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Til Larvik kommune, ved Kultur, idrett og fritid 
 

Larvik, 15.9.16 
 

Høring: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Rullering av 
handlingsprogram / Spillemidler 2017 
 
Viser til møtevirksomhet og e-post denne uken vedr. prioritert handlingsprogram. 
 
Larvik idrettsråd (LIR) prioriterer søknader fra lag og foreninger tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF), og har 
ikke tatt stilling til søknader som ikke er tilsluttet NIF. 
 
Kriteriene vi har lagt til grunn er hovedsakelig følgende: 

1. Fornyet eller gjentatte søknader 
2. Rehabiliteringssøknader 
3. Nye anlegg 

 
Larvik idrettsråd støtter forslaget til prioritert handlingsprogram slik det foreligger pr. 14. september. 
 
Pr. 14. september er det 29 søknader totalt, fordelt på 20 ordinære og 9 nærmiljø anlegg.  
Herav 13 ordinære søknader (kun 3 nye) og 3 nærmiljø søknader (alle nye) fra idrettslag. 
 
Det rehabiliteres og bygges idrettsanlegg for 223 millioner i Larvik for tiden! 

Søknadene fra idrettslagene for 2017 har en total anleggskostnad på ca. 58,4 millioner. 
Det søkes om ca. 17,5 mill. i spillemidler og 19,5 mill. i kommunalt tilskudd. 
Idrettslagenes egenandel utgjør her 21,4 mill. (inkl. mva).  

 
For å realisere disse anleggene innen rimelig tid må idrettslag forskuttere og lånefinansiere store deler av 
kostnadene: 
 
Etterslepet på spillemidler er nå 3-4 år. Med dagens prognoser vil alle søknadene motta spillemidler innen 
2019. Vi håper å få på plass et fond til forskuttering av spillemidler og merverdiavgift slik at idrettslagene 
slipper å ta opp dyre lån til denne mellomfinansieringen, ref. KST-225/15, verbalforslag 19 om finansiering av 
idrettsanlegg. 
  
Etterslepet på den kommunale medfinansiering er nå økt til 12 år, med dagens nivå på investeringstilskuddet 
på 2 mill. pr. år. I påvente av utbetaling av kommunal medfinansiering vil det komme inn mange søknader om 
kommunal lånegaranti. For mange vil en slik ordning være avgjørende for å få innvilget lån, men også for de 
som allerede har lån vil en kommunal garanti gi bedre rentebetingelser. 
Vi håper derfor på en positiv behandling av disse søknadene.  
 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
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