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TILSKUDD TIL IDRETTS- OG FRILUFTSLIVFORENINGER 2018
SAKSBEHANDLER: Avdelingsleder Kjetil Lundeberg
Vedtak:
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner fordeles ut fra en totalsum på kr 9 962 000.
Beløpet utbetales etter klagefristens utløp som er den 13. juni 2018 og med forbehold om eventuelle
økonomiske justeringer etter kommunestyremøte samme dato. Fordelingen fremkommer i vedlegg.

Handlingsrom:
Tilskudd fordeles i henhold til vedtatte retningslinjer for tilskudd til idretts- og
friluftslivsforeninger i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020
(s.70), og innenfor vedtatt budsjettramme. Andel av totalt driftstilskudd i retningslinjene skal
utgjøre minimum 80 % av totalsum. Inntil 20 % av totalsummen kan benyttes til formålene i
nasjonal og internasjonale arrangementer, talentutvikling, eliteidrett, kompetanseutvikling,
oppstartstilskudd, nærmiljøtiltak og gavepremier. I tillegg er det avsatt egne midler fra
fiskefond.
Økonomiske konsekvenser:
Samlet budsjettert totalsum til fordeling er kr 9 962 000.
Faktiske opplysninger
Tilskuddsordningen ble kunngjort i Østlands-Posten og gjennom rundskriv til registrerte
organisasjoner med søknadsfrist 15.mars. Det innkom totalt 70 søknader fra organisasjoner som var
søknadsberettigede.
Forslag til fordeling ble først oversendt Larvik idrettsråd for uttalelse. Deretter ble det avholdt
møter med idrettsrådet, før endelig fordeling ble ferdigstilt. Idrettsrådets uttalelse er vedlagt
saken.
Vurderinger og konsekvenser:
Det er fordelt særskilt kr 2,5 millioner til drift av anlegg, ref. KST-189/09 og KST- 191/10.
Tilskudd handicapidrett er medregnet i driftstilskuddet. Øvrig tilskuddsramme er fordelt i henhold til
retningslinjer og etter en fordelingsnøkkel i samråd med idrettsrådet. Idrettsrådet ønsket at en størst
mulig andel ble gitt som driftstilskudd. Søknader som var ufullstendige eller mangelfulle i forhold til
de krav som stilles, er ikke imøtekommet.

Idrettslag

Arvakur Vestfold
Islandshestforening
Brunlanes IL
Brunlanes og Stavern
Rideklubb
Brunlanes
Sportsskyttere
Farris Sportsskyttere
Farrisbygda IF
Halsen IF
Hedrum IL
Hedrum OL
Helgeroa Sykkelklubb
Hvarnes IL
Idrettsforeningen
Fram
Kbx Stavern,
kickboxing
Kjose IL
Kvelde IL
Kvelde Vannskiklubb
Lardal
Orienteringslag
Lardal Revolver og
Pistolklubb
Lardal Hesteforening
Larvik Atletklubb
Larvik Basket Klubb
Larvik Biljardklubb*
Larvik
Bordtennisklubb
Larvik Bowlingklubb
Larvik Bryteklubb
Larvik Bueskyttere
Larvik Dykkeklubb

Generelt
driftstilskudd

Drift anlegg

Nasjonale og Tilskudd til ikke Spesielle tiltak
internasjonale spillemiddelom fysisk
arrangementer berettigede
aktivitet
tiltak

Gavepremier

Vedlegg:
Tilskudd vedlegg til sak
Høring Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2018

