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Til Larvik kommune, ved Kultur, idrett og fritid 

 
Larvik, 21. oktober 2015 

 
 
 
Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2016-19. 
 
Viser til deres e-post 19. oktober. Det er totalt 20 søknader, hvorav 10 nye. 
 
Samlet kostnad for disse 20 anleggene er beregnet til 68,4 mill. 
Det er søkt om totalt 18,7 millioner i kommunal medfinansiering, de først 2,5 millioner ble utbetalt i 2014 og 
2015. Samtidig søkes det om totalt 20,3 mill. i spillemidler for disse anleggene, hvor de 2 første søknadene har 
fått innvilget delutbetaling på tilsammen 3 millioner. 
 
Larvik idrettsråd støtter forslaget til prioritert handlingsprogram: 
 

Prio Søker Anlegg 
Total 
kostnad 

Søknad kom. 
medfinansiering 

Estimert 
tildeling av 

komm.midler 

Estimert 
tildeling 

spillemidler 

1 Halsen IF 
Bergeskogen Idrettspark - 
kunstgressbane 11'er bane 8 384 000 528 400 

 
2014-2016 

 
2016 

2 Tjølling IF 
Tjølling IFs idrettsanlegg - 
kunstgressbane 11'er bane 7 603 000 528 400 

2014-2016  
2016 

3 Nesjar IF 
Nesjar IF klubbhus - 
totalrenovering 1 066 000 722 000 

 
2016 

 
2016 

4 

Hedrum 
jeger- og 
fiskerlag 

Allum skytebane - 
trapbane/lerduesti 1 355 000 452 000 

 
2016-2017 

 

 
2016 

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

 
2017 

 
2016 

6 Halsen IF 
Bergeskogen Idrettspark - 
naturgressbane 7'er bane 422 000 141 000 

 
2017 

 
2016 

7 Halsen IF 
Bergeskogen Idrettspark - 
naturgressbane 7'er bane 422 000 141 000 

 
2017 

 
2016 

8 
Larvik 
Skytterlag 

Åres skytebane - 200m DFS-
bane 800 000 267 000 

 
2017 

 
2016 

9 
Larvik 
Skytterlag 

Åres skytebane - løpende 
elgbane 719 760 240 000 

 
2017 

 

 
2017 

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

 
2017-2018 

 
2017-2018 



 
 

 

Nye søknader 2016: 

Prio Søker Anlegg Total kostnad 
Søknad kom. 

medfinansiering 

Estimert 
tildeling av 

komm.midler 

Prognose 
tildeling 

spillemidler 

11 

Larvik og 
Stavern 
Tennisklubb 

Brunla Tennishall - 
rehabilitering 915 000 305 000 

 
2018 

 
2017 

12 IF Fram 
Framhallen - tilbygg og 
rehabilitering 9 990 000 2 000 000 

 
2018-2019 

 
2017 

13 Halsen IF 

Bergeskogen 
idrettspark - 
hanidcaptoalett 
klubbhus 447 000 149 000 

 
2019-2020 

 
2017 

14 IF Fram Framparken - klubbhus 6 018 000 1 900 000 2020 2017-2018 

15 IF Fram 
Framparken - 
garderobehus 6 208 000 1 600 000 

 
2021 

 

 
2018-2019 

16 IF Fram 

Framparken - hus for 
vedlikeholds-, drifts- og 
idrettsmateriell 4 676 000 1 500 000 

 
2021-2022 

 
2019 

17 IF Fram 
Framparken - 
aktivitetssal 3 058 000 1 000 000 

 
2022-2023 

 
2019 

18 Nanset IF 

Fagerlibanen 
idrettspark - 
rehabilitering av 
kunstgress 11'er bane 2 826 000 942 000 

 
2023 

 
2019 

19 
Larvik Turn 
& IF 

Lovisenlund idrettspark 
- rehabilitering av 
kunstgress 11'er bane 2 908 000 969 000 

 
2023-2024 

 
2020 

20 Nanset IF 

Fagerlibanen 
idrettspark - 
rehabilitering av 
kunstgress ballbinge 658 000 219 000 

 
2023-2024 

 
2017 

  TOTALT   68 456 760 16 230 800 Ca. 8 år Ca. 5 år 

 
 
Nr. 1 og 2 er repeterende søknader fra 2014. Nr. 3 – 10 er repeterende søknader fra 2015.  
Tre av søknadene (nr. 3, 8 og 9) er ikke tilsluttet LIR/NIF. 
 
Vi har fulgt samme prioriteringer som vi har gjort i forhold til spillemiddelsøknadene for 2016. 
 
Økende utfordring ift. finansiering: 
Under behandling av Strategidokumentet 2015-2018, ble det bevilget midler til medfinansiering av 
idrettsanlegg for hele perioden, med 2 millioner hvert år. 
 
Etterslepet på spillemidlene er nå 5 år, og med 2 millioner pr. år i kommunal medfinansiering, vil det ta i 
overkant av 8 år før alle idrettslagene får tildelt pengene. Dette er en uholdbar situasjon for idrettslagene, som 
må mellomfinansiere 39,1 millioner (57 % av kostnadene) i en periode på 3-8 år. 
Dette vil føre til en stopp den planlagte anleggsutvikling i idrettslagenes regi, da mange har store utfordringer 
med å løse den midlertidige finansieringen - i tillegg til en samlet egenfinansiering på over 40 %. 
 



 
 

 

 
Vi er kjent med at det kommer inn nye store søknader i forbindelse med utbygging av Stavernhallen, 
Kveldvannski klubb jobber med sine anleggsplaner, etter at de måtte forlate Korvika i år. Halsen IF har planer 
om en fotballhall, og Larvik turn & IF har planer om et folkhelse-/fleridrettsanlegg. De fleste kunstgressbanene 
vil ha behov for rehabilitering i løpet av de neste 5 årene.  
 
 

Spillemiddelsøknader for 2016 
Totalt er det 31 spillemiddelsøknader for 2016. Disse har samlet anleggskostnad på 173,9 millioner: 

 Larvik kommune har 11 søknader kostnadsberegnet til 105,5 millioner fordelt på 4 rehabiliteringer 
og 7 nye anlegg. 

 Idrettslagene har sendt inn 20 søknader kostnadsberegnet til 68,3 millioner, fordelt på 6 
rehabiliteringer og 14 nye anlegg. 

 
Det søkes om 40,4 millioner i spillemidler: 

 Kommunen søker om 20,1 millioner, lag og foreninger søker om 20,3 millioner. 
 
Som tabellen nedenfor viser, er fordelingen 27 % – 43 % – 30 % mellom kommunen, idretten og staten 
(spillemidlene) for søknadene fra idrettslagene i 2016. 
 
Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 65 % – 15 % – 20 % mellom kommunene, 
idretten og staten (spillemidlene). 
 
Fordeling av totale anleggskostnader på kr. 68 370 000 for idrettslagseide anlegg: 

 

 
 
Men - idrettslagene må altså forskuttere midlene både ift. spillemidler og kommunale midler. 
At idrettslagene bygger og drifter egne anlegg, er i sannhet en ekte gavepakke. 

 
 
Fond for forskuttering av spillemidler 
Viser til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, Fokusområde 6.1: 
«Tidligere forskutterte kommunen spillemidler til lag og foreninger. Er tiden inne og er det mulig å opprette et 
økonomisk kommunalt anleggsfond som lag og foreninger kan benytte til rehabilitering og bygging av anlegg?» 

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


 
 

 

Det er på høy tid at det nå tas tak i tiltaket «Økonomisk anleggsfond» nevnt under kap.  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.» 
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.  
 
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er en rammestyrt ordning (innført i 2010). 
Ordningen bidrar til å skape bedre vilkår for anleggsutbygging i regi av lokalidretten. Hvis den årlige 
bevilgningen ikke gir full kompensasjon, får alle godkjente søkere lik prosentvis avkortning. Søkerne har fått full 
kompensasjon hvert år, bortsett fra en liten avkortet i 2012.  
 
Fjorårets tildeling ga først en avkortning på 43 %, men regjeringen dekket inn de 50 millionene som manglet i 
desember 2014. I år der det varslet en avkortning på 28 %, og Tjølling IF risikerer dermed å gå glipp av 515.000 
kroner. Tjølling må mellomfinansiere i 3 år før alle spillemidlene og tilskudd fra kommunen blir tildelt. I tillegg 
må de lånefinansiere over en halv million pga. manglende merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Men – Tjølling IF er heldige som bare må vente i 3 år, noe tabellen på side 1 og 2 viser ift. prognose for 
utbetalinger. 
 
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, 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). 
 
En liten oppfordring helt til slutt: 
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 at samarbeidsavtaler med idrettslag og tilskudd økes i henhold til konsumprisindeksen med 
2,7 %, tilsvarende kommunens betalingssatser. 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
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