
Protokoll styremøte LIR nr. 6 – 2019/2020  07.01.20 kl. 18:00 - 21:00 
        Feyersgt. 7 

 

Innkalt Deltatt 

Anita Simensen Holthe Ja 

Anne Kristin Akselsen Ja 

Ann-Kristin Aanstad Ja 

Bjørn Omholt Ja 

Einar Knutsen Ja 

Nils Morten Halvorsen Ja 

Øyvind Broager Grøn Ja 

Vara:  

Geir Anton Haga Nei 

Roger Sten Andersen Nei 

 
Gjester:  Ola Nordheim stilte fra Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 

Ishall gruppen var presentert ved:  
Per Bjønnes Kristiansen, Jon Ivar Rykkelid, Knut Vedeld Hovde og Gunnar Johannesen 
 

Innledning 
Presentasjon fra «ishall-gruppe» vedr. planer om ishall kl. 18.00-18:45.  
Presentasjonen fra Ishall-gruppa Ligger her 

Saker 

Sak 47/2019-2020 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt 
Behandling: Godkjent, Se saker under eventuelt. 

 
Sak 48/2019-2020 Post 

 07.01.20 Larvik kommune: Verbalforslag 7 ifm behandlingen av Str. dok 2020-2023 

 06.01.20 VIK: Invitasjon til kurs "Farer og feller med forberedelse og gjennomføring av 
årsmøter" 

 11.12.19 NIF: NIF Digital tilbyr Idrettsrådene egne nettsider 

 10.12.19 VIK: Tilskudd idrettsråd 2019 

 09.12.19 Larvik kommune: Rullering KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 5.12.19  Per Bjønnes Kristiansen:  
Ishall i Larvik, stifte ny klubb, forespørsel om et møte. 

 22.11.19 NIF: Viktig informasjon til alle idrettsråd (Ny lovnorm) 

 30.10.19 Larvik kommune:  
Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut til offentlig høring, frist 13.12.19 

http://larvikir.no/dokumenter/styremoter/Argumentasjon%20for%20ishall.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/kalender-vestfold-idrettskrets/farer-og-feller-med-forberedelse-og-gjennomforing-av-arsmoter2/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/kalender-vestfold-idrettskrets/farer-og-feller-med-forberedelse-og-gjennomforing-av-arsmoter2/
https://www.larvik.kommune.no/politikk/hoeringer/hoeringer-arkiv/kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032/#index0


Sak 49/2019-2020 Møteplan 2020, foreløpig 
 

Dato Styremøte HMKN * Andre møter 

07.01.20 X   

22.01.20   BANELAUG 

28.01.20   Foredrag 

29.01.20  X  

25.02.20 X   

11.03.20  X  

14.04.20 X   

23.04.20   Årsmøte 

29.04.20  X  

03.06.20  X  
 
*HMKN =Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 

 
Sak 50/2019-2020 Ny lovnorm 

Viser til e-post fra NIF 22.11.19 vedr. lovendring. Ny lovnorm følger vedlagt. 

Vedtak: Styret i Larvik idrettsråd vedtar ny lov ihht. endringer i NIFs lov. Lovendringene trer i 

kraft fra 1.1.2020. Flytter en vara til kontrollutvalget, slik at totale antall valgte 

representanter er uendret. 

Sak 51/2019-2020 Nettsider 
Viser til e-post fra NIF 11.12.19 vedr. nettsider for idrettsråd. 

Vedtak: Beholder dagens løsning, da denne er rimelig og vi slipper event. nye endringer. 

Sak 52/2019-2020 Rullering KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Gjeldende kommuneplan skal rulleres, ref. e-post fra Larvik kommune 09.12.19. 
Kjetil Lundeberg vil komme med forslag til oppstart av planprogrammet ila kort tid. 
 
«I forbindelse med planarbeidet, som skal starte på nyåret, skal det utarbeides en 
prosjektplan som skal drøftes administrativt før en oppstartsak. I den forbindelse er det 
ønskelig at idrettsrådet kan ta en vurdering av gjeldende plan og om det er ønskelig med 
endringer av struktur og oppbygging. Det vi blant annet skal ta stilling til er hvorvidt det er 
behov for store endringer av omfang versus mindre justeringer i planen etter dagens behov. 
Se også KUD sin veileder:» 
Vedtak: Tas til orientering 

 
Sak 53/2019-2020 Årsmøteforberedelser 

 Forslag til tid og sted: Grand 23.04.20 kl. 18:00 med måltid og sosial sammenkomst med 
kommunen. 

 Status valgkomiteens arbeid: Ann-Kristin kontakter valgkomiteen. 

 Brev fra valgkomitéen sendes klubbene ila januar, og frist for innspill til kandidater 
23.03.20. 

 Innkalling: klubbene inviteres ihht. frist  

 Kandidater til priser og innkomne saker: frist 09.04.20 

 Regnskap, ref. vedlegg. Ann-Kristin kontakter revisorene ila. januar. 

 Styrets økonomiske beretning (ny). 

 Årsberetning 

https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommunedelplaner/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder---Kommunal-planlegging-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-V-0798/id764295/
http://larvikir.no/dokumenter/utmerkelser.php


 Arbeidsprogram 

 Budsjett – Behandles i møte 25.02.20 

 Ny Lovnorm: OK. Ann-Kristin informerer idrettskretsen. 

 Kontingentsats 2020,- 3 % av LAM 2019 legges til grunn 
 

§ 17  Årsmøtets oppgaver (utdrag) 

8. Behandle beretning for idrettsrådet. 
9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning [og revisors beretning]. 
10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging 

og aktivitetsutvikling. 
11. Behandle forslag og saker. 
12. Vedta budsjett. 
13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer.  
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 
Vedtak: Ann-Kristin tar ansvar for de ulike oppgavene. 

 
Sak 54/2019-2020 Foredrag med Dag Vidar Hanstad, 28.01.20 

Sted: IF fram kl. 18. 
Agenda: 
 
Aktuelle temaer er: 

 Arrangement 

 Rekruttering 

 Organisasjon og ledelse, ref. boken han har skrevet. 

 Konflikthåndtering 
 
Alle i styret fikk hvert sitt eksemplar av boken til Hanstad i julegave, og gratis 
tilgang til e-læringskurset på NIH :E-læringskurset "Organisasjon og ledelse" 

 

  

https://www.nih.no/idrettsledelse?fbclid=IwAR3IcJDxG16xMxHgwNePp96wo2gxfxpElqzTr-TzRbxRXBsV4ddZaK3rLnw


Sak 55/2019-2020 Oslofjord Convention Center AS  
Viser til henvendelse fra Larvik Turn vedr. bruk av Brunstad til bl.a. Vestfold Idrettsgalla. 
«Har LIR noe kommentarer til stedet som ble benyttet til Vestfold Idrettsgalla?» 
 
Tilbakemelding fra LIR:  
Det bør være i håndballforbundets interesse å tilrettelegge arrangementer ihht. NIFs 
retningslinjer og verdisyn. Det er for øvrig god halldekning i hele regionen, slik at klubber kan 
bidra og få inntekter fra arrangementet. 
 
I forkant av idrettsgallaen og Vestfold idrettskrets 100 års jubileum på OCC, kom det inn 
«innsigelse» i forhold til å benytte seg av Oslofjord Convention Center  
 
Saken ble behandlet i Idrettskretsstyremøte nr. 12-2018/2019, den 12.06.2019  
VEDTAK: Vestfold idrettskrets tar kontakt med NIF om juridisk bistand til å gjøre 
undersøkelser om det er formelle innvendinger sett fra idrettens ståsted å benytte seg av 
Oslofjord Convention Center 
 
NIF har ikke behandlet forespørselen pr. 7.1.20. 

 
Sak 56/2019-2020 Larvik kommune: Verbalforslag 7 ifm behandlingen av Str.dok 2020-2023 

Viser til e-post fra Kjetil Lundeberg 07.01.20 vedr.  
Verbalforslaget «Støtteordning til Handicap-idretten» som ble vedtatt: 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en støtteordning for lag og foreninger som har 
organiserte aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. 
Forslaget legges frem til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2020.Som et godt eksempel 
kan nevnes Larvik Turn HU. De viser til stor aktivitet her hjemme, og deltagelse med to 
spillere i Special Olympics våren 2019. Bakgrunnen er at det stilles ekstra krav til klubber og 
trenere som organiserer denne gruppen. Konsekvensen og effekten av deltagelse er 
utelukkende positiv for dem dette gjelder. Deltakelse i idrett medfører mindre belastning på 
tjenester fra kommunen, og medfører at man er mer selvhjulpen i egen bolig. I tillegg er 
effekten også mer sosialt samvær og økt inkludering. Dette er god forebygging på mange 
områder, men stiller krav til klubber og trenere. 
 
Som kjent bevilget Kommunestyret for en tid tilbake 50 000 kr til HC. I gjeldende 
retningslinjer er det mulig å øremerke ytterligere beløp som punkt A); søknad om tilskudd til 
spesielle tiltak som er relevant for målet om fysisk aktivitet for alle, retter seg mot. 
Spørsmålet er hva idrettsrådet mener om å øremerke ytterligere til formålet? 
 
Vedtak: Saken utsettes/ behandles pr. e-post 

  



 
ORIENTERINGSSAKER 

 Banemesterlaug: 
Status påmeldinger: Foreløpig har 5 av 13 klubber gitt tilbakemelding, og vi innkaller alle 
klubbene til et møte ila. Februar. 
 

 Nominasjoner til idrettsgallaen. 
o Det bør legges en plan i forhold til å øke nominasjonen fra Larvik generelt. 
o Larvik idrettsråd er skuffet over at det ikke ble noen priser til Larvik i 2019. 

 

 Årets idrettsnavn 2019, ØP – hva er kriteriene?  
Viser til ØPs omtale: «det er ikke utelukkende sportslige resultater som er avgjørende for 
utvelgelsen. «Årets idrettsnavn» favner bredere enn det, og handler like gjerne om å ha vært 
en snakkis i året som har gått. Og prisen kan like gjerne gå til en trener, en leder, eller for så 
vidt en publikummer, som en aktiv utøver.» 

 IFokus, Prosjekt: 
o Verdiskaping Vestfold (VSV) har tatt initiativ til prosjektet «Flere unge i fast arbeid» 

(FUFA). 
o Nils morten har hatt et møte med Hans Jørgen Johnsen, ønsker å invitere han inn til 

neste møte med LIR 
o Vi vil i tillegg invitere inn VIK v/styreleder til dette møte. 
o  

 Stag Akademiet og valgfag fotball. 
Nils morten har hatt et møte Helgeland vedr. Akademiet, rekruttering og Stag Fotball sitt nye 
samarbeid med ungdomsskolen, hvor de har fått Fotball inn som valgfag. Hvordan videreføre 
denne tanken til alle skoler? Idrettsrådet mener det er viktig med fokus på basisferdigheter 
og allsidighet. Er skeptisk til at frilufts-valgfag måtte vike for Fotball-valgfag. 

 
Politikk: 

 Kveldebanen: LIR sender melding til leder av HMKN, Olav Nordheim vedr. klubbens ønske 
om kommunal drift 

 Anleggsutvalg: Etterlyse oppfølging av tidligere KST vedtak. 
Ref. tidligere KST -sak om etablering av fond – samt «Legge en fremtidig plan for 

idrettsanlegg», samt rammen for kommunal medfinansiering. (ref. KST-225/15 og KST-

199/16) 

  

https://www.op.no/sport/larvik/arets-idrettsnavn/hvem-er-arets-idrettsnavn-2019/s/5-36-857848?fbclid=IwAR3bk5SFKK0Z_WK8Lo-zT-HOIUZoCc6j31JM07oR2kkEsw6mBN3fTobg1HI


Politiske saker 2019 – oppsummering 
 
Hovedutvalg for miljø, kultur og næring (HMKN) 20.11.19 

008/19 - 19/139270 - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020 

HMKN- 008/19 Vedtak:  

1. Prioritert Handlingsprogram 2020 i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

2013-2020, godkjennes. 

 

Kommunestyret den 11.12.2019 

259/19 - 19/133366 - Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Fysisk aktivitet i grunnskolen 
KST- 259/19 Vedtak: Spørsmål og svar ble tatt til orientering. 

 

243/19 - 19/122772 - Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020 - 

2023 

KST- 243/19 Vedtak:  

1. Søknader om medfinansiering av idrettsanlegg innvilges med 2 mill kr fra avsatt ramme 

under virksomhetsområdet «Kultur, idrett og fritid». Det fordeles kr 46 600 til Halsen IF 

og kr 1 953 400 kr til IF Fram. 

2. Øvrige mottatte søknader avslås.  

3. Søknader det ikke er funnet plass til nå, tas opp til ny vurdering ved behandling av 

årsregnskapet for 2019.  

4. Rådmann legger frem en sak for hovedutvalget Miljø, kultur og næring med forslag på 

nye retningslinjer for tildeling av tilskudd etter søknad som samsvarer med kulturplanen 

og som ivaretar alle søkere som i dag ikke har kommet innunder kriteriene for tildeling. 

  

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019139270&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019133366&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019122772&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019122772&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2019156180&dokid=502179&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF


KST- 249/19 - 19/136072 - Strategidokument 2020 - 2023 

Økonomi: 

Det ble besluttet å unngå kutt i støtten til lag og foreninger, kr. 269.000 er lagt inn årlig i budsjettet. 

Verbal forslag (utdrag) 

7. Støtteordning til Handicap-idretten 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en støtteordning for lag og foreninger som har 

organiserte aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. Forslaget 

legges frem til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2020. Som et godt eksempel kan nevnes Larvik 

Turn HU. De viser til stor aktivitet her hjemme, og deltagelse med to spillere i Special Olympics våren 

2019. Bakgrunnen er at det stilles ekstra krav til klubber og trenere som organiserer denne gruppen. 

Konsekvensen og effekten av deltagelse er utelukkende positiv for dem dette gjelder. Deltakelse i 

idrett medfører mindre belastning på tjenester fra kommunen, og medfører at man er mer 

selvhjulpen i egen bolig. I tillegg er effekten også mer sosialt samvær og økt inkludering. Dette er god 

forebygging på mange områder, men stiller krav til klubber og trenere 

 

16. Fritidskortet. 

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. 

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring 

og inkludering. Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag i regjeringen for det såkalte 

«Fritidskortet» for barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift 

på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det 

skal være mulig for kommuner å legge på lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. I 2020 vil 

kommunene bli invitert til å bli såkalte pilotkommuner for utprøving av Fritidskortet.  

Vedtak: Larvik kommune søker å bli pilotkommune for Fritidskortet. 

 

Andre særlige forhold - Nytt kunstgress på Kveldebanen:  

Dette prosjektet ligger ikke inne i Strategidokumentet, pga en del manglende avklaringer mot slutten 

av prosessen. I forbindelse med den endelige salderingen er det en rekke ulike prosjekter som er blitt 

vurdert, noen er tatt inn og andre er tatt ut. I dette prosjektet har det vært uklarheter knyttet til 

hvilke muligheter for finansiering og støtte som foreligger. Uklarhetene skyldes i vesentlig grad den 

noe uvanlige delingen av eiendomsforhold og ansvar mellom Larvik kommune og idrettslaget i denne 

saken. Rådmannen er nå i ferd med å få endelig klarlagt hvilke muligheter som finnes hva gjelder 

finansiering og hva som må gjøres i forhold til eiendomsforhold og drift av anlegget. Rådmannen 

velger derfor å varsle at saken blir tatt opp så tidlig som mulig i 2020 med forslag til en konkret 

løsning. 

 

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019136072&
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/fritidskortet_pilot/


Kommunestyret den 23.10.2019 

223/19 - 19/132370 - Politisk møteplan 2020 

Kommunestyret den 16.10.2019 

185/19 - 19/57570 - Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 

Hovedmål for planen.  

«Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i 

samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god 

livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid». 

Bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner:  

1. økonomi og miljø (8) +17 

2. Sosiale forhold (3,4,11) +17 

3. Klima (13,14) + 17 

Samtidig som dimensjonene representerer ulike nivåer, henger de sammen. 

Larvik skal vektlegge alle de tre dimensjonene i sin tilnærming til bærekraft. Vi skal ivareta både 

miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 

FN har utarbeidet totalt 169 delmål til de 17 bærekraftsmålene. Med utgangspunkt i de seks målene 

som har fått høyest prioritet i Larvik, er de delmål som oppfattes mest aktuelle for Larviksamfunnet 

trukket fram 

 

Bærekraftsmål, Larvik Prior FNs 
nr  

1. GOD HELSE 1 3 

2. GOD UTDANNING 2 4 

3. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST 3 8 

4. BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN 4 11 

5. STOPPE KLIMAENDRINGENE 5 13 

6. SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE 6 17 

7. Liv under vann  ny 14 

 

Ved behandling av høringsdokumentet vedtok kommunestyret at det spesielt er ønskelig med 
tilbakemelding på følgende i høringen: (frist 13.12.19), ref. e-post 05.12.19. 

 Prioritert rekkefølge på innsatsområder for hvert bærekraftsmål i høringen. 

 Hvilke kommunale tjenester og funksjoner skal være i lokalsentrene 

 Fordelingen av boligbehov mellom Larvik by, Stavern by, lokalsentrene og eventuelt spredt 
boligbygging 

 

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019132370&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019057570&


Kommunestyret den 11.09.2019 

161/19 - 19/60983 - Utvikling av Agnes Aktivitetspark 

KST- 161/19 Vedtak:  

1. Larvik kommune etablerer Møteplassen som fase 1 på Agnes Aktivitetspark høsten 2019. 

Møteplassen blir gitt som en gave fra Norges Håndballforbund med støtte fra 

Gjensidigestiftelsen og statlige spillemidler, og består av en sandvolleybane, 

streetbasketbane, håndballbane, område for skateelementer og en midtsentrert paviljong.  

2. Møteplassen er i hovedsak fullfinansiert med spillemidler (1 200 000 kr), Gjensidigestiftelsen 

(880 000 kr), gaver fra Agnes Vel (290 000 kr) og Sjøparken AS (300 000 kr). I påvente av at 

disse midlene blir utbetalt samt mva-kompensasjon, må kommunen forskuttere 

bruttoutgifter, totalt 2 600 000 kr, ut over kommunens allerede bevilgede midler (250 000 

kr). Totale bruttokostnader er beregnet til 2 850 000 kr. Midlene dekkes av 

disposisjonsfondet.  

3. Fase 2 og 3 vurderes realisert ved årlig behandling av Strategidokumentet i et helhetlig 

økonomisk perspektiv. Fase 2 består av ev. ekstra sandbane, petanque/boule, 

grillpaviljong/gapahuk, aktivitets-/hinderløype, terrengsykkelløype og lysanlegg. Fase 3 

består av pukkelbane (fotballbane), krokettbane og driftsbygg m/wc, VA, benker og skilting. 

 

Kommunestyret den 19.06.2019 

136/19 - 19/60139 - Interpellasjon 19.6.2019 - Kunstgressbaner naturlig ifyll 

KST- 136/19 Vedtak: Sak legges frem for behandling til høsten, så snart forskrifter fra Staten 

er på plass. 

142/19 - 19/29672 - Innmeldt spørsmål - 20.3.2019 - Kunstgressbaner og gummigranulat 

KST- 142/19 Vedtak: Spørsmål og svar og ble tatt til orientering. 

 

104/19 - 19/37001 - Skøytebanen på Torvet - valg økonomisk løsning for Larvik by AS's gjeld til Larvik 

kommune og fremtidig drift 

KST- 104/19 Vedtak:  

1. Larvik kommune overtar eierskapet til lyd- og lysanlegget samt lekeutstyr etc. som Larvik 

by kjøpte inn ved etableringen av skøytebanen for 550.000 kr., og dette motregnes mot 

skyldig beløp.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av lyd og lysanlegget samt lekeutstyr, 

som Larvik By AS eier. Oppgjøret skal motregnes mot beløpet som Larvik By AS skylder 

kommunen i forbindelse med skøytebanen.  

3. Skøytebanen er et gratistilbud spesielt rettet mot barnefamilier og ungdom, og som det 

derfor er viktig å opprettholde. Tilbudet anses som et helseforebyggende tiltak som i 

tillegg er med på å skape økt aktivitet i sentrum i vinterhalvåret. 

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019060983&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019060139&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019029672&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019037001&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019037001&


Kommunestyret den 22.05.2019 

079/19 - 19/17352 - Omdisponering av prosjektmidler fra etterbruk E-18 til Agnes aktivitetspark 

KST- 079/19 Vedtak: Saken trekkes fra sakskartet 

 

Kommunestyret den 20.03.2019 

047/19 - 19/5807 - Utredning gratis leie av idrettsanlegg 

KST- 047/19 Vedtak: · Det innføres ikke gratis leie av idrettsanlegg 

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019017352&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019005807&

