PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LARVIK IDRETTSRÅD 10.05.2022
0Åpning
Leder Ann-Kristin Aanstad ønsket velkommen og åpnet møte. Lisbeth Danielsen fra Vestfold og
Telemark idrettskrets og Hilde Elisabeth Singstad, fra Larvik kommune holdt åpningsinnlegg.

1

Godkjenne de frammøtte representanter:
Vedtak: Listen med stemmeberettigede ble godkjent.
27 deltagere fra 16 idrettslag (hvorav 24 stemmeberettigede iht. kjønnsbestemmelsene) samt 2
gjester. Se vedlegg 1.

2

Velge dirigent
Vedtak: Dirigent: Jan Thore Lauritzen

3

Velge protokollfører (sekretær)
Vedtak: Sekretær: Ann-Kristin Aanstad

4

Velge to representanter til å underskrive protokollen
Vedtak: Anette Andersen, Nanset IF og Einar Knutsen, IF Fram
Kathrine Møller Nordal, IF Fram og
Geir Arnesen, Larvik Bueskyttere

5

Godkjenne innkallingen
Innkalling er sendt ut til medlemmene i henhold til idrettsrådets lover. Medlemmer er varslet via nettside og
e-post.
Vedtak: Innkallingen godkjennes.

6

Godkjenne sakslisten
Sakspapirer er publisert på idrettsrådets nettside innen fristen.
Vedtak: Sakslisten godkjennes, med endringer under Sak 12a.

7

Godkjenne forretningsorden
Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

8

Behandle årsberetning 2021
Vedtak: Årsberetningen godkjennes. Se vedlegg 2

9

Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand
Viser til komplett oversikt med:
 Resultat 2021
 Noter til regnskapet 2021
 Balanse 2021
 Kontrollutvalget beretning 2021
Vedtak: Regnskapet for 2021 godkjennes.

10

Behandle forslag til arbeidsprogram
Vedtak: Arbeidsprogrammet godkjennes. Se vedlegg 3

11

Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Vedtak:
LAM-midlene fordeles etter følgende kriterier iht. retningslinjene fra KUD/NIF:
Aldersgruppen 6-12 tildeles ca. 30 %, og aldersgruppen 13-19 tildeles ca. 60 %. Inntil 10 % fordeles til andre
formål: for å ivareta økt aktivitet i fleridrettslag og ekstra tilskudd til funksjonshemmede, samt deltagelse i
idrettsskole (6-19 år).
Medlemstall pr. 31.12.2021 benyttes som beregningsgrunnlag for tildelingen.

12

Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
a) Oppdatere idrettsrådets lov
Vedtak:
Loven endres i samsvar med NIFs lov, og valgkomiteen reduseres fra 2 til 1 medlem. Se vedlegg.
b) Fastsette kontingent 2022
Vedtak:
Kontingenten økes inntil 3 % av LAM-midler for 2021.
Vedlegg: Sak 12b Fastsette kontingent 2022.
Vi har lagt medlemstallet fra 31.12.2021 til grunn for beregningen
Viser til idrettsrådets lov § 4 Kontingent:
Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet.
Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøte i
idrettsrådet.
LAM 2021 utgjorde kr. 3.980.711, -. 3 % = kr. 119.421, -

Forslag Kontingent 2022
Antall medlemmer 2021 Forslag 2022
0-99
65
150
100-199
1 500
1800
200-399
3 000
3500
OVER 400
4 900
5500

13

Vedta budsjett
Vedtak: Budsjett 2022 godkjennes.

14

Valg
Vedtak: Følgende styre ble valgt for 2022/2023:
Funksjon
Navn
Klubb
a
Leder
Ann-Kristin Aanstad
Larvik Padleklubb
Nestleder
Nils Morten Halvorsen
Tjølling IF
Styremedlem
Siw Hege Tøstibakken
Kvelde Vannskiklubb
Styremedlem
Einar Knutsen
IF Fram
Styremedlem
Anita Simensen Holthe
Spkl Stag
Styremedlem
Øyvind Broager Grøn
Nanset IF
Styremedlem
Anne Kristin Akselsen
Svarstad IL
Vara - 1
Geir Anton Haga
Larvik Turn & IF
Repr. bed. idr.
Oppnevnes av bedr. idr.
Vara. bed. idr.
Oppnevnes av bedr. idr.
b Kontrollutvalg
Leder
Arild Wirgenes
Nanset IF
Medlem
Miliane Haugene
Nesjar IF
Vara
Stig Lomme
Larvik orienteringsklubb
 Det nyvalgte styret konstituerer seg selv. (tall i parentes angir resterende-tid)
c)

2022
1 år gjenvalg
2år gjenvalg
2 år (Ny)
2år gjenvalg
(1 år)
(1 år)
2år gjenvalg
(1 år)
1 år
1 år
2år gjenvalg
1 år
1 år

Representanter til idrettskretstinget
Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter, dersom det vil bli avholdt ekstraordinært/
ordinært ting i perioden.

d)

Valgkomité:
Innstilles på årsmøte (I henhold til bestemmelsene i NIFs lov § 2-4.
Alle kandidater er forespurt, og har sagt seg villige til å stille.
Vedtak:
Valgkomiteen 2022-2023:
Leder:
Else Marie Tangen Smith, Larvik Turn & IF
Medlem:
Morten Sørum, Larvik Judoklubb
Vara:
Kathrine Møller Nordal, IF Fram

I 1s

I Avslutning

Møte ble hevet 19:15
Etter møte ble det en omvisning på det nye hotellet.

Larvik, den 10.5.2022

Anette Andersen

Referent: Ann-Kristin Aanstad

iZ�

/

Einar Knutsen

VEDLEGG 1
DELEGATER 10.5.2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Fornavn
Glenn Roger
Vegar B.
Mariann
Siw Hege
Espen
Marian
Evensen
Frank
Jan Thore
Kristin
Roar
Stig
Tore
Øystein
Hilde Vedvik
Laila
Brynjar
Else Marie
Geir Anton
Einar
Ann-Kristin
Nils Morten
Arild
Hanne
Øyvind
Anette
Arild
Hilde Elisabeth
Lisbeth

Etternavn
Lie
Saga
Kjølnes
Tøstibakken
Trettvik
Nelson
Petter
Martiniussen
Lauritzen
Akselsen
Christiansen
Lomme
Hansen
Løberg
Lie
Borg
Løkke
Smith
Haga
Knutsen
Aanstad
Halvorsen
Wirgenes
Hellenes
Grøn
Andersen
Wirgenes
Singstad
Danielsen

Navn på idrettslag
Huldra Karateklubb
Huldra Karateklubb
Kvelde vannski klubb
Kvelde vannski klubb
Kvelde vannskiklubb
Lardal orienterings lag
Larvik Basket
Larvik Bordtennisklubb/ Valgkomite
Larvik Håndballklubb
Larvik IR/Svarstad IL
Larvik Judoklubb
Larvik OK/Kontrollutvalg
Larvik Seilforening
Larvik skøyte- og hockeyklubb
Larvik skøyte- og hockeyklubb
Larvik Turn & IF
Larvik Turn & IF
Larvik Turn & IF/ Valgkomite
LIR/ Larvik Turn & IF
LIR/ IF Fram
LIR/ Larvik Padleklubb
LIR/ Tjølling IF
Nanset Idrettsforening
Nanset idrettsforening
Nanset IF
Nanset IF
Nanset IF/ Kontrollutvalg
Gjest/ Larvik kommune
Gjest/ Vestfold og Telemark idrettskrets

VEDLEGG 2
(Linker til relevante nettsider er lagt inn, disse er understreket)

ÅRSBERETNING 2021 LARVIK IDRETTSRÅD
STYRETS SAMMENSETNING
Funksjon
Navn
Leder
Ann-Kristin Aanstad
Nestleder
Nils Morten Halvorsen
Kasserer
Bjørn Omholt
Sekretær
Einar Knutsen
Styremedlem
Anita Siemensen Holthe
Styremedlem
Øyvind Broager Grøn
Styremedlem
Anne Kristin Akselsen
Vara - 1
Geir Anton Haga
Repr. bed. idr.
Vara. bed. idr.
Kontrollutvalg
Medlem 1
Arild Wirgenes
Medlem 2
Stig Lomme
Vara
Miliane Haugene

Klubb
Larvik Padleklubb
Tjølling IF
Larvik Bueskyttere
IF Fram
Spkl Stag
Nanset IF
Svarstad idrettslag
Larvik Turn & IF

Nanset IF
Larvik orienteringsklubb
Nesjar IF

STYRETS ARBEID GJENNOM ÅRET
STYREMØTER:
Det har vært 7 styremøter i 2021
3 av 7 møter er avholdt digitalt. I tillegg til styremøter er saker behandlet pr. e-post.
Totalt har det vært over 71 møter i 2021.
De viktigste sakene
De viktigste sakene er formidlet til idrettslagene via e-post og nyhetssaker på idrettsrådets nettside og
facebook-side.















Prioritering av kommunale midler til idretten
Prioritering og fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM).
Inkluderingstilskudd
Spillemiddelsøknader og Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2022-2025.
Covid19-strategi, idrettsrådene i hele fylket har hatt jevnlige statusmøter via Teams.
VTIK Ledermøte
Dolven skyteanlegg
Kvelde Vannskiklubb
Ishall – møter med IF Fram og Larvik Skøyte og Hockeyklubb
Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet - Larvik kommune
Opptak av 3 nye idrettslag
Samfunnsregnskapet for idretten i Larvik
Politiske møter
Ny miljøforskrift for kunstgressbaner

Viser til vår nettside for utfyllende informasjon.

ØKONOMI:


Prioritering av kommunale midler til idretten.
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner ble fordelt ut ifra en totalsum på kr 9 600 000,-.
Totalt kom det inn 62 søknader, på ca. 16,5 millioner.
Søknadene fra 49 idrettslag (av 61) og LIR utgjorde kr 14,8 millioner.
50 idrettslag i Larvik rapporterte inn driftskostnader på kr. 80,6 millioner for 2020.
Tildelt beløp:
Hodestøtte (Aktivitetstilskudd)
Driftsstøtte (anlegg)
Andre tilskudd (med ekstra tildeling)
Sum nedsatt funksjonsevne
Sum tilskudd

1 746 900 (19 %)
6 759 800 (74 %)
532 500 (6 %)
50 300 (0,6 %)
Kr. 9 089 500
(Dette utgjør 61 % av søknadsbeløp/ 11 % av
driftskostnadene)

Tildelingsbrev ble sendt fra kommunen 21. mai, med utbetaling i juni måned.
Se også LIRs dokument Detaljert fordeling Larvik idrettsråd
De 10 største anleggseierne mottar 79 % av driftstilskuddet:
Halsen IF, Fram IF, Kvelde IL, Larvik og Stavern Tennis, Larvik Turn & IF, Larvik Ski, Nanset IF, Nesjar IF,
SPKL Stag og Tjølling IF.
STATISTIKK DRIFTSSTØTTE (anlegg) 2011-2021
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7 308 000

6 674 800

7 085 600

7 004 000

6 900 000

7 010 000

6 855 400

6 839 811

6 706 308

6 735 800

6 759 800

+ 1,5 mill

+ 410800

Som statistikken over viser, er det nærmest stagnasjon i driftstilskuddet fra Larvik kommune.
Anleggsutviklingen har heldigvis ikke stagnert, men det betyr igjen at det blir flere og flere anlegg og
fordele tilskuddet på. Ekstra fordelingen fra 2010-2011 er i realiteten spist opp av inflasjonen, da det
årlige tilskuddet fra Larvik kommune ikke er indeksregulert. Når det gjelder kommunens leiesatser, er
disse justert med en fast prisjustering på 3 % årlig. Dette gjør gapet dertil større.



Prioritering og fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM).
Lokale aktivitetsmidler (LAM) – er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene
skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn
(6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
I 2021 var det totalt kr. 420 188 664 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 980 711.
Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7572) er 67 % (4703) medlem av et idrettslag. Dette utgjør 38 %
av den totale medlemsmassen på 12 310 medlemmer (pr. 31.12.2020)
Hele summen på kr. 3 980 711 er delt i to, hvor aldersgruppen 6-12 er tildelt 32 %, og aldersgruppen 1319 er tildelt 64%. Vi har fordelt ca. 4 % til andre formål - for å ivareta økt aktivitet i fleridrettslag (16 stk)
og ekstra tilskudd til funksjonshemmede, samt deltagelse i idrettsskole (6-19). 1 idrettslag er rundet opp
til kr. 1000,-.
Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF,
samt vedtak på idrettsrådets årsmøte. 52 av 61 idrettslag fikk tildelt midler:

Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.



Momskompensasjon for 2021 (NIF) – Varer og tjenester
Idretten i Larvik fikk kr. 5 352 262,For 2021 fikk hele norsk idrett totalt 637,2 millioner kroner tilbakebetalt - basert på regnskapsåret 2020.
Søknadsbeløpet fra idretten var på hele 768,4 millioner kroner. Dekningsgraden er på 81 %
Historisk sett så har det blitt foretatt en avkortning av kompensasjonsbeløp, da rammen for ordningen
ikke har vært tilstrekkelig. Regjeringen gjorde en tilleggsbevilgning i 2021 slik at det ikke ble noen
avkortning, og har uttalt at det samme vil skje i 2022. NIF sentralledd beholder derimot ca. 0,65 % av
tildelt midler
For Larviks del har ca. 81 % av idrettslagene benyttet seg av ordningene (50 av 61 idrettslag).
Beregningsgrunnlaget er de totale tallene for Larviksidretten, som viser brutto driftskostnader i 2020
på over 80 millioner.
Momskompensasjonen er beregnet (omtrent) på følgende måte (inntil 5 millioner i driftskostnader)
Brutto driftskostnader 2020 * 8 % som er maks kompensasjon * 100 % som er innvilgelsesprosenten.
Momskompensasjonsordningen er frie midler som det ikke kreves rapportering på.



Momskompensasjon Anlegg
Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller
idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
I 2021 kom det inn totalt 563 søknader. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 292 708 409. I 2021 ble
det full kompensasjon, og alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.
Det var kun et idrettslag fra Larvik som søkte om anleggsmoms i 2021:
IDRETTSLAG
Halsen IF

ANLEGG
Bergslihallen flerbrukshall - Rehabilitering av lys og ny ELtavle

Søknadsfristen er endret fra 1. mars til 1. desember.

MVA KOMP.
111 943



Tilskuddsordning til frivillige lag og organisasjoner som følge av covid -19 (Lottstift)
Krisepakken fra Regjeringen ble videreført i 2021. Idrettslag kan få tilskudd på 70 prosent av det
godkjente søknadsbeløpet for arrangement eller aktivitet som er avlyst, eller helt eller delvis
gjennomført.
I 2021 ble det tildelt to krisepakker til frivillige lag og organisasjoner, som alle berørte foreninger kunne
søke på. Totalt ble det utbetalt kr. 2 158 804 357. Til sammen 9 284 lag og organisasjoner fikk støtte.
Av disse midlene fikk 18 idrettslag i Larvik tildelt kr. 4 701 145,-

Idrettslag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



BRUNLANES IDRETTSLAG
FARRIS SPORTSSKYTTERE - LARVIK
HALSEN IDRETTSFORENING
IDRETTSFORENINGEN FRAM
KVELDE IDRETTSLAG
LARVIK DYKKEKLUBB
LARVIK HÅNDBALLKLUBB
LARVIK KAMPSPORTKLUBB
LARVIK OG STAVERN
TENNISKLUBB
LARVIK ORIENTERINGSKLUBB
LARVIK SVØMMEKLUBB
LARVIK TURN &
IDRETTSFORENING
NANSET IDRETTSFORENING
NESJAR IDRETTSFORENING
SPORTSKLUBBEN STAG
STYRVOLL SKYTTERLAG
SVARSTAD IDRETTSLAG
TJØLLING IDRETTSFORENING

Covid-19: tilskudd i
forbindelse med
arrangement eller
aktiviteter
66 148
70 977
245 651
1 085 164
73 946
21 212
136 763
160 733

Covid-19: tilskudd til
publikumsarrangement
av nasjonal verdi

135 245

49 579
7 489
93 246
1 230 879
359 480
245 139
242 830
9 328
22 746
394 890
4 516 200

49 700

184 945

Inkludering i idrettslag.
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993.
Ordningen er rettet mot særskilte utfordringer som idrettslag i en del av de største byene står overfor.
Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære
aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å
delta i organisert idrettsaktivitet.
Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt 25 millioner kroner til ordningen Inkludering i idrettslag fra
overskuddet av Norsk Tipping AS til idrettsformål fra Kulturdepartementet (KUD).
Vestfold og Telemark idrettskrets (Tønsberg, Skien,Porsgrunn, Skien, Sandefjord og Larvik idrettsråd)
fikk totalt 1,2 millioner til fordeling. Larvik ble tildelt midler fra denne potten første gang i 2016, og fikk
tildelt kr. 196 550,- av potten i 2021.

Det var 7 idrettslag som søkte om midler fra denne ordningen:
Klubb
Idrettsforeningen Fram
Stavern Discgolf
Larvik Bordtennisklubb
Larvik Svømmeklubb
Larvik amerikansk fotball
Larvik Håndballklubb
Nanset IF fotball
Sum



Tildelt beløp
25 000
21 650
35 000
20 000
30 000
35 000
29 900
196 550

Grasrotandelen 2021
Over 1,3 million givere sørget for over 737 millioner til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2021.
Idrettslag som er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret kan motta Grasrotmidler som er 7
% av tippeinnsatsen.
Idretten i Larvik har 7172 givere/grasrotspillere. 63 idrettslag mottok ca. 4 millioner i 2021.
9 idrettslag står for ca. 76 % av grasrotmidlene og har 72 % av spillerne. Se oversikten her.
Fram topper listen i Larvik med kr. 676 008 og 914 givere, og er på topp 2 blant alle klubber i hele landet
etter Odds ballklubb.
Totalt utgjør idrettens andel (63 av 315 lag i Larvik) 61 % av den totale grasrotandelen på kr. 6,5 millioner
og
57 % av grasrotspillerne.
Det er registrert 12 493 grasrotspillere totalt i Larvik. Disse spilte for over 93,1 millioner (mot 91,3 mill. i
2020). Idrettslagene fikk 66 nye spillere i 2021.
Larvik idrettsråd anbefaler klubbene å fortsette arbeide med å verve nye grasrotspillere.
Se tips om vervemateriell her.



Finansiering av idrettsanlegg
11,6 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik.
Ingen idrettslagseide anlegg fikk spillemidler i 2021. Larvik søkte om 36,8 millioner i spillemidler for 65
anlegg (36 ordinære og 29 nærmiljøanlegg). Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen 2. juni. Larvik
ble her tildelt 11 597 000 millioner til 24 anlegg, fordelt på 15 ordinære og 9 nærmiljøanlegg. Her finner
du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2021, og Spillemidler 2021 - 11,6 millioner til Larvik kommune.
Samlet anleggskostnad utgjør ca. 145,9 millioner! Etterslepet på Spillemidler er nå 25,2 millioner, ca. 2
års ventetid pr. juni 2021.



Kommunal medfinansiering
Kr. 6,5 millioner kroner ble bevilget i forbindelse med årsregnskapet 2020, i mai 2021. Dette er vi svært
fornøyde med.
Etterslepet på kommunal medfinansiering er nå ca. 15,4 millioner. Her er ikke søknaden om Ishall tatt
med.



Oppsummering tilskudd: POSITIV UTVIKLING
Totalt ble det tildelt over 36 millioner til idretten i Larvik i 2021. Dette er en nedgang på 7,58 millioner
ift. 2020, til tross for at kommunestyret tildelte en ekstrabevilgning på kommunal medfinansiering på
ca. 6,5 millioner. Dette skyldes i hovedsak at Covid-tilskudd er redusert fra 8,9 til 4,7 millioner, og det var
ingen idrettslagseide anlegg som ble tildelt spillemidler.
Idretten i Larvik finansierer ca. 66 % av driftskostnadene.
Kommunen er den største bidragsyter, og står for 33 % av de eksterne tilskuddene.
Dette dekker 11 % av driftskostnadene. Kommunen bidrar med 738 kr. pr. medlem, mens det koster
over 6550,- pr. medlem å drifte klubbene.
Tilskudd/ Finansiering
Driftstilskudd fra Larvik kommune
LAM midler
MVA kompensasjon
Grasrotandel
Inkluderings-midler
Covid-tilskudd
Sum eksterne tilskudd

Sum % av drift
9 089 500
11 %
3 980 711
4,9 %
5 352 262
6,6 %
3 984 570
4,9 %
196 550
0,2 %
4 701 145
5,8 %
27 416 681

Driftskostnader 2020
EGENFINANSIERING

80 635 148
53 218 467

Andre tilskudd 2021
Kommunal medfinansiering idrettsanlegg
Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg
Moms anlegg
Sum andre tilskudd
Sum tilskudd

8 500 000
0
111 943
8 611 943
36 028 624

66 %

Bingo/Lotto, spillemidler til utstyr og gavetilskudd fra eksterne fond er ikke tatt med i dette
regnestykket.



STYREHONORAR:
Styreleder mottar styrehonorar på kr. 200 000,- iht. LIRs lov § 10.
Dette fremkommer under resultatregnskapet, ref. konto 6780.

POLITISKE SAKER - OPPSUMMERING



Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 27.01.2021, digitalt
006/21 Høringsuttalelse - Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021– 2024
 Høringsuttalelse Larvik Idrettsråd

Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 10.03.2021, digitalt
o 21/17304 - Samarbeidsavtale Larvik Håndballklubb og Larvik kommune
o 019/21: Eventuelt
 Sak 19/21 - Eventuelt, snøproduksjon til lokale akebakker., foreslått av Olav Nordheim,
Senterpartiet
 Sak 19/21-Eventuelt, Sykle til jobben 2021
 Løken, H fremmet spørsmål om status Kvelde vannskiklubb som ble sendt til utvalget skriftlig
og gjennomgått i møtet.
 Spørsmål fremmet av Carlsen, Ap angående status idrettssjef ble sendt ut til utvalget
skriftlig, og gjennomgått i møtet.






Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 28.04.2021
028/21 - 21/45147 - Strategi for folkehelse og frivillighet, fremdriftsplan og involvering
029/21 - 21/11330 - Kultur folkehelsearbeidet i Larvik kommune
030/21 - 20/125539 - Retningsvalg – Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og
åpne møteplasser for barn og ungdom
031/21 - 21/17304 - Samarbeidsavtale Larvik Håndballklubb og Larvik kommune
Meldinger 28.04.2021
o Verbalforslag Prosjekt skolegårdbarnehage-oppstartsmelding
037/21: Eventuelt
o Vannskiarena







Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 02.06.2021
049/21 - 21/64938 - Ny lokalitet for Kvelde vannskiklubb - videre arbeid

Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 01.09.2021
Larvik Skøyte og Hockey klubb v/ Peder Farmen
Frelsesarmeen gatefotball v/ Bjarte Kringlemoen
Kommunestyret 15.09.2021: KST - 133/21 Vedtak
Interpellasjon KST 15.9.2021 - Ansettelse av idrettssjef i Larvik kommune

Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 22.09.2021
Orienteringer:
 Verdien av ei kulturkrone v/ virksomhetsleder Bård Jacobsen
 Frivillighetsstrategi v/ frivilligkoordinator Hanne Jensen Moth
 Idrettens samfunnsregnskap, spillemidler og kunstgressbaner v/ Ann Kristin Aanstad, Larvik
Idrettsråd

065/21 Idrettspriser 2021



HMKN - 065/21 Vedtak
Larvik kommunes Idrettspris - Aktiv utøver eller lag 2021 tildeles Eline Elgesem Vang
Larvik kommunes Idrettspris - Frivillig 2021 tildeles Ole Hjalmar Wiik Eventuelt:

Eventuelt:
o Med henvisning til interpellasjon i KST 15/9-21 ang. ansettelse av Idrettssjef og Ordførers svar i
det samme møtet, ber Sp, H og Ap om en status og grundig orientering i vårt møte 22/9-21.



Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 27.10.2021
073/21 - 21/144554 - Prioritering av spillemiddelsøknader for søknadsåret 2022 - Rullering av
handlingsprogram
o Vedlegg 1-Høringssvar Larvik Idrettsråd




Aktuelle meldinger
Tilskudd til lag og foreninger innen idrett- og friluftslivsfeltet 2021
Melding - Sammenslåing av to planer; Strategi for folkehelse og frivillighet og temaplan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv (L)(1741454)
Status og fremdrift for arbeidet med lokalitet for Kvelde vannskiklubb
Melding Kunstsnø i lokale akebakker




Eventuelt:
Sak 76/21. Eventuelt. Utrede ishall, foreslått av Olav Nordheim, Senterpartiet
Sak 76/21. Eventuelt. Arena for Motocross i Larvik., foreslått av Olav Nordheim, Senterpartiet





Møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 24.11.2021
078/21 - 21/155382 - Frivillighetens år 2022
079/21 - 21/152790 - Fordeling av årlig ramme for medfinansiering av idrettsanlegg 2022
090/21 - 21/155632 - Strategidokument 2022 - 2025


o
o



Meldinger:
Samarbeidsavtale Larvik håndballklubb og Larvik kommune:
Samarbeidsavtale Larvik Håndballklubb og Larvik kommune - Rapportering
Statusrapport samarbeidsavtalen Larvik HK - Larvik kommune november 2021
Dolven skytebane:
Utsatt frist for ferdigstillelse av skytebaneutredningen (til 1.7.2022)




AKTIVITET


KORONA-TILTAK 2021
Året 2021 – som også går inn i historiebøkene med global pandemi, startet bratt med innstilling av all
aktivitet fra 4. – 20. januar 2021. Deretter gikk det sport i å være underlagt 5A, 5B, rødt og gult kort osv.
Både bredde og topp har vært hardt rammet.
Covid-19 pandemien har preget all planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer fra
nedstengningen 12.mars 2020. Det året ble heller ikke helt som forventet. Positiv var fortsatt et belastet
ord – og smittevern ble det viktigste på agendaen.
I nærmest hele 2021 var idretten sterkt rammet av tiltakene som ble satt inn for å forsinke og begrense
spredning under pandemien. Det var blant annet tiltak i form av antallsbegrensinger og krav om sosial
distanse helt frem til gjenåpningen 25. september - i tillegg til flere perioder hvor Larvik Kommune var
underlagt Covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B, med forsterkede regionale smitteverntiltak- hvor det
var stans i all innendørs aktiviteter – og antalls- og avstandsbegrensinger for utendørs trening.
23. februar kom det omsider noen lettelser knyttet til idretts- og fritidsaktiviteter for barn under 20 år.
17. mars måtte igjen forholde oss til tiltaksklasse 5a, med stans i alle aktivitet innendørs, og begrenset
aktivitet og antall under 20 år utendørs.
Fra 1. august ble det tillatt konkurranser, cuper, stevner og seriespill for barne- og ungdomsidretten i
Norge. Tillatelsen omfattet utøvere under 20 år.
Lørdag 25. september ble det gjennomført en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning.
Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av
koronapandemien (tilsvarende antall medlemmer som i 2019).
9. desember 2021 kom regjeringen med nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å få bedre kontroll på
pandemien.
Smittetrykk og bemanningsutfordringer gjør at gult nivå innføres fra mandag 13.desember, og rødt nivå i
skolene ble innført fra fredag 17. desember.
Tusen takk til alle frivillige i idrettslagene som har bidratt for å tilby gode idrettsopplevelser i trygge
omgivelser.




FORHOLDET TIL KLUBBENE
Idrettsrådet opplever at klubbene tar kontakt pr. e-post og mobil ved behov.
Idrettsrådet informerer klubbene via e-post, nyhetsbrev, nettsider og Facebook-siden.
Vi minner om at klubbene må oppdatere informasjon om nye styremedlemmer.
Idrettsrådet ønsker også å være tilstede/støttespiller på idrettslagenes årsmøter og jubileer - der det er
mulig.
Møter med klubbene:
o 14.09.2021 Møte med kunstgress-klubbene vedr. miljøforskriften. Kvelde IL.
o 02.12.2021 Klubbmøte med julemiddag. Halsen IF
o Møter med daglige ledere i idrettslag.



IDRETTENS SAMFUNNSREGNSKAP – VERDISKAPNING
Grunnlag - Idrettsregistreringen per 31.12.2020
Idrettens samfunnsregnskap i Larvik med 12310 medlemmer har en dugnadsverdi på ca. 108 millioner.
Dvs. at den frivillige innsatsen kan verdsettes til 206 årsverk a kr. 528 169,Om regnskapet/statistikken
Regnskapet er utarbeidet med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå sitt satellittregnskap for ideelle og
frivillige organisasjoner. Regnskapet legger til grunn organisasjonens bidrag til brutto nasjonalprodukt,
viktigste inntektskilder og verdien av ulønnet arbeid. I denne beregningen forutsetter vi at det ulønnede
arbeidet/frivillig innsats er jevnt fordelt per medlemskap.
Tusen takk til alle klubbene for formidable innsats! Se detaljert oversikt pr. idrettslag.



FORHOLDET TIL IDRETTSKRETSEN (VTIK):
Fra 1.1.2020 ble Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets slått sammen til en krets.
Vi benytter kretsen i noen grad som en støttespiller i idrettspolitiske saker og som administrativ hjelp.
Idrettskretsen er en naturlig arrangør for alle kurs som ikke er spesifikke for særidrettene. I 2020 har det
vært arrangert en rekke digitale kurs i regi av VTIK. Her er det mulighet for god skolering for klubbledere
og styremedlemmer som alle bør benytte. Viser til kretsens nettside med informasjon og tilbud om ulike
kurs.



REPRESENTASJON/ KONTAKTER:
o Vestfold og Telemark idrettskrets: Her stiller vi på møter som vi inviteres til, og deltar på aktuelle
kurs.
o Frivilligsentralen i Larvik: Her er Larvik Idrettsråd medlem, og Ann-Kristin Aanstad styreleder. Her
møter vi også i faste møter i samhandlingsgruppen for barn og unge.
o Vestfold og Telemark idrettskrets ledermøte ble avholdt digitalt 20.05.2021
o Vestfold og Telemark idrettskrets første festaften ble avholdt 27.11.2021, uten representanter
fra Larvik idrettsråd.



FORHOLDET TIL KOMMUNEN:
Styreleder har hatt faste møter og Ad-hoc møter med idrettsavdelingen.
Hilde Elisabeth Singstad ble konstituert idrettssjef i september 2021. Idrettssjefstilling har stått ubesatt
fra 30.09.2020 – 20.09.2021.. Virksomhetsleder Bård Jacobsen har ivaretatt idrettssjefsoppgavene i
denne perioden.
Både klubber og kommune kan fremdeles inkludere idrettsrådet sterkere i saker som vedrører de nevnte
aktører, bl.a. ved å sende kopi til idrettsrådet av alle brev og henvendelser.
Andre møter:
o Kommunens honnørpriser: Idrettsprisen 2021 – Jurymøter.
Her deltok Ann-Kristin Aanstad



HEDERSPRISTILDELING, IDRETTSPRISER 2021:
Larvik kommunes idrettspriser 2021 ble delt ut på Kulturnatta den 13. november til:
 Aktiv utøver eller lag 2021, Eline Elgesem Vang, Kvelde Vannskiklubb
 Frivillig 2021, Ole Hjalmar Wiik, Lardal O-lag.



AKTIV LARVIK:
Oktober 2011 ble det opprettet et partnerskapsprosjekt: Lavterskeltilbudet Aktiv Larvik i regi av Vestfold
fylkeskommune, Larvik kommune, Vestfold idrettskrets og Larvik idrettsråd. Partnerskapet ble avsluttet i
2014, og Idrettsrådet drev prosjektet videre ut 2016. Fra 2017 har Larvik kommune overtatt
driftsansvaret for Aktiv Larvik, Ellen Hansen er ansatt i en 60 % stilling.
I 2021 har følgende foreninger bidratt inn i prosjektet med aktivitetstimer:
1. Huldra Karateklubb
2. Larvik Bordtennisklubb
3. Larvik og Stavern tennisklubb
4. Larvik Orienteringsklubb, julekalender
5. Larvik Skateboardklubb
6. Stag Turn
7. Stavern Diskgolf
8. Stavern Klatre og Buldreklubb

I tillegg til faste ukentlige aktiviteter, arrangerte Aktiv Larvik vinterferiecamp i uke 8,
høstferiecamp i uke 40, sommerferie- og romjulstilbud, samt juleorienteringskalender.
Aktivitetskalenderen har vært svært redusert pga. Covid19 også i 2021, det ble vanskelig å gjennomføre
dropp inn etter nedstenging i mars, men totalt sett har de kunnet tilby flere plasser med aktivitet dette
året.
Årsak til det er at de har utvidet ferietilbudet i sommerferien, høstferien og i juleferien. Sommeren 2021
kunne de tilby mange varierte aktiviteter i 6 uker av skolens ferie, det var et samarbeid med
kulturavdelingen i kommunen - og de kunne tilby 600 plasser.
For mer info om Aktiv Larvik se kommunens nettside og Facebook.
Idrettslag som ønsker å tilby aktiviteter oppfordres til å ta kontakt med Ellen Hansen på
aktivlarvik@larvik.kommune.no.


POLITIKK:
Styreleder har deltatt i aktuelle møter i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring (HMKN), i tillegg til å
informere ordfører og politikere/ andre komiteer om idrettsrådets arbeid.



HØRINGSUTTALELSER:
11.11.21: Uttalelse ifm. søknader om kommunal medfinansiering - Strat.dok. 2022-2025
18.10.21: Prioritering av søknader om spillemidler - 2022
11.09.21: Uttalelse vedr. nabovarsel Hoffs gate 6 -IF Fram
15.08.21: Uttalelse vedr. forhåndsvarsel Modellflybanen på Omsland
21.05.21: Høringsuttalelse tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2021
08.02.21: Høringsinnspill - ny kulturstrategi 2021-2024, VTFK

MEDLEMSUTVIKLING:
Pr. 31.12.2020 (Tallene for 2021 er ikke klare før 15.8.2022)
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Aktivitetstall pr. 31.12.2020

Idretten i Larvik har pr. 31.12.2020, 12 310 medlemmer, hvorav 11 184 aktive fordelt på 61 idrettslag.
Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en særidrett/aktivitet.
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 42 særidretter, og 78 grener.
Det er registrert 85 aktive funksjonshemmede innenfor 10 idretter, fordelt på 8 idrettslag.
Bedriftsidretten:
Det er pr. 31.12.2020 4 bedriftsidrettslag med til sammen 206 medlemmer.
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Nye klubber/nedlagte klubber:
Velkommen til 3 nye idrettslag: Verningen Bordtennisklubb, Stavern Dykkeklubb og Larvik Padelklubb.
4 idrettslag er nedlagt i 2021: Styrvoll Skytterlag, Larvik Biljardklubb, Helgeroa Sykkelklubb og Fotballklubben
Larvik. Pr. 31.12.2021 er det 60 idrettslag i Larvik.

VEDLEGG 3
10

Behandle forslag til arbeidsprogram

Idrettsrådet skal: (LIRs lover § 3)
1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
Herunder:
 Opprettholde målsettingen om å justere opp driftstilskuddet til anleggsdrift fra kommunen. Vi har
synliggjort behovet, men må fortsatt holde fokus, og prioritere å jobbe inn mot de politiske partiene:
 være aktive i nødvendige fora
 være aktive i pressen ved behov
 Jobbe aktivt for forutsigbar kommunal medfinansiering, herunder fond for finansiering av idrettsanlegg og
reduksjon av etterslepet, samt utarbeide en langsiktig plan for idrettsanlegg.
 Bistå klubbene aktivt ved å delta på klubbkvelder/styremøter for å informere om klubbdrift og idrettsrådets
arbeid.
2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
Herunder:
 Oppfordre til samstemmighet mht. prising av medlemskontingenter og treningsavgifter, innenfor samme
type idrett.
 Følge opp vedtaket om at:” Ingen nye henvendelser fra lagene til kommunen skal behandles før LIR har gitt
sin uttalelse.”
Et hovedprinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom
LIR.
Det betyr at et enkelt idrettslag ikke tar saker opp med kommunen hvis saken har- eller kan tenkes å ha
konsekvenser for ett eller flere andre lag. Dette gjelder henvendelser vedrørende anvendelse av kommunale
midler til anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. Hvis
idrettslag sender en slik sak direkte til kommunen, skal den uten kommunal saksbehandling videresendes til
LIR

3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
Herunder:
 Følge opp gjeldende KDP for idrett og friluftsliv, mht. langtidsplaner, og jobbe videre ift. å gi klare føringer
for utviklingen av idretten i Larvik (spes. Kapittel 7 Handlingsplan 2013-2020: Visjon, mål og tiltak)
Avgi høringsuttalelse og følge opp arbeidet med Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet
- Larvik kommune
 Behovsavklaring og prioriteringer generelt, hvem bygger vi anlegg for?
 Innhente oversikt over idrettslagenes framtidsvisjoner og anleggsbehov sett i et 10-15 års perspektiv.
 Riktig utforming av Spillemiddelsøknader
 Målgrep: Klubber som har planer om å søke spillemidler; Her er det nødvendig med et årlig møte for å
gjennomgå gangen i søknadene. Idrettslagene melder inn sitt behov senest 1. sept. året før søknad skal
sendes inn.
 Bidra aktivt ift. å synliggjøre konsekvenser og tiltak i forbindelse med Covid19. Vestfold og Telemark
idrettskrets har utarbeidet en egen covid19-strategi. Idrettsrådene i hele fylket har hatt jevnlige statusmøter
via Teams. Dette arbeidet vil fortsette i lang tid framover.

 Vi har startet samhandlingsprosesser i form av et anleggsutvalg, og ønsker å iverksette tiltak som kan bidra
til kostnadseffektiv drift av anleggene. Vi har som mål å få etablert et formelt anleggsutvalg i løpet av 2022..
Vi er enig i at det må fortsatt rettes fokus mot:
 Samarbeid mellom klubbene og klubbene og kommunen vedr. innkjøp/drift/maskinpark m.m.
 Samarbeid og utnytting av kompetansen på det sportslige plan mellom klubbene.
 Anlegg bør prioriteres hvor det er høy bruksfrekvens.
 Ta i bruk gode verktøy som nettsiden Godeidrettsanlegg.no.
 Vurdere å opprette et IT-utvalg som kan gi råd og veiledning til klubbene ift. ulike verktøy og
skyløsninger.
 Samarbeid idrettslag/skole/SFO/barnehager må utvides, med særskilt fokus på vedtak om 1 times
aktivitet i skolen, ref. K-sak 104/15, fysisk aktivitet i skolen.
 Følge opp etterbruken av gymsaler og utvikling av anlegget i Mesterfjellet tilfluktsrom.
 Prioriterte saker: Etterbruken av E18/Månejordet, Motorsportarena, Vannskiarena, Skytaarena, Ishall.
 Følge opp kustgress-baneeierne ift. Ny miljøforskrift for kunstgressbaner
4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
Larvik kommune (LK): Kommunen har et administrativt og et politisk system. Innenfor det administrative
systemet er LIRs primærkontakt (leder av) området Idrett (avdeling Kultur – idrett og fritid). Men idretten har i
ulike sammenheng også skjæringspunkter mot andre enhets/fagområder i kommunen (Eiendom, Plan- og
bygning, oppvekst, helse/omsorg, NAV m.m. som må ivaretas av begge parter.)
Den viktigste kontaktflaten mellom LIR og det politiske systemet ligger i LIRs deltakelse i kommunens
plansystem. Det er imidlertid både i partienes og idrettens interesse at partiene har kunnskap om hva som rører
seg innenfor idretten. Det er derfor legitimt og fornuftig at det er god og løpende kontakt mellom LIR og de
folkevalgte; spesielt medlemmene av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring (HMKN), der ansvaret for
idrettssaker ligger.
Høringsrett: LIR har høringsrett i saker som direkte angår idretten eller som har konsekvenser for idretten. Iht.
Plan og Bygningsloven har LIR, som representant for idretten, rett til å ta del i planarbeidet på alle områder som
berører idrettens interesser.
Uttalelsesplikt: LIR plikter ikke å avgi uttalelser, men bør under forskjellige trinn i planleggingsprosessen:
 Gi innspill mht. rammer og utfordringer fra idrettens side
 Gi innspill (faktainformasjon mv) til støtte for utarbeidelsen av planutkast (kommuneplanens
samfunnsdel, kommunedelplaner og arealdelen, alle planer skal rulleres i løpet av 2022-2023)
 Avgi høringsuttalelse forut for politisk behandling
Følge opp at LKs administrasjon sørger for at LIRs innspill følger de øvrige sakspapirene til besluttende
instans, eller på annen måte blir referert i den endelige skriftlige saksdokumentasjonen.
Andre områder:
 Støtte opp om videre drift av AKTIV LARVIK, og delta aktivt i samhandlingsgrupper.
 Oppfordre til at det velges en integreringsansvarlig i idrettslag (hovedforening), og bidra med innhold til en
håndbok for integreringsarbeid for lag og foreninger.
 Samle Idretts-Larvik i felles forståelse av barneidrettsbestemmelsene, og påvirke til ekstra støtte til lag som
gjennomfører dette (via LAM).
 Samarbeide med Kulturrådet og Frivilligsentralen i Larvik.
 Gjennomføre minst 2 medlemsmøter
Fortsette å informere klubbene via nettsidene til LIR: larvikir.no, pr. e-post og nyhetsbrev.
Alle klubbene må selv melde inn endringer i styresammensetning og e-post adr.
til NIF - på e-post klubbsupport@idrettsforbundet.no, eller i SportsAdmin.

