
 
 

Til Larvik kommune, ved Kultur, idrett og fritid 
 

Larvik, 30. oktober 2014 
 
 
 
Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2015-18. 
 
Viser til deres e-post 20. oktober. 
 
Larvik idrettsråd støtter forslaget til prioritert handlingsprogram. 

 

Prio Søker Anlegg Total kostnad 
Søknad kom. 
tilskudd 

1 Halsen IF 
Bergeskogen Idrettspark - kunstgressbane 
11'er 8 383 995 1 528 400 

2 Tjølling IF 
Tjølling IF's idrettsanlegg - kunstgressbane 
11'er 7 603 052 1 528 400 

3 Nesjar IF Nesjar IF klubbhus - totalrenovering 1 400 000 467 000 

4  
Kvelde 
Vannskiklubb 

Brunlaskogen - Larvik vannsportsenter - vei  
og – sjø 

      ( 1 422 200   
7 563 317 

       1 422 200)   
       2 520 800  

5 
Kvelde 
Vannskiklubb 

Brunlaskogen - Larvik vannsportsenter - 
brygge 534 100 178 000 

6 
Hedrum jeger- og 
fiskerlag Allum skytebane - trapbane/lerduesti 1 290 453 430 000 

7 Tjølling IF 
Tjølling IF's idrettsanlegg - kunstgressbane 7'er 
bane 2 481 269 827 000 

8 Halsen IF Bergeskogen Idrettspark - naturgressbane 7'er 527 500 176 000 

9 Halsen IF Bergeskogen Idrettspark - naturgressbane 7'er 527 500 176 000 

10 Larvik Skytterlag Åres skytebane - 200m DFS-bane 1 568 385 523 000 

11 Larvik Skytterlag Åres skytebane - løpende elgbane 1 512 187 504 000 

12 Sp.kl. STAG Stagbanen - kunstgressbane 11'er  7 500 000 1 800 000 

  TOTALT   40 891 758 12 080 800 

 
Nr. 1 og 2 er repeterende søknader fra 2014. 3 av søknadene (nr. 6,10 og 11) er ikke tilsluttet LIR/NIF.  
Vi har fulgt samme prioriteringene som vi har gjort i forhold til spillemiddelsøknadene for 2015. 
Vedr. søknad nr. 4 – så er det her lagt inn søknad om 100 % kommunal medfinansiering til etablering 
av ny vei (1,4 millioner). Denne er ikke spillemiddelberettiget. Totalt søker Kvelde Vannskiklubb om 
4,1 millioner fra Larvik kommune.  



Takk til administrasjonen og politikerne i Larvik kommune: 
Viser til Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokumentet 2014-17: 
På vegne av idretten i Larvik er vi er svært takknemligefor at rådmannen innstilte på å bevilge 
 1,8 millioner til 3 av Larvik Skis søknader.  
 
Ekstra gledelig var det også at det under behandling av Strategidokumentet 2014-2017, ble bevilget 
midler til medfinansiering av idrettsanlegg, for hele perioden med 2 millioner hvert år, og at 
driftstilskuddet økte med 1 million for 2014. 
 
Vi er også svært fornøyde med at våre politikere bevilget 5 millioner fra regnskaps-overskuddet i 
2013, under behandlingen av Regnskap 2013 i Kommunestyret 14. mai i år.  
Etterslepet på 10,2 millioner ble nedjustert til ca. 3 millioner. 
 
Spillemidlene for 2015 
Som tabellen nedenfor viser, er fordelingen 31 % – 41 % – 28 % mellom kommunen, idretten og 
staten (spillemidlene) for søknadene fra idrettslagene i 2015. 
 
Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 65 % – 15 % – 20 % mellom 
kommunene, idretten og staten (spillemidlene).  

 

 
 
Spillemiddelsøknadene for 2015 viser en total anleggskostnad på ca. 158 millioner, herav  
116,9 millioner, i kommunale anlegg. Det søkes om 33,9 millioner i spillemidler: Kommunen søker om 
22,3 millioner, lag og foreninger søker om 11,6 millioner. 
 
I tillegg søker lag og foreninger om 12,08 millioner i kommunalt tilskudd/medfinansiering. Det vil 
antagelig ta 4-5 år før alle spillemidlene er tildelt, og med 2 millioner pr. år i kommunal 
medfinansiering, vil det ta 6 år før søknadene er innfridd. 
 
Vi ønsker at det nå tas tak i tiltaket «Økonomisk anleggsfond» nevnt i Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, under 7.2.3 delmål 3, Sikre økonomiske rammevilkår for 
idretts- og friluftslivsorganisasjoner. 
«Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra idrettsråd, idrett- og kulturkomiteen og 
administrasjonen. Formålet er å kartlegge behovet for og finansiering av et kommunalt økonomisk 
anleggsfond som lag og foreninger evt. kan benytte seg av til rehabilitering og bygging av anlegg.» 
 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013059071&dokid=755316&versjon=18&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013072911&dokid=777103&versjon=1&variant=A&
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf


 
 

Larvik Idrettsråd 

Nordliveien 22 

3271 Larvik 

Hjemmeside:  

Bankkonto:  

Org. nr. :  
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2510 14 59414 

988 707 783 

Leder: Ann-Kristin Aanstad 

Mobil: 95 81 65 54 

E-post: ann.kristin.aanstad@gmail.com 
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Herunder bør det lages en plan for: 
• Hva slags anlegg, hvor og for hvem? 
• Kommunens engasjement og økonomisk bidragsrolle 

 
Momskompensasjon: 
Larvik idrettsråd er, i likhet med resten Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF), overrasket og skuffet over at regjeringen ikke sikrer full refusjon av moms til idrettslagene ved 
bygging av idrettsanlegg.  Fjorårets tildeling ga en avkortning som resulterte i at kun 57 % av 
momsutgiftene ved anleggsbygging ble kompensert. Det ga store negative utslag i 
anleggsbudsjettene til de idrettslagene som bygger egne anlegg.  
 
Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjelder kun de anlegg hvor byggearbeidene er 
igangsatt etter 1. januar 2010 og hvor det foreligger en godkjent spillemiddelsøknad. I 2010 og 2011 
ble det refundert 100 % av momsutgiftene, mot 89,4 % i 2012. Når det offentlige bygger gis det full 
momsrefusjon. Det vil være aktuelt å se på hvem som bør stå for utbygging og restaurering av anlegg 
i årene framover.   
 
Samarbeid med frivilligheten 
Vi ønsker et tettere samarbeid med skolene allerede i 2015, og viser til KST-189/13 Vedtak: 
«Kommunestyret henstiller til skolene om å samarbeide med frivillige organisasjoner for 
derigjennom å anvende seg den kompetanse som disse besitter. Kommunestyret ber om at det 
legges til rette for et slikt samarbeid ved at frivillige organisasjoner inviteres til å komme med forslag 
til samarbeidsmuligheter.» 
 
Aktiv Larvik 
16 lag og foreninger har bidratt inn i aktivitetskalenderen til Aktiv Larvik siden september 2012. Det 
er viktig å få en avklaring omkring videre drift, ref. intensjonen om at Aktiv Larvik skal driftes primært 
av kommunale midler, sekundært eksterne - i etter prosjektperioden (Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, 7.2.2 Delmål 2). 
 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 

http://n3sport.no/il/larvik
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://www.n3sport.no/il/larvik

