
  

Protokoll styremøte LIR  Nr. 6 – 2013/2014 

 
Dato:  9. desember 2013 
Sted:  Grand 
Tid:  18:00 - 21:00 
 
Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  OK 

Steinar Dalen  OK 

Thor Morten Hem  OK 

Nils Morten Halvorsen  OK 

Bjørn Omholt  OK 

Grete Larsen Telle  OK 

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  OK 

Baard Hoffgaard (vara BIL)   

Jarle Gogstad (vara)  Syk 

Loni Pedersen (vara)  OK 

 
Gjester: Anne Katrine Aas (VIK) og Kjetil Lundeberg(Larvik kommune) 
 
Møtet startet med en nydelig julemiddag i speilsalen på Grand. 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt.  

Godkjent OK. En sak til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 5. Godkjent OK  

 
Sak 03 Post:  

1. Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets (desember se vedlegg/e-post) 
2. Vestfold idrettskrets sitt 38. ordinære kretsting arrangeres lørdag 26. april kl 1000-1300 

på Jarlsberg konferansesenter, Tønsberg. Innspill til saker som ønskes behandlet på 
årsmøte må være kretsen i hende innen 26. februar 2014: vestfold@idrettsforbundet. 

3. Høring Strategiplan for Vestfold idrettskret: 
Styret i Vestfold idrettskrets har sendt ut ny strategiplan for Vestfold idrettskrets 
2015-2018 på høring til alle org. ledd tilsluttet Vestfold idrettskrets.  
Høringsfristen er 1. februar 2014 og merknader til strategiplanen sendes 
vestfold@idrettsforbundet.no 

4. Administrasjonsgebyr på Momskompensasjon: Svar fra Norges Idrettsforbund 4. desember 
på vårt brev sendt 20. oktober. (Se vedlegg 1) Avventer tilbakemelding fra VIK. 

5. Høring 28102013_Endring av forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Larvik kommune 
6. Høringsuttalelse forskriftsendring vedr. motoristert ferdsel i Korvikavannet, 

kopi av uttalelse fra VIK mottatt 6. desember. 
7. Fra Vestfold fylkeskommune 5. desember: presentasjonene og forskningsrapporten fra 

Ung i Vestfold - konferansen 25.-26. november 2013. 
8. Idrettsgallaen arrangeres 4. januar i Oslo. Det er fortsatt ledige plasser. 
9. Oppsummering - fellessamling for idrettsrådet 21/11-13, ref. e-post 8. desember. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_Styrem%C3%B8te_5_2013-14.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Offentlig-horing/
file:///J:/LIR/STYREMØTER-LIR/2013/Møte%205/•%09http:/www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Folkehelse/Ung-i-Vestfold-konferansen/
file:///J:/LIR/STYREMØTER-LIR/2013/Møte%205/•%09http:/www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Folkehelse/Ungdata/Endelig%20-Ungdata%20Vestfold%20151113.pdf
http://emag.allegro.no/vfk/ungivestfold/registration/#/1/


SAK 4 – Eventuelt 
 Anne-Katrine Aas orienterte om kretsens arbeid og rolle ovenfor idrettsrådene i 

Vestfold, og minnet om kompetansetilbudet for idrettsråd. Hun gav positiv 
tilbakemelding på hvordan LIR fungerer som idrettsråd. 

 Kjetil Lundeberg orienterte om organisasjonsendring i Larvik kommune. 
Ny kommunalsjef starter mars 2014. Hverken Kjetil eller LIR ser behov for en 
formalisert samarbeidsavtale mellom LIR og LK, da dette er dekket gjennom faste 
møter og Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, ref. side 
69 Årshjul. 

 Brannvern i idrettshaller (se vedlagte kopi fra ØP 27. november) 
Viser til oppslaget i ØP. 
Idrettslag har årlig sjekk, og pålegg følges opp. Det oppleves at det stadig gis nye og 
kostbare pålegg. Det er behov for å rydde litt opp ift. saksgangen her, og LIR bør 
innhente en oversikt over de kravene som er gitt alle idrettslagene. 
Er det hjemmel for alle pålegg? 
Ann-Kristin sjekker med LKE om muligheten for å knytte opp idrettsanleggene mot  
kommunens elektroniske FDV-system. John Nilsen (LKE) har jobbet i hele 2013 med å 
implementere et FDV program i LKE. (Plania.no) 

 Kontorplass for LIR hos LHK? 
Viser til møte nr. 5. Ann-Kristin lager utkast til en intensjonsavtale. Frist februar 2014.  

 Valgkomite LIR: Ann-Kristin kontakter valgkomiteen før jul. 

Fortsettende saker fra møte 5: 

SAK 17 – Ny logo LIR 
Viser til O-sak møte 4 (+ e-post 16. oktober) 
Vedtak: Ann-Kristin lager et nytt forslag basert på innspill i møte. 
 

SAK 18 – Aktiv Larvik fornyelse av samarbeidsavtale med kommunen 
Avtalen ble lagt fram for styret. 
Vedtak: Avtalen ble videreført for 2014, og signert av Kjetil Lundeberg (LK) og Steinar 
Dalen (LIR). 
 

SAK 19 – Kvelde vannskiklubb og Korvika 
Viser til Meldinger KST 2013, 23. 10.2013 
Endring av forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Larvik kommune § 3 er nå lagt ut til 
offentlig høring, med frist 1.1.2014. 
Høring 28102013: Endring av forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Larvik kommune 
Vi har mottatt kopi av høringsuttalelse fra Vestfold Idrettskrets (VIK) 6. desember. 
Vedtak: LIR støtter uttalelsen fra VIK 

Nye saker:  

SAK 20 – Møtekalender 2014 
Onsdag 15. januar styremøte 
Onsdag 12. februar styremøte 
Tirsdag 11. mars siste styremøte før årsmøte. 
Mandag 10. mars frist for innspill til årsmøte i LIR. 
Mandag 17. mars publisering av saksdokumenter til årsmøte.  
Mandag 24. mars årsmøte Larvik idrettsråd 
 
Idrett og kulturkomiteen: IKK møter 2014 
 
Kommunestyret (KST): 12.2.2014 og 26.3.2014 

http://www.idrett.no/idrettsrad/foridrettsrad/Sider/Kompetanseutvikling.aspx
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013068268&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Offentlig-horing/
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&utvalg=IKK&fradato=2014-01-29T00:00:00


Vedlegg 1 Administrasjonsgebyr på Momskompensasjon. Svar fra NIF 4. desember 

Hei Ann-Kristin 

Vi forstår dine spørsmål, men håper redegjørelsen nedenfor bidrar til å nyansere beskrivelsen av 
situasjonen. 

Det formelle grunnlaget for å beregne en administrasjonskostnad er, som du selv nevner, gitt 
gjennom Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, § 6. 

Kostnadene er ikke stabile fra år til år, men er noe langt mer enn å videreformidle idrettslagenes 
tallgrunnlag ukritisk videre. Jeg vil bl. a. nevne: 

Kostnadene til å tilpasse IT-løsningene, slik at det skal være enklest mulig for lokalleddene å 
søke. Departementet har ikke tilpasset Frivillighetsregisteret eller laget løsninger for å 
administrere ordningen. 

Utvidet bemanning av IT-support gjennom hele sommerperioden, for å kunne bistå klubbene 
(08-20 alle hverdager). 

Sentral kontroll og veiledning av særforbundene og alle idrettslagene med mer enn 5 
millioner i omsetning, og som skal søke spesifisert. 

Stadige møter med Kulturdepartementet og Lotteri og Stiftelsestilsynet om lov og forskrifter, 
blant annet for å forsvare forenklet løsning mot en rekke andre frivillige organisasjoner med 
spesielle hensyn og liten lokal utbredelse. Dette har vært et betydelig arbeid, både politisk og 
administrativt. 

Innleie av moms-spesialister i forbindelse med utredninger og utvikling av våre innspill til 
myndighetene og rådgiving av våre organisasjonsledd. 

Intern kontroll av utvalgte underliggende ledd i regi av idrettskretsene. 

Utarbeidelse og oppfølging av klager til Lotterinemda på vegne av våre 
medlemsorganisasjoner når Lotteri og Stiftelsestilsynet har avvist store grupper på generelt 
grunnlag (Bedriftsidretten, samt Friskis og Svettis). 

NIF opplever derfor at vi oppfyller en sentral fellesfunksjon som er viktig for å sikre rammevilkårene 
lokalt. Skulle denne kompensasjonen enkelte år bli større enn de direkte kostnadene vil jeg peke på 
at Idrettsstyret de siste årene bevisst har styrket utviklingen av sterkt subsidierte klubbløsninger og 
kostnadsfri support for klubbene. Dette vil vi videreføre (ref. Klubbadmin). 

Vi opplever derfor at NIF, bl.a. gjennom dette, systematisk følger opp en viktig ordning for 
organisasjonen og legger stadig økende vekt på de lokale rammevilkårene og tjenestene til klubbene. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øystein Dale 
Assisterende generalsekretær 
Telefon: +47 21029000 (sentralbord) 
Mobil: +47 41900099 
 
Norges idrettsforbund 
http://www.idrett.no 

tel:%2B47%2021029000
tel:%2B47%2041900099
http://www.idrett.no/


Kommentar Ann-Kristin: 
Jeg er ikke helt fornøyd med svaret. Har videresendt saken til VIK-styret også. 
 
Ref. siste setning i mitt brev:  
Er denne % -satsen tenkt opprettholdt når den totale tildelingssummen øker i årene som kommer?  
 
Hvor svaret lyder: 
"Skulle denne kompensasjonen enkelte år bli større enn de direkte kostnadene vil jeg peke på at 
Idrettsstyret de siste årene bevisst har styrket utviklingen av sterkt subsidierte klubbløsninger og 
kostnadsfri support for klubbene. Dette vil vi videreføre (ref. Klubbadmin)." 
 
Slik det ligger an nå får NIF en økning på adm.gebyr fra ifjor på hele 1 221 756,-/ 53,4 %, hvis de 
beholder samme %-sats. (Tot. 3 509 102) Ganske langt unna KPI. (Det vet vi først svaret på 9.12) 
 
Ser ikke helt at dette kan forsvares. 
 

Kopi av brevet sendt til NIF: 
Larvik, 20.10.2013 

Til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Vedr. Administrasjonsgebyr på Momskompensasjon 
 
Viser til avvik i oversiktene over tildelt Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og NIF ref.: 

 https://lottstift.no/momskompensasjon/files/2012/12/Liste-alle-organisasjoner-2012.pdf 
og 

 http://www.idrett.no/nyheter/Documents/IDRETT-592255-v1-
Momskompensasjon_2012_utbetalingsliste_idrett_no.PDF 

 
Det er sistnevnte rapport som er lagt til grunn for utbetaling til idretten lokalt. 
 
Rådspurte meg med Anita Pelsholen, som opplyste om at sentralleddet kan ta 1 % av tildelt beløp til 
administrasjon av ordningen. 
 
Ser av Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 
§ 6 at: «Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og 
tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til regional- og lokalledd. 
Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen.» 
 
Momskompensasjon 2012 for regnskapsåret 2011 – utbetalingsliste, viser at NIF har mottatt  
kr. 235 960 020,- til fordeling ut til de ulike org. ledd som har søkt/rapportert inn driftskostnad for 2011. 
 
For NIF sentralt er avviket mellom Lotteri- og stiftelsestilsynets og NIFs egen utbetalingsliste  
kr. 2 287 346,- (ca. 0,97 %) 
 
På vegne av grasrota ønsker vi å stille et spørsmålstegn ved størrelse på administrasjonsgebyret. Dersom vi 
legger en timepris på kr. 800,- til grunn, er dette fordelingsarbeidet estimert til 2859 arbeidstimer, -.  
 
Sett i lys av at dette er penger som skal bidra til å sikre rammevilkårene for idretten, og at denne løsningen i seg 
selv har en underdekning ift. reell momskompensasjon, finner vi en slik bruk av gebyr urimelig. Er denne % -
satsen tenkt opprettholdt når den totale tildelingssummen øker i årene som kommer? 
 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
for 
Larvik Idrettsråd 

 

https://lottstift.no/momskompensasjon/files/2012/12/Liste-alle-organisasjoner-2012.pdf
http://www.idrett.no/nyheter/Documents/IDRETT-592255-v1-Momskompensasjon_2012_utbetalingsliste_idrett_no.PDF
http://www.idrett.no/nyheter/Documents/IDRETT-592255-v1-Momskompensasjon_2012_utbetalingsliste_idrett_no.PDF
https://lottstift.no/momskompensasjon/files/2013/04/Forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon-april2013.pdf
http://www.n3sport.no/il/larvik

