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Til Larvik kommune,  
v/ Kultur, idrett og fritid og  
Kommunestyret 
 

Larvik, 07.02.2022 
 
 
 
Høringsuttalelse fra Larvik idrettsråd etter møte i Formannskapet den 02.02.2022. 
 
Viser til møte i Formannskapet den 02.02.2022, sak 002/22 og sak 008/22. 
 
Vedrørende sak 002/22 -22/5748 - Stavern skole Alternative vurderinger, bes det om en uttalelse fra 
Larvik idrettsråd til punkt 2 i vedtaket. 
 
Som bakteppe for vår uttalelse viser vi til gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv, kapittel 7.4, side 38: 
 

"Fysisk aktivitet i skolehverdagen har det vært fokus på over lengre tid, men en har ikke 
kommet helt i mål i hva gjelder antall kroppsøvingstimer og innholdet i disse. Tiltak har 
allerede blitt iverksatt med utgangspunkt i en langsiktig tilnærming. 
 
I tillegg er det behov for å vurdere å tilrettelegge for større innendørs aktivitetsflater ut over 
tradisjonelle gymsaler. Dette vil kunne øke muligheten for flere aktiviteter på dagtid.  
I tillegg vil også lokale lag og foreninger gis mulighet til flere aktiviteter etter skoletid ut over 
dagens tilbud. Generelt er det god halldekning i Larvik for idretten, det vil si ca. en 
flerbruksflate (23mx44m) pr. 4000 innbygger.  
Samtidig er det et ønske om mer halltid for innendørsidretter. Av hensyn til dette og satsning 
på skoleaktivitet vil det være riktig å vurdere hallkapasitet i hver enkel oppvekstsone i 
forbindelse med strukturplaner." 
 

 
og 7.4.1 Delmål 5, side 39: 

Sikre at barnehager og skoler har tilrettelagte og oppgraderte uteområder for fysisk aktivitet. 
 
Under tiltak: 
Tilpasning av bygg og flerbruksanlegg, står det følgende: 
"I tilknytning til rehabilitering eller bygging av nye skoler skal det som hoved-regel bygges 
en flerbrukshall på minimum 23m x 44m (håndballflate) i stedet for en tradisjonell gymsal. 
" 

https://www.larvikir.no/
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2021184310&dokid=1116151&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021177928&
https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommunedelplaner/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv/
https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommunedelplaner/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv/
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Larvik idrettsråd er helt samstemt med ovennevnte hoved-regel. Vi støtter forslaget om å bygge en 
ny idrettshall. Her er det mulighet for en vinn-situasjon for barne- og ungdomsskolene, samt å 
styrke tilbudet til idrettslag, og barna i Stavern på kveldstid. 
 
Når det bygges en ny idrettshall/flerbrukshall vil dette være berettiget til å kunne søke om 
spillemidler. Dette bør kanskje tas med under punkt 2 vedr. finansiering? 
 
Til info: Når et anlegg har fått spillemidler, er det «båndlagt» i 40 år. Dette betyr f.eks. at 
Kunstgressbanen på Kaken ikke uten videre kan omreguleres til skole. 
 
Brunla ungdomsskoles gymsal på 200 m2 ble bygget i 1967, og har vært modem for erstatning i 
mange år. Stavern skole stod ferdig i 1908. Gymsalen er lagt mindre enn estimert arealbehov på 350 
m2. Når begge disse skal rehabiliteres/erstattes, blir den reelle økningen i hallkapasitet kun 1/3 ift. 
full hallstørrelse, dersom man velger en ordinær hall. 
 
Til sammenligning er Fagerlihallen 1125 m2 (3 x 375). Fagerlihallen ble tildelt kr. 10.500.000 i 
spillemidler. Totale kostnader er oppgitt til å være kr. 75 519 000. 
 
Stavern idrettshall og Kaken dekker knapt behovet til det største idrettslaget i Larvik i dag. 
Skolene i Stavern, inkl. FHS og LKØ har mulighet til å benytte anlegget på dagtid. 
Etter skoletid er hallen utleid nærmere 100 % til SPKL Stag, bortsett fra 2 timer til Larvik Turns 
friidrettsgruppe på onsdager og 2 timer til BA Drill på fredager. 

 
Flere idrettslag i Larvik har kummerlige treningsforhold. Når det gjelder Aktiviteter i Stavern kan vi 
spesielt nevne Larvik TaeKwonDo klubb og Stavern Klatre og Buldreklubb som leier lokaler i 
Sjøparken, Agnes. En ny idrettshall på Brunla må sees i et langsiktig byutviklingsprosjekt, og er en 
mulighet for å øke stedsattraktiviteten for Stavern by. Stavern vil fortsatt ha Jordet barneskole, så 
valgmulighetene består, uten at idrettsrådet skal gå inn i selve skole-debatten. 

 
Larvik idrettsråd er for øvrig veldig spent på arbeidet som gjøres ift. de 30 millioner som er bevilget til 
Prosjekt skolegård/barnehage ift. uteområdene. (ref. verbalforslag 1, KST sak 188/20) 

 
Vedrørende sak 008/22 - 22/9105 - Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022 
Når vi hører at det foreslås å øke betalingssatsene ytterligere med 5,5 %, - en innsparing forventet å 
gi kr. 250.000,- årlig for Kulturavdelingen  - blir vi bekymret på vegne av frivillige lag og foreninger i 
Larvik.  Dette kan utvilsomt gå begge veier: Faste leietagere må redusere ant. timer og aktivitet - og 
kommunen risikerer reduserte leieinntekter.  
 
I forbindelse med strategidokumentet tar vi opp hvert år at driftstilskuddet bør økes i tråd med at 
betalingssatser for utleie økes iht. konsumpris hvert år. 
 
Vi kan om ønskelig innhente beregninger ift. hvor mye dette vil utgjøre for de største leietagerne. 
 
Ønsker dere et fortsatt godt år i 2022- Frivillighetens år! 
 
Vennlig hilsen 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd  
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