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SAKSBEHANDLER: Konsulent Silje Therese Strømberg 

Vedtak: 

Følgende vedtak er fattet ved virksomhet Kultur og idrett 21.05.21:  

Kommunalt tilskudd til frivillige lag og foreninger innen idrett- og friluftslivsfeltet, fordeles for 2021 
slik det fremgår av listen vedlagt.  

Det gis i år tilsagn om utbetaling av totalt kr. 9.600.000.  

Vedtaket er fattet innenfor vedtatt tilskuddsramme for 2021, og i medhold av Larvik kommunes 
retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett- og friluftslivsorganisasjoner (vedlagt), jf. 
kommunestyrevedtak av 24.10.12, sak 161/12 (forlenget 21.10.15). 

Vedtaket er et enkeltvedtak med 3 ukers klagefrist, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Utbetaling av driftstilskudd skjer umiddelbart etter klagefristens utløp. Utbetaling av tilskudd til 
særskilte tiltak, skjer i etterkant av gjennomført tiltak.  

 

                     

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), jf. kommunestyrevedtak 
161/12 (rullert 21.10.15), og innenfor vedtatt budsjettramme. Retningslinjene for tildeling er vedlagt. 

I henhold til retningslinjene skal andelen driftstilskudd totalt utgjøre minimum 80 % av totalsummen 
til utbetaling. Videre går det frem at inntil 20 % av totalsummen kan gis til tiltak som gjelder 
nasjonale/internasjonale arrangementer, spesielle tiltak som fremmer fysisk aktivitet, 
anleggsprosjekter som ikke er spillemiddelberettigede, talent-/kompetanseutvikling, eliteidrett, 
gavepremier, nærmiljøanlegg, samt oppstartstilskudd. I tillegg er det avsatt egne midler fra fiskefond. 



 
Økonomiske konsekvenser: 
Tilskuddsfordelingen foretas innenfor budsjettert tilskuddsramme for 2021. Samlet budsjettert 
totalsum til fordeling er kr 9.600.000.  
 
Faktiske opplysninger 
Kommunalt tilskudd til idrettslag og friluftslivsforeninger kan gis til lokale foreninger som har sitt 
tilhold og tilbyr sine aktiviteter i Larvik kommune. Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt alle foreninger som ut fra sin aktivitet 
defineres som «friluftsorganisasjon», kan søke. I tillegg kan nærmiljøorganisasjoner søke om tilskudd 
til nye nærmiljøanlegg.  

Tilskuddsordningen administreres på delegasjon av virksomhet Kultur og idrett. 

Det er én årlig tildeling, med søknadsfrist 15. mars. 

Tilskuddsordningen kunngjøres i Østlands-Posten og i kommunens kommunikasjonskanaler. Det er 
også sendt ut informasjon på e-post til registrerte organisasjoner, i forkant av søknadsfristen.  

Kommunen har i år mottatt totalt 63 søknader fra lag og foreninger innen idrett- og friluftslivsfeltet.  

Fordelingen er utført i samarbeid med Larvik Idrettsråd. Idrettsrådet har levert en høringsuttalelse 
som bekrefter den endelige fordelingen (vedlagt).  

 
Vurderinger og konsekvenser: 
Når det gjelder fordelingen av driftstilskudd til egne eide anlegg, er det i tillegg til ordinær ramme, 
fordelt ytterligere 2,5 millioner, i henhold til kommunestyrevedtak KST-189/09 og KST-191/10.  

Tilskudd til handikapidrett er medregnet i det generelle driftstilskuddet.  

Øvrig tilskuddsramme er fordelt i henhold til gjeldende retningslinjer for tildeling og faste 
fordelingsnøkler, i samråd med Idrettsrådet i Larvik.  

Som følge av koronasituasjonen har det i 2021 blitt prioritert å gi en større andel av 
tilskuddspotten som driftstilskudd, i form av økt tilskuddssats per medlem under 20 år, fremfor å 
prioritere tildelinger til særskilte tiltak.  

 

 

Vedlegg: 

Fordelingsliste 2021 

Retningslinjer for tildeling 

Høringsuttalelse fra Larvik Idrettsråd 

 

 


