
  

Protokoll styremøte LIR 

Nr. 4 – 2012/2013 
Dato:  9. oktober 2012 
Sted:  Nanset IF 
Tid:  18:30-21:00 
 

INNKALT: DELTATT: SIGNATUR: 

Ann-Kristin Aanstad X  

Grete Larsen Telle x  

Hanne Jaerson  X  

Loni Pedersen  Frafall  

Nils Morten Halvorsen  X  

Steinar Dalen  X  

Vigdis.Stensrod.Haugvaldstad  Frafall  

Vara (ikke møteplikt):   

Bjørn Omholt X  

Ida Marie Dybdahl   

 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne referat møte nr. 2 og 3. Godkjent OK. 
Sak 03 Post:  
27. sept. E-post fra Larvik kommune v/Sylvi vedr. Prioritert handlingsprogram 2013 

(Spillemidler)  
2. oktober E-post fra Larvik kommune v/Sylvi vedr.  

Søknad om kommunalt tilskudd 2012 i.f.m. Strategidokumentet 2013-2016 
2. oktober: E-post fra VIK: 

 Larvik Lions Amerikanske Fotballklubb er lagt ned 
 Invitasjon til innspillsmøte om anlegg 7. november kl 18-20 på Idrettens Hus 

Sandefjord 
 Invitasjon til Regional idrettsrådskonferanse 9. og 10. november i Drammen 

25. sept.  Rapport: ANLEGG OG SPILLEMIDLER 2012  
28. sept. E-post fra Larvik Handicap Idrettslag vedr. LAM - midler 
25. sept.  Hoppbakker Bratli: Skigruppas styre har ikke fremmet forslag om 

 behandling i hovedstyret, ref. e-post fra Sylvi. (sendt LIR styret 28.9). Søknad utsettes 
10. sept.  Mottatt dokumenter fra Larvik modellflyklubb ang. problemer med ny 
  grunneier. (+ henvendelse vedr. råd om støymåling) 
28. sept. E-post fra Larvik kommune Innbydelse til Verksted i Sliperiet –  

Kommuneplanens samfunnsdel – tjenesteområder, den 22. oktober kl. 8-15. 
Ann-Kristin deltar. 

28. sept. E-post fra Larvik kommune Invitasjon til Verksted  
  AREALSTRATEGI for Larvik 11.10.12, kl 17 – 21. Utsatt til 7. nov. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_3_2012-2013.pdf
http://www.idrett.no/tema/anlegg/Sider/anlegg.aspx


Sak 04 Eventuelt: 

 Larvik Judoklubb fyller 30 år og LIR er invitert til jubileum 6. oktober, Bjørn Omholt 
stilte fra LIR. 

 Følge opp etterbruken E18 og tunellen. Dette er hensyntatt i Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 

 Innspill fra Larvik Seilforening vedr. adkomst til Saltstein. Vestfold Idrettskrets er 
kontaktet av seilforeningen. 
 

SAK 13 Søknad om kommunalt tilskudd 2012 i.f.m. Strategidokumentet 2013-2016 
Se vedlegg. Larvik kommune ønsker LIRs prioritering av disse søknadene. 
Vedtak: 
Vi følger tidligere prinsipper for prioritering av gamle og nye søknader. 
Ann-Kristin lager utkast til høringssvar, som godkjennes av styret pr. e-post. 

 
SAK 14 Økonomsikt anleggsfond  

Dette er lagt inn som et tiltak i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2013-2016, under 7.2.3 Delmål 3, under tiltak: Økonomsikt anleggsfond. I 
tillegg at «behovet for et kommunalt økonomisk anleggsfond skal kartlegges», ønsker 
LIR at det utredes løsninger for finansiering av et slikt fond. 
Til diskusjon: 
Viser til siste side: «Retningslinjer for forskuttering av spillemidler fra Porsgrunn 
kommune» - Er dette en mulig modell for Larvik? 
Vedtak: LIR tar initiativ til et møte med politikere. 
 

Sak 15 E-post fra Larvik Handicap Idrettslag vedr. LAM – midler 
  Vedtak:  

Svar følges opp av Bjørn. Behandles på årsmøte. 
Bjørn kontakter Brit Ingebjørg Fossli, fagkonsulent idrett for funksjonshemmede i NIF, 
for å høre om hun kjenner til lignende saker, og mulige anbefaling av løsning for LIR.  
Kontaktinfo: e-post Brit-Ingebjorg.Fossli@idrettsforbundet.no, mob: 97095154  

 
ORIENTERINGSSAKER 

Møte i Kommunestyret den 19.9.2012 

129/12 Etablering av frivilligsentral 
KST-129/12 Vedtak: 
1. Det etableres frivilligsentral i Larvik. 
2. Forberedelser for oppstart gjøres høsten 2012, og med oppstart i januar 2013, i 
henhold til premissene for statstilskuddet.  
3. Finansiering utover statlig støtte innarbeides i budsjettet for 2013 og 
strategidokumentet for 2013 -2016. 

 
5.9.2012 Idrett- og kulturkomiteen 
Melding: sak om leie av Arena til andre arrangementer enn trening 
«5. Leder Tone M. Anderssen hadde fått en forespørsel fra Terje Anthonsen 
angående sak om leie av Arena til andre arrangementer enn trening. Prisen på dette 
er betydelig høyere enn leie av andre kommunale haller. Dvs. at disse er subsidiert, 
mens leieprisen i Arena ikke er det. Rådmannen i komiteen svarte: Arena er et IKS 
som har eget representantskap som legger rammebetingelsene og eget styre som er 
driftsansvarlig. Rådmannen i komiteen er kjent med at representantskapet ser på 
hele driftskonseptet til Arena.  Arena hadde underskudd i 2011 og vil antagelig ende 
med et underskudd i 2012.» 
 
Aktiv Larvik ny side: www.larvik.kommune.no/aktivilarvik 
Det jobbes med kommunikasjonsplattform, logo og forankring i kommunen generelt. 

http://www.larvik.kommune.no/aktivilarvik


 

Oppsummering siden sist: 
   Møte i styringsgruppa til Aktiv Larvik. 
   Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik. 
   + Faste møter med idrettssjefen  
 
Vi har levert følgende høringsuttalelser: 
 

 Larvik Idrettsråd_Høringsuttalelse Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
2013-2016 

 Uttalelse fra Larvik Idrettsråd Spillemidler 2013 (ref. e-post 27. sept) 



 Vedlegg til sak 14: 

 

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler fra Porsgrunn kommune. 

 

1. Porsgrunn kommune oppretter et fond, ”Forskuttering av spillemidler” med en totalramme på 

10 millioner kroner.  

2. Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd til privateide idrettsanlegg i 

Porsgrunn kommune i påvente av at anlegget oppnår tilskudd. 

3. Forskuttering kan innvilges til anlegg  

 som er godkjent etter den til enhver tid vedtatte prioriteringsliste for spillemidler i 

Porsgrunn kommune og tilfredsstiller nødvendige krav for godkjenning i 

spillemiddelordningen. (Prioriteringslista blir hvert år oppdatert i desember i utvalg for 

barn, unge og kultur) 

 hvor eierne er hjemmehørende i Porsgrunn  

 hvor anlegget bygges innenfor kommunegrensene.  

4. Anlegg som krever store investeringer, totalt kostnadsramme over 10 mill, anlegg hvor eier er 

hjemmehørende utenfor Porsgrunn kommunes grenser eller anlegg med Porsgrunnseier som 

bygges utenfor kommunens grenser må vurderes særskilt. 

5. Søknad om utbetaling av forskuttering skal sendes Porsgrunn kommune som kan forskuttere 

inntil 85 % av godkjent søknadssum. Søknaden behandles administrativt så lenge forskudd 

kan gis innenfor avsatte rammer for fondet. Søknader under pkt 4 må behandles politisk i 

utvalg for barn, unge og kultur. Det utarbeides i hvert enkelt tilfelle en låneavtale mellom 

anleggseier og Porsgrunn kommune som skal inneholde krav om sikkerhet for det forskutterte 

beløpet. 

6. Utbetalingen kan deles opp i flere delutbetalinger i forhold til framdrift og økonomiske utlegg 

på anlegget. Første utbetaling skal ikke skje før anlegget er påbegynt. 

7. Regnskapet skal, uavhengig om spillemidler er bevilget, så snart det er klart, sendes Porsgrunn 

kommune. Frist vil bli fastsatt av Porsgrunn kommune og vil variere avhengig av omfanget på 

anlegget. 

8. Anleggseier skal sørge for at anlegget blir ferdigstilt så raskt som mulig. Ved utbetaling av 

spillemidler, skal Porsgrunn kommune trekke fra forskuttert beløp før restbeløp utbetales til 

anleggseier. 

9. Det er krav om at utbygger fører regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av 

departementet og for øvrig følger bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet 

(Kulturdepartementets bestemmelser). 

10. For anlegg som ikke blir ferdig innen fastsatt frist, kan forskutterte midler bli krevd 

tilbakebetalt. I tilfeller hvor tilskudd tilsvarende forskuttert beløp ikke oppnås, er anleggseier 

ansvarlig for tilbakebetaling av hele det forskutterte beløpet. 

11. Ordningen administreres av Porsgrunn kommune - kultur, idrett og fritid. 

 

Vedtatt av Porsgrunn bystyre 10. februar 2011, sak 13. 

 


