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Til Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 
Larvik, 08.02.2021 

 
 
 
Høringsuttalelse Ny Kulturstrategi 2021–2024 
 
 
Larvik idrettsråd har behandlet utkast til ny kulturstrategi 2021-2024 i styremøte 11.1.21. 
I hovedsak har vi tatt stilling til hvorvidt idretten er ivaretatt i utkastet.  
 
Konklusjon:  
Vi mener idretten kan synliggjøres tydeligere inn i planen, i.o.m at idretten favner så stor del av 
innbyggerne i fylket, og gir samtidig vår tilslutning til Vestfold og Telemark idrettskrets sitt innspill til 
kulturstrategiprosessen. 
 
Ingresser: ingen bemerkninger 
 
Mål:  
Vi mener utkastet til ny kulturstrategi i hovedsak bidrar til måloppnåelse innenfor de åtte 
bærekraftsmålene som er prioritert i planstrategien. 
 
Vi har noen forslag til nye punkter og endringer: 
 
2.1. Stedsutvikling 
 
2.1.1 Mål:  

• Tilrettelagt tilgang til bygg, anlegg og områder for kultur, idrett og friluftsliv i nærmiljøet.  
 
Savner tiltak i forhold til dette målet. Vi ønsker en tydelig plan for hvordan dette skal gjennomføres i 
kommunene. Det bør foretas en evaluering og etterkontroll av hvilke tiltak som er utført, spesielt i 
forhold til trafikale utfordring. 
 
2.1.2.Tiltak:  

• Være en pådriver for bærekraftige og innovative anskaffelser ved etablering av 
kunstgressbaner.  

Veldig positivt at dette tiltaket er tatt med! Her må også det økonomiske aspektet ivaretas. 
 
2.2. Inkludering 
2.2.2.Tiltak  
Forslag til nytt tiltak: Informasjon må tilgjengeliggjøres på flere språk 
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2.3. Kunnskap 
2.3.1. Mål 

• Økt kunnskap om frivilligheten som arena for inkludering og demokratilæring. 

• Styrket arrangørkompetanse hos ungdom. 

Forslag: Alderssegmentet bør ikke være begrenset til ungdom her. Det er et generelt behov 
for styrket arrangørkompetanse. Se på de store kultur og idrettsarrangementet i fylket, og 
trekke lærdom av hvordan de ulike kommunen fasiliteter dette. 

2.3.2. Tiltak 
 Forslag: Opprette et valgfag på ungdomsskole og VGS i arrangement og frivillig arbeid.  

 
2.4. Aktivitet 
 
2.4.2. Tiltak:  
Forslag til nytt tiltak: Økt fokus på smittevern og beredskap. 
 
2.4.2. Tiltak: Bidra inn i folkehelseprosjektet «Liv og Røre» for å skape aktive skolehverdager. 
 
Vi er positive til alle prosjekter som bidrar til økt fysisk og psykisk helse.  
Aktiv Larvik som fylkeskommunen var med å starte opp i 2012, er et tiltak som passer godt inn i Liv 
og Røre-plattformen, på lik linje med Aktiv skole 365. Viktig at kommunen får invitasjon og 
informasjon om prosjektet.  
 
2.5. Arenaer 
 
2.5.1. Mål 
Forslag til nytt mål: Samordning av kollektivtrafikk og aktivitetsarenaer.  
Der det bygges anlegg av regional betydning, må fylkeskommunen påse at det er gode og 
miljøvennlige kollektivtilbud. 
 
2.6. Internasjonalisering 
2.6.2. Tiltak: Jobbe nettverksbasert med internasjonale kunnskapsmiljøer og delta i internasjonale 
organisasjoner.  
 
Forslag til endring: Jobbe nettverksbasert med internasjonale kunnskapsmiljøer og delta i 
internasjonale organisasjoner, også via digitale plattformer. (Jf. FNs Bærekraftmål 13: Stoppe 
klimaendringene, og Covid19) 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 

http://www.n3sport.no/il/larvik

