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

Larvik, 31.05.2022 
 
 
Høring: Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet (FIFF) 
 
Viser til e-post 5. mai 2022, deres ref. arkivsak ID 20/1140. 
Larvik idrettsråd er svært fornøyd med at Larvik kommune har lagt til rette for god medvirkning ved 
utarbeidelse av planen. Vi mener planen motiverer til økt koordinert samhandling på tvers av 
kommunale fagmiljøer og det frivillige, og synes det er spennende og nytenkende at 
kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er slått sammen med plan for folkehelse og 
frivillighet til en felles temaplan. 
 
Planen åpner opp for nytenkning rundt den psykiske og fysiske treningen i skolen, samt utvikling av 
områdene rundt skolene og idrettsanlegg. Det settes også fokus på å etablere en form for 
nærmiljøutvalg. I Anleggsplanen er behovet for lokaliteter til mindre klubber synliggjort. Små anlegg i 
nærmiljøet er viktig for å gjøre terskelen til aktivitet så lav som mulig. 

Larvik idrettsråd slutter seg til planen og vedleggene, med følgende innspill: 
 
Mål og fokusområder dekker planens formål. 
1. Meningsfull aktivitet for alle 
2. Aktiv og helhetlig læring som gir mestring 
3. Fremme mangfold og inkludering 
4. Åpne og nære møteplasser for alle 
5. Likeverdig samarbeid 
 
Hvordan skal de 5 satsningsområder følges opp? 
Under pkt. 3.5 nevnes det at fokusområder følges opp i organisasjonens aktuelle virksomhetsplaner, 
og legges inn som oppgaver – og rapporteres i Framsikt. Støtter Framsikt «innbyggerdialog»/ekstern 
medvirkning? Larvik idrettsråd anbefaler/ønsker at det utarbeides en konkret rapport over 
måloppnåelsen innenfor de ulike satsningsområdene pr. år, slik at dokumentet forblir levende og 
ikke havner i en skuff. 
 
Skolehverdagen og fysisk aktivitet. 
Viktig at intensjonen om 1 times fysisk aktivitet i skole- og barnehagehverdagen blir fulgt, og vi ser at 
verktøyene som Liv og Røre, Aktiv365 og Aktiv Larvik tilbyr kan bidra til å nå målet. Larvik idrettsråd 
mener det er viktig å prioritere ungdomsskoletrinnet, ref. avsnittet om Aktivitetsnivået gjennom 
livsløpet. 
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Skolegårdsprosjektet. 
Det må settes av tid til å ta i bruk de nye nærmiljøanleggene, også i skoletiden. Det må avsettes 
tilstrekkelige driftsmidler til å ivareta vedlikeholdet av anleggene. God informasjon om de ulike 
nærmiljøanleggene, nærliggende idrettsanlegg og aktiviteter mener vi er viktig for å nå målene. 
 
Til vedleggene: 
 

• Vedlegg 1a - Prioritert handlingsprogram for rehabilitering og etablering av anlegg – 2022. 
o Foreslår at denne oppdateres i henholdt til endelig prioritering og tildelingsoversikt 

pr. 2.6.22. 
o Søknader som er trukket/ikke godkjent bør vurderes inn i vedlegg 1b -Uprioritert 

handlingsprogram for langsiktige ønsker og anleggsbehov 2022-2025. 
 

• Vedlegg 2 til Temaplan for Folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet – Retningslinjer for 
idrett og friluftsliv. 
 
Under: 

1. Årsplan 

• Kommunestyret, erstattes med Kommunestyret/ Hovedutvalg for miljø, kultur og 
næring 

• Frist forslag til idrettspris er 15. sept. Frist endres til 1. mai – og flyttes til Mai. 
 

2. Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 

• Under Generelle retningslinjer: Norges Idrettsforbund og Olympiske og 
Paraolympiske komité, endres til Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 

• Under Medlemsstøtte:  
Endre setningen: «Det kan søkes om tilskudd til alle aktive medlemmer fra 0-19 
år, fordelt på idrettsgren.» til: Det kan søkes om tilskudd til alle medlemmer fra 0-
19 år. 

 
 

• Vedlegg 1 - Anleggsplan for Larvik kommune - 2022-2025. 
 
Punkt 5 – Vurderingskriterier 
Foreslår å endre hvilket problem til hvilke utfordringer i setningen: «Vi må først stille oss 
spørsmålet om hvilket problem vi ønsker å løse og hvorfor, før det kan iverksettes 
konkrete planer og tiltak.»  
 
5 overordnede utfordringer er pekt på under punkt 7 – Utfordringer ved etablering av 
foreningseide anlegg. Utfordring 5 anbefaler at det nedsettes et anleggsutvalg. Dette er 
svært konkret og målbart – og bør på plass i løpet av kort tid. 
 
Larvik idrettsråd ber om at anleggsutvalg opprettes og prioriteres mht. 

• Mandat og kriterier  

• Sammensetning - med fokus på bredest mulig samskaping og samhandling 

• Anleggsprioriteringer iht. anleggsplanen, anleggsoversikt og behovsanalyser 

• Finansiering 
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Utvikling av og investering i idrettsanlegg er et viktig virkemiddel i byutviklingen, og vi ser 
fram til å delta i et framtidig anleggsutvalg. 

 
Under «Prinsipper for en helthetlig og behovsrettet anleggspolitikk», legges det til grunn 
essensielle hovedprinsipper for anleggsutviklingen, herunder at miljø skal vektlegges. 
Her spiller også de økonomiske barrierene inn. Tiltak mot spredning av mikroplast fra 
kunstgressbaner må på plass. Forurensingsforskriften kapittel 23A gir nye økonomisk 
utfordringer, uten at det har kommet på plass nye statlige tilskuddsordninger.  
 
Driftstilskuddet til idrettslagene er ikke justert ift. årlig prisstigning, mens kommunens 
betalingssatser for utleie økes med 2,5 - 3 % hvert år. Potten for driftstilskudd bør minimum 
økes tilsvarende. 
 
Vi ser fram til et aktivt samarbeid til det beste for idretten og frivilligheten i Larvik. 
 
 
 

Vennlig hilsen 
(sign) 
 
Ann-Kristin Aanstad 
For 
Larvik Idrettsråd 

Larvikskartet 
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