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PROTOKOLL ÅRSMØTE 18. JUNI 2020 
 
 

0 Åpning 
 

Leder Ann-Kristin Aanstad ønsket de frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. 
Øyvind Gonsholt, Rådgiver anlegg og idrettsråd i Vestfold og Telemark idrettskrets og Kjetil Lundeberg, 
idrettssjef i Larvik kommune holdt åpningsinnlegg. 

 

1 Godkjenne de frammøtte representanter: 
Vedtak: Listen med stemmeberettigede ble godkjent. 
15 deltagere fra 12 idrettslag (hvorav 15 stemmeberettigede ihht. kjønnsbestemmelsene) samt 2 gjester. 
Se vedlegg 1. 
 

2 Velge dirigent 
 

Vedtak: 
Dirigent:  Geir Anton Haga, Larvik Turn & IF 
 

3 Velge protokollfører (sekretær) 
 

Vedtak 

Sekretær:  Ann-Kristin Aanstad, Larvik Padleklubb/Larvik idrettsråd 

 

4 Velge to representanter til å underskrive protokollen 

 
Vedtak: 
Else Marie Smith, Larvik Turn & IF og Nils Morten Halvorsen, Tjølling IF/Larvik idrettsråd 
 
 

5-7 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 

Innkalling, saksliste med forslag til forretningsorden og vedlegg er distribuert til medlemmene i henhold til 
idrettsrådets lover. Medlemmer er varslet via nettside og e-post.  
Sakspapirer er publisert på idrettsrådets nettside innen fristen. 
 

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent, med endringer av 
nummerering på sakslisten, fra pkt. 9. 

 

http://larvikir.no/filer/Lov%20for%20Larvik%20idrettsraad%201.1.2020.pdf
http://larvikir.no/filer/Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20LIR%20180620.pdf
http://larvikir.no/filer/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2020.pdf
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8 Behandle årsberetning 2019 
 
Årsberetningen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2019. 
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 
 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt 
Se vedlegg 2. 

 

9 Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand  
 

Viser til vedtatt regnskap 2019: 

• Resultat og Balanse 2019 

• Noter til regnskapet 2019 

• Revisjonsberetning 2019 

Regnskapet er ført av styreleder og revidert av idrettsrådets revisorer.  
 
Regnskapet viser et samlet underskudd på kr. 89 747,- 
 

Vedtak: Regnskapet for 2019 godkjennes.  
 

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

 

11 Behandle innkomne forslag 
 

a) Fastsette kontingent 2019 

Se vedlegg: kontingent 2020. 
Vi har lagt medlemstallet fra 31.12.2019 til grunn for beregningen 

 
LAM 2019 utgjorde kr. 3 201 532,-. 3 % = kr. 96 046 
 

Forslag Kontingent 2020 

Antall medlemmer 2019 Ny 2020 

0-99 100,- 100 

100-199 1 400,- 1 500 

200-399 2 850,- 3 000 

OVER 400 4 750,- 4 900 

 

Vedtak: 
Kontingenten økes inntil 3 % av LAM-midler for 2019. 
 

b) Fastsette fordelingskriterier av Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Vedtak: 
LAM-midlene fordeles etter følgende kriterier ihht. 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). 
(For 2019 er allerede 60 % av midlene utbetalt basert på 2018 tildeling. Restbeløpet blir tildelt av LIR etter 15.8. 
LIR vil da justere eventuelle skjevheter i utbetalingen utifra innrapporterte medlemstall.) 

  

http://larvikir.no/filer/Regnskap%20og%20balanse%202019%20LIR%20signert.pdf
http://larvikir.no/filer/Noter%20til%20regnskapet%202019.pdf
http://larvikir.no/filer/Revisors%20beretning.pdf
http://larvikir.no/filer/Kontingent%20Larvik%20idrettsr%C3%A5d%202020.pdf
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12 Vedta budsjett 
 
Viser til vedtatt Budsjett 2020. 
Det er lagt inn forslag om fortsatt honorar til styreleder. 
Det kan i en overgangsfase være noen midler som administreres via LIR, som storbymidler fra NIF og Aktiv Larvik 
midler. Ved behov vil styret justere budsjettet. 
 

Vedtak: Budsjettforslaget for 2020 ble enstemmig vedtatt. 

13 Valg  
 
Viser til brev fra valgkomiteen. 
 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre 2020/2021 ble enstemmig vedtatt. 

 Funksjon Navn Klubb 2020/20201 

a) Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 1 år 

 Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF 2 år 

 Styremedlem Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere 2 år 

 Styremedlem Einar Knutsen IF Fram 2 år 

 Styremedlem Anita Simensen Holthe Spkl Stag (1 år) 

 Styremedlem Øyvind Broager Grøn Nanset IF (1 år) 

 Styremedlem Anne Kristin Akselsen Svarstad IL 2 år 

 Vara - 1 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 1 år 

 Repr. bed. idr. Oppnevnes av bedr. idr.  1 år 

 Vara. bed. idr. Oppnevnes av bedr. idr.  1 år 

b) Kontrollutvalg    

 Medlem 1 Arild Wirgenes Nanset IF 2 år 

 Medlem 2 Stig Lomme Larvik orienteringsklubb 2 år 

 Vara Miliane Haugene Nesjar IF 2 år 

✓ Det nyvalgte styret konstituerer seg selv. (tall i parentes angir resterende-tid) 
 

c) Representanter til idrettskretstinget 

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

 
d) Valgkomité:  

Vedtak: Styrets innstilling valgkomite ble enstemmig vedtatt: 
Valgkomiteen 2020-2021 
Leder:   Knut Gjertsen, Halsen IF 
Medlem:  Else Marie Tangen Smith, Larvik Turn & IF 
Medlem:  Frank Martiniussen, Larvik Bordtennisklubb  
Vara:   Håkon Gogstad, Sporty IF 
 

 

http://larvikir.no/dokumenter/valg2020.php
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VEDLEGG 1 

Deltagere på årsmøte 19. juni 2020, 19 med stemmerett: 
 

 Fornavn Etternavn Navn på ditt idrettslag 

1 Knut Gjertsen Halsen IF/ Valgkomite 

2 Inge Brattås Kvelde idrettslag 

3 Frank  Marthiniussen Larvik Bordtennisklubb/valgkomite 

4 André Rutledal Larvik Bueskytter 

5 Heidi Bjelland Larvik Bueskytter 

6 Tom Kristensen Larvik OK 

7 Harald Dalen Larvik Ski 

8 Else Marie Smith Larvik Turn & Idrettsforening 

9 Geir Anton Haga LIR/ Larvik Turn & Idrettsforening 

10 Øyvind Broager  Grøn LIR/ Nanset IF 

11 Anita Simensen Holthe LIR/ Sportsklubben STAG 

12 Kristin Akselsen LIR/ Svarstad IL 

13 Bjørn  Omholt  LIR/Larvik Bueskyttere 

14 Ann-Kristin  Aanstad LIR/Larvik Padleklubb 

15 Nils Morten Halvorsen LIR/Tjølling IF 

    

 GJESTER    

1 Kjetil Lundeberg Larvik kommune 

2 Øyvind Gonsholt Vestfold og Telemark idrettskrets 
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VEDLEGG 2 
 

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

ÅRSBERETNING 2019 LARVIK IDRETTSRÅD 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Funksjon Navn Klubb 

Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 

Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF 

Kasserer Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere 

Sekretær Einar Knutsen IF Fram 

Styremedlem Anita Siemensen Holthe Spkl Stag 

Styremedlem Øyvind Broager Grøn Nanset IF 

Styremedlem Anne Kristin Akselsen Svarstad idrettslag 

Vara - 1 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 

Vara - 2 Roger Sten Andersen Nesjar IF 

Repr. bed. idr.   

Vara. bed. idr.   

   

Revisor 1 Arild Wirgenes Nanset IF 

Revisor 2 Stig Lomme Larvik orienteringsklubb 

 

STYREMØTER: 

 
Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter. Fra 12. mars har vi også avholdt digitale styremøter. 
 
De viktigste sakene 
De viktigste sakene er formidlet til idrettslagene via e-post og nyhetssaker på idrettsrådets nettside og 
facebook-side. 
 
o Kommunevalget 2019  

Larvik idrettsråd gjennomførte en idrettspolitisk debatt i forkant av kommunevalget, 13.08.20 
o Prioritering av kommunale midler til idretten 
o Prioritering og fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM). 
o Inkluderingstilskudd 
o Spillemiddelsøknader og Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2020-23 
o Covid19-strategi, idrettsrådene i hele fylket har hatt jevnlige statusmøter via Teams. 
o Klubbmøter 02.04, 11.06 og 13.8, samt foredrag med Dag Vidar Hanstad 28.01.2020. 
o Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Ålesund 30.8 – 1.9, 2 deltagere 
o Seminar inkludering i idrettslag 16.10, 2 deltagere 
o Nasjonal inkluderingskonferanse i Oslo 17. 10, 2 deltagere 
o Ekstraordinært idrettskretsting, 23. 11, 10 deltagere 
o Referansegruppe – kommuneplanens samfunnsdel, 1 deltager 
o Orienteringsmøte med nytt politisk utvalg, 20.11 
o Oppstart Banemesterlaug 

 
Viser til protokoller fra styremøte for mer informasjon. 

  

http://larvikir.no/dokumenter/nyhetsbrev.php
http://larvikir.no/dokumenter/styremoter.php
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o Vestfold idrettsgalla og Vestfold idrettskrets 100-års jubileum ble avholdt 2. november 2019 i på Oslofjord 
Arena. 

 
Idrettsgalla – konseptet er et samarbeid mellom alle Idrettsrådene i Vestfold og Vestfold idrettskrets. 
Vestfold fylkeskommune er også involvert ved at unge talenter fra Ung Kultur Møtes (UKM) bidrar med ulike 
kulturinnslag. Styreleder var representert i styringsgruppen, og her ble det avholdt 2 møter. 
 
Det var 12 ulike priskategorier, og det ble nominert 5 kandidater til hver kategori. Larvik idrettsråd inviterte 
alle de nominerte fra Larvik med følge, idrettssjefen, samt ordfører til idrettsgallamiddag.  
 
Larvik hadde 10 nominerte til de 12 klassene. 
Dessverre ble det ikke tildelt noen priser til våre nominerte. 
 

 
  

 Klasse Nominert Klubb 

1 Årets mannlige utøver Vebjørn Hegdal Larvik Ski 

2 Årets parautøver Stian Halvorsen Larvik Golfklubb 

3 Årets unge utøver Christian Rød Karlsen Brunlanes Sportsskyttere 

4 Årets trener Roger Iversen IF Fram 

5 Årets team/lag IF Fram Larvik sitt a-lag IF Fram 

6 Årets breddearrangement Vestfold Maraton  

7 Årets elitearrangement O-festivalen Hedrum OL, Lardal OL, Larvik OK 

8 Årets Idrettsanlegg   

9 Årets ildsjel Anne-Lise Saga Kjose IL 

10 Årets hederspris   

11 Årets kvinnelige utøver Rebekka Tao Jacobsen Larvik Atletklubb 

  Tonje Pedersen Larvik Skateboardklubb 

12 Folkets utøver    

https://oslofjord.com/oslofjordarena/
https://oslofjord.com/oslofjordarena/
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ØKONOMI: 
• Prioritering av kommunale midler til idretten. 

Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner ble fordelt ut ifra en totalsum på kr 9 594 400,-. 
Totalt kom det inn 60 søknader. Fordeling av driftstilskuddet ble utført i 2 omganger, da kommunen først 
hadde redusert potten med kr. 300.000,-. Dette ble påklaget, og tatt tilfølge. 
 
Søknadene fra 47 idrettslag (av 58) og LIR utgjorde kr 14 mill.  
Idrettslagene i Larvik rapporterte inn driftskostnader på kr100 millioner for 2018. 
 
Tildelt beløp: 

Hodestøtte (Aktivitetstilskudd) 1 755 300 (19,3 %)  

Driftsstøtte (anlegg) 6 706 308 (74 %) 

Andre tilskudd (med ekstra tildeling) 567 000 (6,2 %) 

Sum nedsatt funksjonsevne 49 750 (0,6 %)  

Sum tilskudd Kr. 9 078 358 

Dette utgjør 64 % av søknadsbeløp/ 9 % av driftskostnadene) 
 
Tildelingsbrev ble sendt fra kommunen 23. mai, med utbetaling i juni måned.  
Se også LIRs dokument Fordeling drifts- og aktivitetstilskudd 2019. 
 
De 10 største anleggseierne mottar 80 % 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) 2009-2019 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

6 706 308 6 839 811 6 855 400 7 010 000 6 900 000 7 004 000 7 085 600 6 674 800  7 308 000  5 574 000  4 880 500  

      + 410800  + 1,5 mill + 1 mill  

 
Som statistikken over viser, var utvikling lovende fra 2009-2011, siden har det nærmest stått stille. Ekstra 
fordelingen fra 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 2019 var det totalt kr 372 357 775 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 201 533,- 
 
Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7735) er 70 % (5422) medlem av et idrettslag. Dette utgjør 39 % av 
den totale medlemsmassen på 13 922 medlemmer (pr. 31.12.2018). 
 
Hele summen på kr. 3 201 532 er delt i to hvor aldersgruppen 6-12 er tildelt 31 %, og aldersgruppen 13-19 
er tildelt 62 %. Vi har fordelt ca. 6,5 % 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,-. 51 av 58 idrettslag får tildelt midler ihht. retningslinjene fra KUD/NIF. 
 
Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt 
vedtak på idrettsrådets årsmøte. 51 av 58 idrettslag fikk tildelt midler: Se oversikt over tildeling her. 
 
 

http://larvikir.no/filer/Tilskudd_til_idretts-_og_friluftslivsforeninger_2019_599952.pdf
http://larvikir.no/filer/Detaljert_fordeling_driftstilskudd_2019_U_20.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
http://larvikir.no/filer/2019%20LAM%20fordeling%20for%20Larvik%20idrettsrad%20-%20tildelt%20280819.pdf
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• Momskompensasjon for 2019 (NIF) – Varer og tjenester 
Idretten i Larvik fikk kr. 5 362 525,-,- 
For 2019 fikk hele norsk idrett totalt 605,7 millioner kroner tilbakebetalt, på basert på regnskapsåret 2018.  
 
Søknadsbeløpet til idretten var derimot på hele 754,8 millioner kroner. Dekningsgraden for regnskapsåret 
2018 er på 80,2 %. NIF sentralledd beholder ca. 0,7 % av tildelt midler, så den reelle avkortningen er på 
nærmere 153 millioner. 

 
For Larviks del har ca. 86 % av idrettslagene benyttet seg av ordningene (50 av 58 idrettslag).  
 
Beregningsgrunnlaget er de totale tallene for Larviksidretten, som viser brutto driftskostnader  
på over 102 mill. 
 
Momskompensasjonen er beregnet (omtrent) på følgende måte: 
Brutto driftskostnader 2018 * 7 % som er maks kompensasjon * 74,55 % 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. 
 
5 idrettslag i Larvik fikk refundert 1,3 mill. av betalt merverdiavgift på 6 nye anlegg i 2019: 
 

IDRETTSLAG ANLEGG MVA KOMP. 

Halsen IF 
Bergeskogen idrettspark - Handicap Toalett 
med utvendig tilgang på idrettsanlegget 73 948,00  

Larvik og Stavern Tennisklubb 
Brunla Tennishall - Rehabilitering av tak og 
skifte av teppe på 2 baner 161 512,00  

Larvik Turn & IF 
Lovisenlund idrettspark - Byttet kunstgress 
på eksisterende kunstgressbane 390 070,00  

Nanset IF 
Fagerlibanen idrettspark - Byttet kunstgress 
på eksisterende ballbinge 66 469,00  

Nanset IF 
Fagerlibanen idrettspark - Byttet kunstgress 
på eksisterende kunstgressbane 504 200,00  

Sportsklubben Stag 
Beachbane -Bygget sandhåndballbane ved 
Stavernshallen 140 350,00  

  1 336 549,00  

 

  

http://larvikir.no/filer/Momskompensasjon%202019.pdf
https://lottstift.no/wp-content/uploads/2019/08/Idrettsmoms-s%C3%B8karliste-endeleg-tildeling-juni2019-1.pdf
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• Inkludering i idrettslag. 
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993 
Larvik ble tildelt midler fra denne potten første gang i 2016, og hadde kr. 220 000,-i 2019.  
 
Det var 7 idrettslag som søkte om midler fra denne ordningen: 

Larvik Bordtennisklubb, Inkluderingsmidler 2019            45 000  

Lardal hesteforening, inkluderingsmidler 2019            25 000  

Nanset IF, Inkluderingsmidler 2019            50 000  

IF Fram Inkluderingsmidler 2019            25 000  

Svarstad IL, Inkluderingsmidler 2019            25 000  

Larvik Svømmeklubb, Inkluderingsmidler 2019            25 000  

Larvik Skateboard klubb, Inkluderingsmidler 2019            25 000  

          220 000  

 
 

• Grasrotandelen 2019 
Nærmere 1,2 million givere sørget for nesten 700 millioner til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 
2019. Idrettslag som er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret kan motta Grasrotmidler som er 
7 % av tippeinnsatsen. 
 
Idretten i Larvik har 6919 givere/grasrotspillere. 54 idrettslag (av 58) mottok ca. 4 millioner i 2019. 
8 idrettslag står for ca. 76 % av grasrotmidlene og har 72 % av spillerne. Se oversikten her. 
Fram topper listen i Larvik med kr. 669 750 og 931 givere. 
 
Totalt utgjør idrettens andel (53 av 295 lag i Larvik) 58 % av den totale grasrotandelen på kr. 6,8 millioner og 
55 % av grasrotspillerne.  
 
Det er registrert 12 541 grasrotspillere totalt i Larvik. Disse spilte for nærmere 97,5 mill. i 2019. 
Larvik idrettsråd anbefaler klubbene å fortsette arbeide med å verve nye grasrotspillere. 
Se tips om vervemateriell her. 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/
https://www.norsk-tipping.no/artikler/grasrotandelen-649-millioner-til-lag-foreninger
https://www.norsk-tipping.no/artikler/_attachment/183994?_download=true&_ts=16f7f0f9408
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell
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• Finansiering av idrettsanlegg  
 
12 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 11.6.2019 
Larvik søkte om 35 millioner i spillemidler for 31 anlegg (25 ordinære og 6 nærmiljøanlegg). Søknadene ble 
behandlet i fylkeskommunen 11. juni. Larvik ble her tildelt 12 067 000 millioner til 9 anlegg, fordelt på 3 
ordinære og 6 nærmiljøanlegg.   
Samlet anleggskostnad utgjør 185 millioner! 
 
Etterslepet på Spillemidler er nå 23 millioner, 2 års ventetid. Etterslepet på kommunale medfinansiering er 
nå 14,6 millioner, 7,3 år estimert ventetid. 
 

 

• Oppsummering tilskudd: 
Totalt ble det tildelt over 27 millioner til idretten i Larvik i 2019. 
Idretten i Larvik finansierer ca. 78 % av driftskostnadene. 
Kommunen er den største bidragsyter, og står for 42 % av de eksterne tilskuddene.  
Dette dekker 9 % av driftskostnadene. 
 
Kommunen bidrar med 694 kr. pr. medlem, mens det koster over 7666,- pr. medlem å drifte klubbene 
 
 

Tilskudd/ Finansiering Sum  % av drift 

Driftstilskudd fra Larvik kommune 9 078 358 9 % 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 3 201 533 3 % 

Momskompensasjon 2019 5 362 525 5 % 

Grasrotandelen 2019, 53 klubber 3 991 187 4 % 

Sum eksterne tilskudd 21 633 603 22 % 

      

Driftskostnader 2018   100 296 223 100 % 

EGENFINANSIERING 78 662 620 78 % 

      

Andre tilskudd 2019     

Kommunal medfinansiering idrettsanlegg 2 000 000   

Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2 636 000   

Anleggsmoms 1 336 549   

Sum andre tilskudd 5 972 549   

Sum tilskudd 27 606 152  
 

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

• STYREHONORAR: 
Styreleder mottar styrehonorar på kr. 180 000,- ihht. LIRs lov § 10. 
Dette fremkommer under resultatregnskapet, ref. konto 6780. 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/
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POLITISKE SAKER: 
 
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. 

 
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 som berører idretten: 

7. Støtteordning til Handicap-idretten 
16. Fritidskortet. 

 
Andre særlige forhold - Nytt kunstgress på Kveldebanen:  
 

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. 
 
 

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/wfdocument.ashx?journalpostid=2019156180&dokid=502179&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF
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/
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&
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Kommunestyret den 11.09.2019 

161/19 - 19/60983 - Utvikling av Agnes Aktivitetspark 
KST- 161/19 Vedtak:  

 

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 
 

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=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&
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&
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AKTIVITET 
 

• FORHOLDET TIL KLUBBENE: 
Idrettsrådet opplever økt henvendelse fra klubbene, og anser kontakten for å være god. 
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.  
 
Klubbmøter:  
02.04, 11.06 og 13.8, samt foredrag med Dag Vidar Hanstad 28.1.2020. 

 
Jubilanter: 
Idrettsforeningen Fram, 125 år 15.01.19 
Kjose Idrettslag, 100 år 09.03.19 
Nanset IF, 100 år 15.07.19 
Hedrum IL, 100 år 01.08.19 
 
Vi gratulerer så mye! 
 
Dugnadsverdi: 
Idrettens samfunnsregnskap i Larvik med 13083 medlemmer har en dugnadsverdi på ca. 104 millioner. 
Dvs. at den frivillige innsatsen kan verdsettes til 209 årsverk a kr. 500 000,- 
Tusen takk til alle klubbene for formidable innsats! 
 

• FORHOLDET TIL IDRETTSKRETSEN (VIK):  
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 2019 har det 
vært arrangert en rekke kurs i regi av VIK. 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. 
Fra 1.1.2020 ble Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets slått sammen til en krets. 

 

• REPRESENTASJON/ KONTAKTER: 
o Vestfold 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 ble gjenvalgt som 

styreleder på årsmøte i 26. april 2018. Her møter vi også i faste møter i samhandlingsgruppen for 

barn og unge. 

o Vestfold Idrettsgalla 2019 Ann-Kristin Aanstad deltok i ressursgruppa 

 

• FORHOLDET TIL KOMMUNEN: 

Styreleder har hatt faste møter og Ad-hoc møter med idrettsavdelingen.  
 
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 2019 – Jurymøter. 
Her deltok Ann-Kristin Aanstad 

 
  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/
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• HEDERSPRISTILDELING, IDRETTSPRISER 2019: 
Larvik kommunes idrettspriser 2019 ble delt ut på Kulturnatta den 9. november, til 

Christian Frost (frivillig) og Rebekka Tao Jacobsen (aktiv utøver). 
 

• AKTIV LARVIK: 
Fra 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 2019 har følgende foreninger bidratt inn i prosjektet med aktivitetstimer: 
1. Bordtennis 
2. Klatring, Stavern Buldreklubb 
3. Larvik OK, julekalender 
4. Larvik Skate 
5. Svømming 
6. Volleyball 
   
Stor takk til klubbene som bidrar til å gjøre prosjektet mulig! 
 
I tillegg til faste ukentlige aktiviteter, arrangerte Aktiv Larvik Vinterferiecamp i uke 8 og  
høstferiecamp i uke 40.  
 
 

• POLITIKK: 
Styreleder har deltatt i aktuelle møter i Idrett- og kulturkomiteen (KOK), i tillegg til å informere ordfører og 
politikere/ andre komiteer om idrettsrådets arbeid.  
Fra 20.11.2019 var ny politisk organisering på plass, og vi forholder oss nå til nytt utvalg: 
Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 
 

• HØRINGSUTTALELSER: 
31.10.19: Høringsuttalelse til ny forskrift for håndtering av gummigranulat, 2019/8215 
23.10.19: Høringsuttalelse Spillemidler 2020 
23.10.19: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m Strategidokument 2020-2023 
28.05.19: Fordeling av tilskudd 2019 

09.05.19: Uttalelse fra Larvik Idrettsråd omdisponering midler E18 

 
  

https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/honnoerpriser/#index3
http://www.aktivlarvik.no/
http://larvikir.no/dokumenter/horingsuttalelser.php
http://larvikir.no/filer/Horingssvar%20ny%20forskrift%20for%20handtering%20av%20gummigranulat%202019-8215.pdf
http://larvikir.no/filer/Uttalelse%20fra%20Larvik%20Idrettsrad%20Spillemidler%202020.pdf
http://larvikir.no/filer/Larvik%20Idrettsrad%20horingsuttalelse%20soknader%20strategidokumentet%202020-2023.pdf
http://larvikir.no/filer/H%C3%B8ringsuttalelse_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_-_Tilskuddsmidler_2019_599961.pdf
http://larvikir.no/filer/Uttalelse_fra_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_omdisponering_midler_E18.pdf
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MEDLEMSUTVIKLING: 
 
Pr. 31.12.2019 

 
 

Alder: Medlemmer % 

<20 5512 42 % 

20-25 946 7 % 

<26  6625 51 % 

Kvinner 4985 38 % 

Menn 8099 62 % 

Totalt 13083  

 
 
Idretten i Larvik har pr. 31.12.19, 13 083 medlemmer, hvorav 12 314 aktive fordelt på 58 idrettslag.  
Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en særidrett/aktivitet.  
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 40 særidretter, og 56 grener. 
 
Det er registrert 97 aktive funksjonshemmede innenfor 11 idretter, fordelt på 12 idrettslag. 

 
HISTORIKK (Larvik) 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 4966 5268 4884 4790 4881 4787 4578 4764 4655 5015 4984 

Menn 8784 8906 8560 8605 8300 8447 8291 8290 8495 8871 8099 

Totalt 13750 14174 13444 13395 13181 13234 12869 13054 13150 13886 13083 

 
 
 
Nye klubber/nedlagte klubber: 
 
Velkommen til Fenris kampsportklubb. Klubben ble stiftet 3.6.2019. 
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http://www.idrettsforbundet.no/sarforbund1/
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VEDLEGG 3 
 

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) 
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal nå rulleres. Oppstartsak ble vedtatt i HMKN 3.6.2020. 
Planforslag skal legges frem for politisk behandling i kommunestyret på nyåret 2021, og sluttbehandles i 
kommunestyret senest før sommeren 2021. 

 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, og idrettsrådene i hele fylket har hatt jevnlige statusmøter via Teams. 
Dette arbeidet vil fortsette i lang tid framover. 

  

https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf
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 Vi har startet samhandlingsprosesser i form av et anleggsutvalg, og ønsker å iverksette tiltak som kan bidra til 
kostnadseffektiv drift av anleggene. Arbeidet med anleggsutvalget ønskes videreført. 
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 

 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. 

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 2019-2020) 

 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. 

http://www.aktivlarvik.no/
http://larvikir.no/
http://eepurl.com/bvClNz
mailto:klubbsupport@idrettsforbundet.no

