
Spørsmål til partiene ved valget 2019 

Svarfrist 8. august.  

Del 1 

Innledning 

• Hvilket parti representerer du? 

• Har ditt parti en egen idrettspolitisk talsperson?  

Del 2 

Idrettsrådet jobber for forutsigbare rammebetingelser for idretten i Larvik. 

Larvik kommune bidrar årlig med driftstilskudd til lag og foreninger. 

Fra 2011 har nivået på driftstilskuddet nærmest stått stille. Ekstra fordelingen fra 2011 er i 

realiteten spist opp av inflasjonen, da det årlige tilskuddet fra Larvik kommune ikke har vært 

indeksregulert. Når det gjelder kommunens leiesatser, er disse justert med 3 % årlig. Dette 

gjør gapet dertil større. I snitt dekker driftstilskuddet under 15 % av idrettslagenes 

driftskostnader. 

 

Spørsmål: 

1. I hvilken grad vil ditt parti være med på en økning av driftstilskuddet?  

Del 3 

Idrettsanlegg: 

Når idrettslagene bygger/rehabiliterer idrettsanlegg (som er spillemiddelberettiget), 

finansieres disse ved hjelp av Spillemidler og kommunal medfinansiering (inntil 1/3). 

Den årlige potten fra Larvik kommune er 2 mill pr. år. Larvik har blitt tildelt ca. 10-15 

millioner pr. år i spillemidlene til idrettsanlegg - de siste 3 årene. Etterslepet p.t. er nå 7, 3 år 

for kommunal medfinansiering og 2,5 år for spillemidler.  

  



Spørsmål: 

2. Etterslepet på kommunal medfinansiering av idrettsanlegg er p.t. 14,6 millioner og 

berører 17 idrettsslagseide anlegg. Vil ditt parti være med på at kommunen dekker 

reelle rentekostnader i påvente av utbetalingen av kommunal medfinansiering?  

3. I hvilken grad vil ditt parti være med på en økning kommunal medfinansiering? 

4. Vil ditt parti jobbe for en helhetlig og langsiktig utvikling av idrettsanlegg? 

5. Vil ditt parti gå inn for at reguleringskostnader i forbindelse utbygging av 

idrettsanlegg, dekkes av kommunen? 

Del 4 

Idrettsrådet ønsker at samarbeidet mellom skolen og idretten styrkes. 

6. Vil ditt parti åpne for ranselpost med informasjon fra lag- og foreninger? 

7. Idrettsrådet mener 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag er avgjørende for psykisk 

og fysisk helse. Hvordan ser ditt parti for seg å tilrettelegge for dette? 

Del 5 

Folkehelse 

Idrettsrådet mener at folkehelsearbeidet er viktig å satse på, fordi det er dette som legger til 

rette for det gode liv, og samtidig er samarbeid mellom offentlig og frivillig virke selve 

nøkkelen til gode lokalsamfunn.  

8. Ønsker ditt parti det å legge til rette for folkehelse og gode samhandlingsarenaer? 

9. Ønsker ditt parti å videreføre Aktiv Larvik? 

 

Del 6 

Byutvikling: 

10. Anser ditt parti at Torstrand-området er sentrumsnært, og vil dere gå inn for en 

helhetlig plan for området? 

11. Vil ditt parti jobbe for å bevare Indre Havns kvaliteter i forhold til folkehelse og 

rekreasjon? 

12. Andre innspill? 

13. Kommer det noen fra ditt parti til politisk debatt 13. august kl. 18 på Lovisenlund? 


