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Høring: Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2015 
 
Viser til deres e-post 30- april. 
Idrettsrådet har behandlet forslag til fordeling i styremøte 7. mai. 
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner fordeles ut i fra en totalsum på kr 9 600 000, som er det 
samme som i 2014. 
 
Støtten til lønnet trener/ledsager for funksjonshemmede, er avviklet – og midlene har ikke blitt tilført 
driftsbudsjettet til avd. Idrett – fra Fritid. Saken har vært oppe til diskusjon med Larvik Turn & IF i 
forhold til deres aktiviteter for funksjonshemmede. 
 
Aktivitetstilskudd: 
Idrettsrådet foreslår å gå bort fra tidligere beregning hvor medlemstallene pr. hode under 20 år ble 
lagt til grunn. Vi mener at dette gir et bedre beregningsgrunnlag for aktivitetsstøtte. Her er alle 
gruppenes aktivitetstall tatt med, i tillegg er tallene for funksjonshemmede (som teller for alle aldre) 
og tallene for allidretten lagt inn i beregningsgrunnlaget. 
 
Dette gir totalt sett et litt høyere aktivitetstilskudd, og en reduksjon i driftstilskuddet fra 2014. 
 
Totalt sett er beløpet til idretten redusert med ca. kr. 18 000 fra 2014 - og de øvrige lag og foreninger 
er økt tilsvarende. Prosentvis betyr dette en reduksjon på 0,2 % for idretten, og en økning på 4 % for 
de øvrige.  
 
Viser til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, 7.2.3 Delmål 3): 
Nivået på tilskudd til idrettsforeningene skal justeres for årlig prisstigning. 
 
Vi foreslår igjen at samarbeidsavtaler med idrettslag og tilskudd økes i henhold til 
konsumprisindeksen eller med 3 % - tilsvarende kommunens økning av eksempelvis betalingssatser 
for utleie pr. år. 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
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