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1. Årsplan

- Årsplanen avklarer samhandlingen mellom kommunen og Larvik idrettsråd, idretts-
og friluftslivsorganisasjonene med tilhørende frister.

- Kommunen skal legge stor vekt på at det er samsvar mellom målene satt av Larvik
Idrettsråd for utvikling av idretten i Larvik og de mål kommunen fastlegger i Temaplan
for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet.

- Larvik Idrettsråd skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som berører idretten før
rådmannen avgir innstilling i saker til politisk behandling.

- Kommunestyret skal ikke behandle saker som berører idretten/idrettsforeninger uten
at Larvik Idrettsråd har fått anledning til å uttale seg i saken.

Når: Hva:

Januar ★ Kommunen oversender godkjente søknader om spillemidler  til
fylkeskommunen innen 15. januar

Februar ★ Utbetaling av faste avtaler

Mars ★ Søknadsfrist årlige driftstilskudd er 15. mars
★ Informasjonsmøte for lag og foreninger om tilskuddsordninger,

samt trafikksikkerhet og reisepolicy

April ★ Frist for å søke leie av kommunale kunstgressbaner for
sommersesongen er 1. april (leieperiode: 1. mai - 31. oktober)

Mai ★ Idrettsrådet uttaler seg om fordeling av driftstilskudd
★ Frist for å søke om leie av kommunale idrettsanlegg er 1. mai

(for kommende skoleår)

Juni ★ Frist for å søke anleggsfond er 1. juni
★ Utbetaling av årlige driftstilskudd

September ★ Frist for søknader om spillemidler er 15. sept
★ Frist for søknad om kommunal medfinansiering i søknader om

spillemidler er 15. sept.
★ Frist forslag til idrettspris er 15. sept.

Oktober ★ Idrettsrådet uttaler seg om prioritering av søknader om
spillemidler og kommunal medfinansiering

★ Kommunestyret prioriterer søknader om spillemidler
★ Frist for å søke leie av kommunale kunstgressbaner for

vintersesongen er 1. okt.  (leieperiode 1.nov. - 30.april)

Desember ★ Kommunestyret behandler søknader om kommunal
medfinansiering på bakgrunn av  prioriteringen i forbindelse
med spillemidler vedtatt tidligere på høsten

★ Kommunestyret behandler leiepriser for kommunale
idrettsanlegg.



2. Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger
Retningslinjer for tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger

I organisasjoner med flere undergrupper, skal hovedstyret fremme søknaden for alle
gruppene. Søknadsfrist er 15. mars hvert år på digitalt søknadsskjema på kommunens
nettside.

Generelle retningslinjer
Tilskudd kan gis til;

- Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og
Paraolympiske komité.

- Alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som ”friluftslivsorganisasjon”.

Foreningene må;
- Ha sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Larvik.
- Ha en demokratisk styringsstruktur.
- Ikke ha et kommersielt formål eller ivareta medlemmenes yrkesmessige eller

økonomiske interesser.
- I prinsippet være åpne for alle.

Larvik kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi, kriterier lagt til grunn for
tilskudd og føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene. For alle
søkere forutsettes lagt ved årsmelding, revidert regnskap og budsjett vedtatt på foreningens
årsmøte.

For idrettsforeningene forutsettes det at revidert regnskap er ført etter ”idrettens kontoplan”.
For alle tilskudd fra kommunen er det en forutsetning at søker benytter seg av de eksterne
tilskuddsordningene som eksisterer.

Alle søkere som blir tildelt midler under punkt B) og C) er pliktige til å levere regnskap for
bruk av midlene, samt en kort rapport om tiltaket innen 1. november det året tilskuddet ble
tildelt før tilskudd utbetales. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Profil på fordeling av tilskudd til ulike formål
- Andel av totalt tilskudd til punktet A i ”Retningslinjer for tilskudd til idrettslag og

friluftslivsforeninger” skal utgjøre minimum 80 % av total sum til punktene A og B
(med unntak av fiskefond som er bundne, eksterne midler).

- Inntil 20 % av summen til disse formål kan benyttes til formålene i punkt B (med
unntak av fiskefond som er bundne, eksterne midler).

A) Driftstilskudd

Det kan søkes driftstilskudd under følgende kategorier:

1) Til egne-eide anlegg



Det kan søkes om tilskudd til delvis dekning av foreningens utgifter, herunder
anleggsdrift. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en helhetlig vurdering i forhold
til blant annet anleggstype og netto driftsutgifter;

- Driftsutgifter, eksklusiv drift og leie av anlegg
- Utgifter til drift av eget anlegg
- Inntekter på eget anlegg
- Leie av andres anlegg

2) Medlemsstøtte
Det kan søkes om tilskudd til alle aktive medlemmer fra 0-19 år, fordelt på
idrettsgren. Det fordeles årlig 50.000,- ekstra til medlemmer med nedsatt
funksjonsevne. Dette fordeles %-vis på aktuelle innrapporterte medlemmer. NIF sin
medlemsrapportering legges til grunn for alle idrettslag organisert under NIF.

3) Oppstartingstilskudd
Det kan søkes om tilskudd til oppstarting av nye organisasjoner. Søknaden kan
først fremmes etter at det er avholdt konstituerende årsmøte og vedtekter/lover
foreligger. Foreningen kan ikke søke under andre kategorier under driftstilskudd,
dersom det søkes om oppstartstilskudd. Tilskuddet kan ikke gis mer enn èn gang.

Søknad for oppstartstilskudd må inneholde:
- Navn på organisasjon
- Navn på eventuell sentral hovedorganisasjon
- Navn på leder, adresse, telefon
- Vedtekter
- ”Oppstartsbudsjett”
- Tilholdssted
- Medlemstall over/under 19 år
- Organisasjonens bankkonto

B) Særskilte tiltak

Det kan søkes om tilskudd til særskilte tiltak, for eksempel:

- Tilskudd til spesielle tiltak som er relevant for målet om meningsfull aktivitet for alle
- Tilskudd til ikke-spillemiddelberettigede tiltak på anlegget, begrenset til 50 % av

total kostnad og maksimalt kr. 200.000,-
- Tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangementer

- Søknaden må inneholde kort informasjon om arrangementet, samt:
- antall deltakere
- antall dager
- plan for trafikksikkerhet
- budsjett
- finansieringsplan

(Samarbeidsprosjekter vil bli prioritert)



- Fiskefond; forutsetningene for å søke tilskudd fra Fiskefondet:
Bundet midler til opphjelp av fiske, viltstell og friluftsliv i Larvik kommune.
Bruken av midlene ses i sammenheng med kommunens bundne og frie
midler innen tilgrensende fagfelt. Ubrukte midler fra ett år overføres til
samme formål det påfølgende år. Med hjemmel i pkt. 7 VI i vilkår for
Numedals-Laugens Brukseierforening til fortsatt regulering av
Numedalslågen kan det søkes tilskudd til:

- Fiskestell
- Viltstell
- Friluftsliv til følgende aktiviteter:

○ Planlegging, sikring, opparbeiding, merking og skilting av
stier og løyper

○ Tiltak som kan lette funksjonshemmedes adgang til spesielle
attraktive områder – eks. rullestolstier og sitteplasser

○ Tiltak som letter barn og unges ute-aktiviteter – eks. enkle
leskur, lavoer osv.

Dekning av anleggsomkostninger har førsteprioritet, men det kan også ytes
driftstilskudd for en kortere periode til tilbudet er innarbeidet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av de totale kostnadene. Søkere
som får tildelt midler plikter å levere regnskap for brukte midler samt gi en
kort rapport om tiltaket.

C) Tilskudd til utvikling av små park- og nærmiljøanlegg

Det kan søkes om tilskudd til mindre anlegg og innretninger i bo-områder
og tilhørende nærområder. Organisasjoner og beboersammenslutninger
kan søke. Dersom Larvik kommune er grunneier av området, må det
foreligge en driftsavtale med avdeling for kommunalteknikk i Larvik
kommune før tilskudd kan utbetales. Tilskudd kan gis til lekeplasser, men
ikke til drift av disse. Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene,
begrenset til kr 10.000,- pr. prosjekt.

3. Vurderingskriterier og prinsipper for rehabilitering og bygging av
anlegg

Prinsipper for en helhetlig og behovsrettet anleggspolitikk

Følgende hovedprinsipper legges til grunn for en helhetlig og behovsrettet anleggspolitikk
for folkehelse, idrett fysisk aktivitet og friluftsliv, med mål om idrettsanlegg, møteplasser og
tilrettelagt friluftsliv for alle:



- Koordinering av behov fra idretts- og friluftslivsorganisasjoner, egenorganisert
aktivitet, folkehelse, arealplanlegging, by- og stedsutvikling og næringsvirksomhet

- Koordinering av behov for skole, nærmiljøet, idrett, friluftsliv og andre kultur- og
fritidsaktiviteter

- Tilgjengelighet og tilpassing for flere brukergrupper med utgangspunkt i
brukermedvirkning (personer med nedsatt funksjonsevne, mosjonister, barn, unge,
eldre etc.)

- Nærhet til bomiljø/nærmiljøer
- Trafikksikker og lett adkomst
- Estetikk, flerbruk, inkluderende design, trender og miljø vektlegges
- Belysning og sosiale soner vurderes
- God tilgjengelighet med kollektive transportmidler
- Rehabilitering av eksisterende areal/anlegg skal gis nødvendig prioritet i forhold til

nyanlegg

Kriterier for vurdering av nye anlegg

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av nye anlegg:

- I hvilken grad anlegget vil stimulere befolkningen til egenorganisert aktivitet,
idretts- og/eller friluftsaktivitet

- I hvilken grad anlegget vil dekke påviste behov
- I hvilken grad anlegget dekker behov for alle barn og unge, med fokus på

prioriterte målgrupper
- I hvilken grad anlegget dekker behov for konkurranseidrett, ift. nivå (lisenskrav),

idretter, gruppestørrelse, antall utøvere
- Hvor stor aktivitetsøkning en kan regne med ved utbyggingen, også sett i forhold til

investering og driftskostnader
- Hvilke kostnader utbyggingen medfører
- Kostnader pr. bruker og brukertime
- Hvilke driftsutgifter og driftsinntekter anlegget/tilretteleggingen vil gi

Kriterier ved behovsanalyse

Det skal utføres en behovsanalyse knyttet til aktuelle arealer, områder og anlegg for idrett
og friluftsliv. Analysen skal dekke følgende punkter:

- Eksisterende aktivitet og eksisterende anleggsdekning
- Behovet for utvidelse av eksisterende aktiviteter, for eksisterende og nye

brukergrupper
- Foreligger det spesielle behov i ulike aldersgrupper (småbarn, ungdom, eldre)
- Foreligger spesielle behov i ulike ferdighetsgrupper (mosjonister/trimere, personer

med nedsatt funksjonsevne, toppidrettsutøvere)



- Hvilke ønsker og behov er innrapportert fra idrettslag, skoler, velforeninger,
friluftsorganisasjoner og andre

- Prognose for befolkningsutvikling i nedslagsfeltet for anlegget eller området

4. Anleggsfond
Retningslinjer for anleggsfond - forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon
i Larvik kommune, ble vedtatt i kommunestyret - sak 060/17.

1. Larvik kommune opprettet i kommunestyresak 199/16 et fond avsatt til «Forskuttering av
spillemidler og merverdiavgift» på inntil kr 20 millioner. Oppbygging av fondet skal
gjennomføres i løpet av perioden 2017-2021. Årlig beløp fastsettes i forbindelse med sak om
disponering av årsresultat for kommunen.

2. Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd og
merverdiavgiftkompensasjon til klubber og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk
aktivitet i Larvik kommune. Dette i påvente av at anleggseier/anlegget får innvilget
spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon.

3. Forskuttering kan innvilges til anlegg:
a. som bygges innenfor kommunegrensene.
b. som er vedtatt av hovedstyret i den aktuelle klubb/foreningen.
c. som tilfredsstiller nødvendige krav i henhold til bestemmelser om tilskudd til anlegg
for idrett og fysisk aktivitet - spillemiddelordningen til Kulturdepartementet.
d. som tilfredsstiller nødvendige krav i henhold til bestemmelser om kompensasjon
av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – momskompensasjonsordningen til
Lotteriog stiftelsestilsynet.
e. som har fått spillemiddelsøknaden godkjent av Vestfold fylkeskommune.
f. som venter på tildeling av spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon.
g. som er vedtatt i Larvik kommunes prioritert handlingsprogram for utbygging og
tilrettelegging av anlegg.

4. Ordinære idrettsanlegg prioriteres før nærmiljøanlegg.

5. Søknad sendes Larvik kommune som kan forskuttere inntil 100 % av godkjent
søknadssum. Søknadsfristen er 1.juni.

6. Søknaden behandles årlig administrativt innenfor den avsatte rammen og etter at
fylkeskommunen har godkjent anlegget for spillemidler.

7. Dersom det er mange søknader og søknadsbeløpene er totalt på et nivå som overstiger til
en hver tid innestående anleggsfondsmidler, kan utbetaling deles opp i flere delutbetalinger
over år. Delutbetalinger kan også gjennomføres dersom forhold til fremdrift og økonomisk
utlegg på anlegget tilsier dette.



8. Anleggseier plikter å fornye spillemiddelsøknaden hvert år inntil tildeling av spillemidler er
utført.

9. Første utbetaling skal ikke skje før anlegget er påbegynt.

10. Forskutteringen sees på som en rentefri låneordning. Søkerne er fullt ut ansvarlige for
anleggene med tilhørende økonomi og drift. Før utbetaling av spillemiddelforskudd skrives
det en egen låneavtale mellom søker/anleggseier og Larvik kommune. Tilsvarende egen
låneavtale skrives ved forskudd av merverdiavgiftkompensasjon.

11. Ved tilbakeføring og -betaling av forskutterte midler gjelder følgende:
a. Ved utbetaling av spillemidler fra Kulturdepartementet/Vestfold fylkeskommune til
Larvik kommune, skal Larvik kommune samme år trekke fra forskuttert beløp før
eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier.
b. Ved utbetaling av merverdiavgiftkompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, skal
anleggseier betale forskuttert beløp til Larvik kommune samme år det utbetales og
innen den fristen som Larvik kommune setter. Det må påregnes forsinkelsesrenter
etter fristens utløp.

12. Det er krav om at utbygger fører regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av
departementet og for øvrig følger bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet (Kulturdepartementets bestemmelser, V-0732).

13. Anleggseier skal sørge for at anlegget blir ferdigstilt så raskt som mulig og senest i
tildelingsåret for spillemidler.

14. For anlegg som ikke blir ferdig innen fastsatt frist, kan forskutterte midler bli krevd
tilbakebetalt. I tilfeller hvor tilskudd tilsvarende forskuttert beløp ikke oppnås, er anleggseier
ansvarlig for tilbakebetaling av det overskytende forskutterte beløpet.

15. Dersom forpliktelsene i henhold til disse retningslinjene ikke overholdes, er dette å anse
som brudd på låneavtalene mellom anleggseier og kommunen. Andre forhold reguleres i
låneavtalen. Ved brudd på låneavtalene forfaller forskutterte tilskudd i sin helhet, og må
tilbakebetales i sin helhet til kommunen av anleggseier uten opphold.

16. Ordningen administreres av Larvik kommune – for tiden virksomheten Kultur, idrett og
fritid

5. Kommunal medfinansiering og spillemidler
Det kan søkes kommunal medfinansiering til alle tiltak som er berettiget- og også har søkt
spillemidler. Kommunen behandler årlig ”prioritert handlingsprogram for utbygging og
tilrettelegging av anlegg for idrett og friluftsliv”. Kommunens eventuelle medfinansiering
behandles årlig i tilknytning til behandling av Strategidokumentet i desember måned, og er
begrenset til maksimalt 1/3 av samlet kostnad. Kommunen gir kun investeringstilskudd til
tiltak som er berettiget spillemidler. Kommunens tilskudd vil normalt bli utbetalt med 80 %
ved oppstart og 20 % ved ferdigstilt anlegg. Søknadsfrist er 15.september for både å søke
kommunal medfinansiering og spillemidler.



6. Utleie av kommunale idrettsanlegg

Retningslinjer for utleie av kommunale idrettsanlegg

1. Fordeling av leietid i de kommunale idrettsanleggene baseres på følgende kriterier: •
Leietakers tilhørighet i kommunen og nærhet til anlegget.

- Leietakers behov / ønsker
- Leietakers aktivitetsnivå
- Leietakers sportslige nivå
- Anleggets tilpasning til idrettsgrenen

2. Fordelingen bygger på slik prioritering vedr. idrettsgrener:
I idrettshall (Kveldehallen, Stavernshallen, Farrishallen, Fagerlihallen, Huldrehallen
og Bommestadhallen)

- håndball
- annen hallidrett som er avhengig av denne størrelse og takhøyde (herunder

volleyball, basketball, innebandy og badminton)
- innendørs friidrett (Stavernhallen)
- annen hallidrett som ikke er typisk innendørs aktivitet eller avhengig av en

gitt størrelse og takhøyde (herunder fotball for yngre og bordtennis)
Turnhall (Stavern turnhall)

- turnaktivitet
- vektløfting (i egen sal)

Kunstgressbanen (Månejordet og Kaken)
- lokal fotball
- krets fotball

Naturgressbanen (Kaken og Månejordet)
- lokal fotball

I svømmehallene (Lardal, Kvelde- og Farrishallen)
- svømming
- annen vannidrett

I skytehall (Bommestadhallen)
- skyting
- bueskyting

3. Kommunedirektøren, eller den han gir fullmakt, forestår utleie av de kommunale
idrettsanleggene.

4. Leiepriser for kommunale idrettsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i egen
sak, som følger behandling av strategidokumentet i desember måned.


