
 

Protokoll styremøte LIR nr. 1 – 2014/2015 

 
Dato:  28. april 2014 
Sted:  Nanset IF 
Tid:  18:00 - 21:00 
 
Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  OK 

Nils Morten Halvorsen  OK 

Thor Morten Hem  forfall 

Bjørn Omholt  OK 

Grete Larsen Telle  OK 

Einar Knutsen  OK 

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  OK 

Baard Hoffgaard (vara BIL)   

Jarle Gogstad (vara)   

Marit Fjellet (vara)   

 

Saker 

Sak 01/2014 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Vedtak: Godkjent OK. Ingen saker til eventuelt. 

 
Sak 02/2014 Godkjenne  

 Protokoll fra årsmøte (signert protokoll vedlagt) 
Vedtak: Protokoll ble gjennomgått og legges ut på nettsiden. 

  

 Nytt styre. Se også Linker under styret i LIR 
Vedtak: Oversikt over det nye styre er oppdatert OK, og Ann-Kristin sørger 
for å melde inn endringene i Enhetsregisteret (Brønnøysund). 

 
Sak 03/2014 Presentasjon av styremedlemmer og konstituering av styret 

Vedtak:  
Bjørn Omholt går inn som ny kasserer, og Ann-Kristin sender inn ny 
disposisjonsfullmakt til Larviksbanken.  
Nytt anleggsutvalg ble etablert med Nils Morten som leder, Ann-Kristin 
som sekretær og Einar Knutsen som medlem. Første møte i utvalget er 
satt til 6. mai kl. 14:30. 

 

http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/finnidrettsrad.aspx?OrgElementID=85&cmd=contacts
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementID=85&CatId=906622
http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/finnidrettsrad.aspx?OrgElementID=85&cmd=contacts


Sak 04/2014 Post:  

 Nyhetsbrev fra Larvik idrettsråd for mars, april er vedlagt. 

 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets 

 (VIK) Anleggskonferansen 2014, Sandefjord 20.mai kl 10-15:30 

 (VIK) Kretstingdokumentene for kretstinget på Jarlsberg konferansesenter 
26. april 2014 

 (VIK) Invitasjon til felles idrettsrådsmøte: Sommersamling på Granholmen i 
Sandefjord, 5.juni kl 17-21 (ref. e-post) 

 Invitasjon til Grenseløs Aktivitetsdag 3. juni kl 0930-1400 på 
Messeområdet i Tønsberg (ref. e-post) 

 
Sak 05 Møteplan 2014 
 SE KST-møter og IKK-møter 

 
Vedtak: Tirsdager ser ut til å være den dagen som passer de fleste. Ann-Kristin 
sender ut forslag til møtedager. 

 
Sak 06 Driftstilskudd 2014 søknader og fordeling  

Det er ca. 9,6 mill. til fordeling. 
Ann-Kristin gjennomgikk foreløpige behandling og forslag til tilskuddsfordeling. 
(ref. regneark) 
 
Vedtak: Styret støtter forslaget til fordelingen.  
 
Nils Morten ønsket også en debatt i forhold til hva mer kommunen kan bidra til 
foruten driftstilskudd. Det er ønskelig med økt fokus på aktivitet, folkehelse, 
levekår og anleggsutvikling/fond samt en mal for samarbeid – spesielt innenfor 
skole og idrett. 
 

Sak 07 Kort gjennomgang av LIRs arbeidsprogram (se protokoll fra årsmøte) og  
 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016  
 

Vedtak:  
Arbeidsutvalg for anlegg er gjenopprettet, og i tillegg ønsker vi å ha fokus på 
valgkamparbeidet. Saker som er viktig for LIR er: bedre folkehelse, tydelig 
anleggsstruktur og samhandling. Klar visjon som harmoniserer med kommunens 
visjon innenfor skolesystem og fritidstilbud. 

 
Ann-Kristin lager en oppdatert anleggsoversikt ref.  idrettsanlegg.no, og oppdaterer 
idrettens samfunnsregnskap for Larvik. Oversikt over kontingenter skal også 
innhentes. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Nyhetsbrev_mars_2014_N3_1.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.idrett.no/krets/telemark/omidrettskretsen/Documents/Anleggskonferanse%20-%20BTV%202014.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/--2014.aspx
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/--2014.aspx
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&utvalg=KST
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&utvalg=IKK
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf


ORIENTERINGSSAKER: 
 Aktiv Larvik – status 

 Vestfold Idrettskrets: Kort oppsummering fra kretstinget 26. april 

 Nærmere 200 millioner kroner ekstra til lokalidretten 
Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom 
mottar i 2014 11,25 % av overskuddet til idrettsformål gjennom LAM-ordningen, mot 
tidligere 10 %. Dette gir et samlet tilskudd på 209 millioner kroner i 2014, en økning 
på 45 millioner kroner fra 2013.  
 

 Status Motorsportanlegg i Larvik, ref. e-post 

 Larvik Svømmeklubb: Ønske om møte med idrettsrådet, Nytt bade- og 

svømmeanlegg i Larvik, ref. e-post 

 Status Kvelde Vannskiklubb, ref. vedlegg ØP 

Forskriftsendring, forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag, Larvik kommune- 
Korvikvannet: KST-029/14 Vedtak:  
Pkt 1.   
I forskr. 1999 - 06 - 22 nr 1622. Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag - gjøres det 
følgende endringer:  
Larvik kommune viser til saksfremlegget i saken, og ønsker etter en samlet vurdering 
å avslutte bruken av Korvikvannet til vannskisport fra 30/9-14.  
Paragraf 3, 1 ledd i forskriften utgår derfor fra samme dato.  
  
Pkt 2.  
Larvik kommune ønsker å ivareta Kvelde vannskiklubbs interesser så godt som  
mulig, og vil være positive og sammen med den politiske ledelse være behjelpelig  
med å lokalisere alternativ arena for utøvelse av organisert vannskisport for  
fremtiden.  
Larvik kommune vil sørge for rask saksbehandling av en eventuell søknad om  
godkjenning av ny arena for organisert vannskisport et annet sted enn Korvika.  
  
Følgene vilkår skal oppfylles av vannskiklubben før vannskiaktiviteten kan starte:  
1. Det skal iverksettes tiltak som reduserer bølgeerosjon mot nordenden av  
Korvika til et lavere nivå enn om vannskiaktiviteten ikke var tilstede. 
2. Et uavhengig organ skal dokumentere og bekrefte at punkt 1 er oppfylt. 
3. Rådmannen i Larvik kommune gir det endelige klarsignal for oppstart når  
punkt 1 og 2 er ferdigstilt. 

 

 Status innspill fra klubber 

 

 Status politiske saker: 

o Neste møte i IKK-komiteen er 30. april, og da skal årsevaluering 2013 
behandles 

o FORSKRIFT OM ATFERDSREGLER FOR LARVIK BØKESKOG 
 Vedlegg «Forskrift (dato) om atferdsregler for Larvik Bøkeskog i Larvik 

kommune, Vestfold.» 
 

o Larvik turn - Lovisenlund Barnehage - Unntatt offentlighet Off.loven § 13 / §13 
(Behandles i Formannskapet 24. april) 
 

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Naermere-200-millioner-kroner-ekstra-til-lokalidretten.aspx
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014003503&dokid=799735&versjon=7&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014030854&dokid=840574&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014030854&dokid=840574&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014023829&dokid=830018&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014023829&dokid=835079&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014023829&dokid=835079&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014029666&dokid=838566&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF


Kommunestyret 26. mars: 
o Handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom (ref. sak KST 024/14) 
KST-024/14 Vedtak:  
  
1. Handlingsplan mot levevilkårsforskjeller og barnefattigdom, jfr. vedlegg, 
vedtas.  
2. Det legges fram en egen tiltaksplan for kommunestyret i juni, som 
konkretiserer innsatsen 2014 og 2015, med kostnadsoverslag og 
gjennomføringsdato.  
3. Tiltaksplanen rulleres hvert 2. år og Handlingsplanen hvert 4. år.  
4. Innvandrerrådets vedtak i 3 punkter videreføres.  
5. Det er svært viktig at det settes inn konkrete tiltak på kort og lang sikt for å 
bedre de store utfordringer som fremkommer i saksfremlegget. Rådmannen bes 
planlegge og legge til rette for en temakveld til høsten 2014 – hvor utfordringene 
inne levekårsforskjeller og barnefattigdom blir diskutert inngående med 
løsningstiltak som mål. Deltakere vil måtte være politikere og fagpersonell og 
mulig inviterte eksperter med erfaring innen det komplekse emne.  
6. Rådmannen fremmer en sak til OK før neste rullering der ulike 
organisasjoner/lag inviteres til å søke på årlig ramme for utjevning av 
levekårsforskjeller og barnefattigdom 
 
o Innløsning av festegrunn og kjøp av tilleggsareal - Kaken - Gbnr 5002/7 og 8 og 

del av gbnr. 5002.1 
KST-036/14 Vedtak:  
Larvik kommune innløser festetomt gnr. 5002 bnr. 7 og 8 for en innløsningssum 
stor kr. 2.700.000,- + offentlige omkostninger.  
2. Det bevilges kr. 100.000,- til kjøp av ca. 9.000 kvm av gnr. 5002 bnr. 1 for en 
kjøpesum som antas å ligge på ca. kr. 10,- pr. kvadratmeter + offentlige  
omkostninger. Det avventes endelig tilbud fra Skifte Eiendom.  
3. Samlet sum for innløsning, kjøp, dokumentavgift og offentlige gebyrer, ca. kr.  
2.920.000,- finansieres ved låneopptak. Driftsmessige konsekvenser av 
låneopptak innarbeides i tertialrapporteringen for 2014 og i strategidokumentet 
for 2015-2018. Samlet sum vil være avhengig av oppmåling og endelig 
fastsettelse av størrelsen på arealet som kjøpes i tillegg, jf. pkt. 2. 

 

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014017094&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014019045&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014019045&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&

