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Høring: Prioritert handlingsprogram (Spillemidler 2021)  
 
Viser til e-post korrespondanse 24.9 og 16.10 vedr. prioritert handlingsprogram 2021 for 
utbygging og tilrettelegging av anlegg. 
 
Larvik idrettsråd (LIR) prioriterer søknader fra lag og foreninger tilsluttet Norges 
idrettsforbund (NIF). Vi har likevel tatt hensyn til søknader som ikke er tilsluttet NIF, når vi 
har foretatt prioriteringen. 
 
Pr. 16. oktober er det 84 søknader totalt, fordelt på 46 ordinære, 35 nærmiljø anlegg og 3 
kulturhus. Det er rekordmange søknader for 2021, og det er hovedsakelig kommunale 
søknader. Søknader fra private utgjør 8 ordinære (7 nye), 1 (ny) nærmiljø og 1 kulturhus. 
 
Totale anleggskostnader er på ca. kr. 315 millioner og det søkes om ca. 67,3 millioner i 
spillemidler. Spillemidlene utgjør i snitt ca. 24 % av kostnadene. Tallene for årets søknader er 
ikke komplett p.t. 
 
Larvik idrettsråd støtter prioriteringen, slik den nå foreligger fra Larvik kommune. 
Kriteriene vi har lagt til grunn er hovedsakelig følgende: 

1. Fornyet eller gjentatte søknader 
2. Rehabiliteringssøknader 
3. Nye anlegg (Private prioriteres før kommunale anlegg) 

 
Søknadene fra idrettslagene for 2021 (5 stk.) har en total anleggskostnad på kr. 159,6 
millioner. Det søkes om kr. 26,6 millioner i spillemidler og kr. 53 millioner i kommunal 
medfinansiering. Idrettslagenes egenandel utgjør ca. kr. 80 millioner (inkl. mva).  
 
Larvik mottok kr. 10,98 millioner i Spillemidler i 2020, fordelt på 17 anlegg. Det må forventes 
et etterslep på tildeling av spillemidler på ca. 4-5 år for ordinære anlegg og 7-8 år for 
nærmiljøanlegg.  
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For å realisere disse anleggene innen rimelig tid må idrettslag/andre private forskuttere og 
lånefinansiere store deler av kostnadene. Så snart spillemiddelsøknadene er godkjente kan 
idrettslagene/andre private søke om forskuttering av spillemidler og merverdiavgift fra 
kommunens fond for finansiering av idrettsanlegg. 
 
Den økonomiske flaskehalsen for de private anleggene er utbetalingen av den kommunale 
medfinansieringen på inntil 1/3 av anleggskostnaden. Her har kommunen avsatt 2 millioner 
pr. år.  
 
Vi stiller oss undrende til at kommunen har anledning til å investere nærmere 142 millioner i 
74 anlegg, mens etterslepet på kommunal medfinansiering øker. Etter siste ekstrabevilgning 
i kommunestyret, ref. KST sak 040/20 den 13.5.20, er etterslepet kr. 15,6 millioner. 
 
Forutsatt at samtlige private spillemiddelsøknader godkjennes, vil etterslepet på kommunal 
medfinansiering øke til kr. 70,5 millioner. Vi ser et økende behov for å behandle de 
kostnadskrevende anleggene særskilt, da disse båndlegger midlene i svært mange år både 
mht. spillemidler og kommunal medfinansiering. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd  
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