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Høring: Prioritering av spillemidler - 2022 
 
Viser til e-post korrespondanse 08.10.21 vedr. prioritert handlingsprogram 2022 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. 18. oktober er det 78 søknader totalt, fordelt på 35 ordinære, 43 nærmiljø anlegg og 3 kulturhus. 
Søknader fra private utgjør 17 ordinære (12 nye), 16 nærmiljø (15 nye) og 1 kulturhus. 
 
Totale anleggskostnader er på ca. 234 millioner og det søkes om ca. 65 millioner i spillemidler. 
Spillemidlene utgjør i snitt ca. 28 % av kostnadene.  
 
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 - og aktivitetsanlegg før øvrige søknader (klubbhus/lys etc.) 
3. Nye anlegg - aktivitetsanlegg med hovedfokus på barn og unge før øvrige søknader (Private 

prioriteres før kommunale anlegg) 
 
Søknadene fra idrettslagene for 2022 (33 stk.) har en total anleggskostnad på 118 millioner. Det 
søkes om 30,4 millioner i spillemidler og 39 millioner i kommunal medfinansiering. Idrettslagenes 
egenandel utgjør 48 millioner (inkl. mva).  Larvik kommune mottok 11,6 millioner i Spillemidler i 
2021, fordelt på 24 kommunale anlegg. Det ligger an til et etterslep på tildeling av spillemidler på ca. 
4-5 år. 
 
Vi ønsker (etterlyser) at det opprettes en arbeidsgruppe som tar for seg en helhetlig plan for 
utviklingen av idrettsanlegg i Larvik, bestående av representanter fra politikere, idrettsråd, og 
idrettssjef. 
 
Vennlig hilsen 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd  
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