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En plan for framtidig finansiering av idrettslagseide anlegg 
Viser til vår høring 21. oktober, ifbm. Strategidokumentet_2016-19. 
 
Med bakgrunn i vår oppstilling i høringsuttalelsen, ser vi behov for å synliggjøre utfordringene til de 
idrettslagene i Larvik som bygger egne anlegg. 

 Samlet kostnad for disse 20 anleggene er beregnet til 68,4 mill. 

 Flere års etterslep på tildeling av spillemidler og medfinansiering fra Larvik kommune 

 Vi mener å ha kartlagt behovet for et kommunalt økonomisk anleggsfond. 
 
Finansieringen ved bygging av idrettsanlegg er delt i to: 

A. Spillemidler (inntil 1/3), kommunal medfinansiering (inntil 1/3) og mva-refusjon (ihht. 
revisorgodkjent regnskap). 

B. Egenkapital (lokale sponsorer, gaver og oppsparte midler) 
Når idrettslagene bygger anlegg, må de forskuttere hele anleggskostnaden. 
 

Larvik idrettsråd ønsker: 
1. At Larvik kommune oppretter et kommunalt økonomisk anleggsfond for forskuttering av spillemidler. 

Vi kjenner til flere kommuner som har etablert et slikt fond. 
2. Kommunal garanti for all finansiering utover spillemidler (inkl. kommunalt bidrag og mva) 

 
Kommunal garanti for lån vektes som trippel A, og vil gi en rentereduksjon på ca. 1,6 % - noe som vil 
hjelpe på en anstrengt drift, samt at det vil være letter å få innvilget lån. 
Vi kan nevne flere kommuner som har innført dette som en fast ordning: Eks. Aurskog-Høland, Klepp, 
Karmøy, Sandefjord, Tønsberg, Volda, m.fl. - i tråd med Kommuneloven § 51 og Forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 
Pkt. 1. og 2. forutsetter at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 
 

3. At det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen, kultur og 
oppvekstkomiteen og idrettsråd, som skal karlegge og lage en plan for en langsiktig anleggsutvikling i 
Larvik, herunder: 

 Hva slags anlegg, hvor og for hvem? 

 Kommunens engasjement og økonomisk bidragsrolle 

 Drift og samarbeidsavtaler 
 
Neste side viser et estimat for nedbetaling og mellomfinansiering av 3 idrettslagseide anlegg. 
Vedlegger også en oversikt over alle spillemiddelsøknadene p.t. for 2016 (Excel). 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ann-Kristin Aanstad (Sign.) 
for Larvik Idrettsråd 

http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/H%C3%B8ringsuttalelse_strategidokumentet_2016-19.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-02-144
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-02-144
http://larvikir.no/


 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


