
Velkommen til  
IDRETTSPOLITISK VALGDEBATT 2019 

 Larvik 13. august 



Tidsplan Ca. tidsramme 

Innledning:  

Orientering om Idretts-Larvik v/Ann-Kristin Aanstad, styreleder i Larvik IR 

 

20 min 

Appell: Alle partiene får 3 minutter til å presentere seg og sitt parti 
 

30 min 

Gjennomgang av spørreundersøkelsen, og spørsmål fra salen 
 

40 min 

Alle partiene får 2 minutters sluttreplikk 
 

20 min 

Oppsummering 
 

10 min 

Debattleder: Jan Thore Lauritzen 



FRIVILLIGE 

Styret 

Trenere 

Andre frivillige 

ØKONOMI 

Stat/fylke 

Kommune 

Dugnad 

Sponsorer 

AKTIVITET 

NIFS lov § 1-2 

ANLEGG 

Kommune 

Egenbygd 

Stat/fylke 

Idrettens rammebetingelser  

Regnskaps- og revisjons-
bestemmelser 
 
Tilskudd og støtteordninger 
 
Refusjonsordninger  

Spillemidler 
Driftstilskudd 

Overordnet politikk 
Stortingsmeldinger 

 
Idrettens planer: 

NIFs planer og  
IK/SK/SF sine planer 

 Lover og regler 
 Effektivt styrearbeid 
 Rolle og ansvarsoppgaver 
 Strategisk planlegging 
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http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
http://larvikir.no/dokumenter/spillemidler.php
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2011-2015/


Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) 

 55 særforbund 

 17 idrettskretser 

 375 idrettsråd  

 10 787 idrettslag 

 2.100.000 medlemskap 

 

Norsk idretts organisasjonskart 

Frivilligheten utgjør om lag  

33 600 årsverk* og  

samfunnsverdien av frivilligheten er 

beregnet til 16,8 milliarder kroner.  

 

 

*Verdien er beregnet etter Hopkins modell = 

Medlemstall x 0,016 x årslønn (500 000,-). 

http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/organisering/


Norsk idretts organisasjonskart 
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http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/organisering/


Idretten i Larvik  
 
 Ca. 13 922 medlemskap fordelt på 58 idrettslag.  

 10 av idrettslagene har over 500 medlemmer/ 1 har over 1000 medl. 

  Av disse er 19 fleridrettslag og det tilbys 71 idrettsgrener innenfor 40 ulike idretter (særforbund).  

  De store fleridrettslagene i Larvik eier og driver i all hovedsak idrettsanleggene sine selv.  

  Larvik kommune yter driftstilskudd.  

  Uansett hvor mye idretten anses å koste – vil idretten alltid gi mer tilbake i sitt samfunnsregnskap.  

  Verdiskapningen idretten representerer i Larvik er på ca. 111,5 mill, og 223 årsverk (forutsatt en 

årsinntekt på kr. 500 000,-). 
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Idretten i Larvik forts..  
 
 12 klubber tilbyr fotball, og har tilsammen over 200 lag. 

Totalt 2939 aktive.  
 
 10 klubber tilbyr håndball, hvorav 8 som også tilbyr Beach håndball. Det er over 100 håndball-lag, og 

et 20 talls Beachhåndball-lag. Totalt 1 686 aktive. (Av disse er det 9 klubber som også driver med 
fotball. 

 
 Det er 12 stk. kunstgressbaner  (11’er), hvorav 2 kommunale, 

4 stk.  7'er bane og 1 stk. triksebinge. 13 ballbinger og 4 løkker. 
 
 Det er 11 stk. flerbrukshaller, hvorav 6 eies av kommunen 

(inklusive Arena) og 5 eies av idrettslag. Stavernhallen ble utvidet med ekstra håndballflate, turnhall 
og atletsal I 2017. 

 
 Det er 8 svømmebasseng i kommunen, hvorav 2 stk. 25 meter . 
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-mot-spredning-av-mikroplast-fra-kunstgressbaner/id2662431/?fbclid=IwAR1qkS1Op8wwzbISqsHL5BJ-RnnBLPVsLHSzDHT4am6bSg7FNTJGWWM4u8w




anleggsregisteret.no


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zDGuD4owSH0o.kIqkkOh5mN6A


  Skoler Gymnastikksal Nærmeste Hall Nærmiljøanlegg på skolen * Idrettsanlegg i tilknytning IDRETTSLAG i nærheten KORPS ( ?) 

1 Berg skole Gymsal Nesjarhallen Ballbane, Balløkke, Ulike småanlegg Ja Nesjar, Brunla sportsskyttere, Jeger og Fisk http://www.bergskolekorps.no/ 

2 
Brunla ungdomsskole 

Gymsal Stavernhallen (m/Klatrevegg) Brunla u - skole balløkke Ja, Svømmehall 
Stag, Larvik og Stavern Tennis, Rideklubb, Golf, Tae KwonDo, Larvik 
O-lag, Stavern Klatre -og Buldreklubb Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps 

3 Fagerli skole Hall/Fagerlihallen Fagerlihallen Ballbane, Basket, Sandvolley, m.m Ja, Nanset Nanset, Larvik Turn, Larvik Bordtennis, Larvik Basket, Judo  Nanset skolekorps  

4 Frøy skole Frøy skole gymsal Bommestad Frøystvet skole Ballbinge Ja, Svømmehall Nanset IF og Larvik Turn & IF Nanset skolekorps 

5 Hedrum barneskole Hall/Bommestadhallen Bommestad Bommestad skole ballbane Ja, Bommestadhallen Sporty og Hedrum, Sportsskyttere, Bueskyttere Nanset skolekorps 

6 Hedrum ungdomskole Gymsal Bommestad Hedrum u - skole ballbane1 og 2 Ja, Svømmehall Nanset IF og Larvik Turn & IF Nanset skolekorps 

7 Hvarnes skole Hall/Hvarneshallen Hvarnes (Klatrevegg)   Ja Hvarnes   

8 
Jordet skole 

Gymsal m/Klatrevegg Stavernhallen (m/Klatrevegg) Jordet skole Balløkke Nei 
Stag, Larvik og Stavern Tennis, Rideklubb, Golf, Tae KwonDo, Larvik 
O-lag, Stavern Klatre -og Buldreklubb, Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps 

9 Kvelde barne- og ungdomsskole Hall/Kveldehallen Kvelde Kvelde barne og u - skole ballbane Ja, Kveldehallen + svømmehall Kvelde IL , Hedrum O-lag og Farrisbygda Kvelde Gutte- og Jentekorps 

10 Langestrand skole  Gymsal   Nei Larvik Ski Larvik Skolekorps/ Larvik Ungdoms Musikkorps 

 11 Lardal Barne- og ungdomsskole Hall/Huldrehallen Huldrehallen Fotballbaner m.m Ja, Huldrehallen Svarstad IL, Lardal O-lag, m.m   

12 Mellomhagen ungdomsskole Gymsal Bergslihallen 
Mellomhagen u - skole ballbane asfalt og 
balløkke Nei Halsen IF Østre Halsen skolekorps 

13 
Mesterfjellet barne- og ungdomsskole 

Hall/Farrishallen Farrishallen, Arena og Fram Balllbane, m.m. Ja, Farrishallen + Arena IF Fram, Larvik Svømmeklubb,  Skate, Kampsport og Volleyball Larvik Skolekorps/ Larvik Ungdoms Musikkorps 

14 Ra ungdomsskole Gymsal m/Klatrevegg Har klatrevegg Ra U-skole Ballgård Nei, har klatrevegg Larvik Ski Larvik Skolekorps/ Larvik Ungdoms Musikkorps 

15 Sky skole Gymsal Sky barneskole balløkke Ja, Skianlegg Larvik Ski Larvik Skolekorps/ Larvik Ungdoms Musikkorps 

16 
Stavern skole 

Gymsal Stavernhallen (m/Klatrevegg) Stavern skole uteområde Ja, Kaken 
Stag, Larvik og Stavern Tennis, Rideklubb, Golf, Tae KwonDo, Stavern 
Klatre -og Buldreklubb, Larvik O-lag Stavern og Brunlanes gutte- og jentekorps 

17 
Tjodalyng barne- og ungdomsskole 

Gymsal Tjølling  JA Ja, Svømmehall Tjølling IF, Jeger og Fisk, Bueskyttere (Lisaletta) Tjodalyng Skolekorps 

18 Valby skole Gymsal Valby Skole Balløkke Nei Halsen IF/ Bergeskogen, Bowling, Squash Østre Halsen skolekorps 

19 Verdensmestern   Farrishallen, Arena og Fram   Ja, Farrishallen + Arena IF Fram, Larvik Svømmeklubb, Kampsport Larvik Skolekorps/ Larvik Ungdoms Musikkorps 

20 
Østre Halsen skole 

Gymsal Bergslihallen 
Østre Halsen B-skole Ballbane og 
småanlegg Nei Halsen IF/ Bergeskogen Østre Halsen skolekorps 

21 Thor Heyerdahl VGS Hall/Arena Farrishallen, Arena og Fram    Ja, Arena  og Farrishallen IF Fram, Larvik Svømmeklubb, Kampsport   

7 av  21 skoler har hall i tilknytning 13 gymsaler 12 haller (5 idrettslagseide)  (*Denne er ikke komplett) 15 av 22 ca 36  idrettslag er i nærheten til skolene 

Skoler og idrett 

12 https://larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/alle-grunnskoler/ 

http://www.berg.larvikgs.no/
http://www.bergskolekorps.no/
http://brunla.larvikgs.no/
http://www.sbgj.org/default.aspx
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http://www.janitsjarringen.org/viskorps.aspx?idnavn=kvelde
http://www.janitsjarringen.org/viskorps.aspx?idnavn=kvelde
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OPPGAVER: 

 

Bistår klubbene: 

• Generell klubbdrift 

• Anleggsplanlegging 

• Regnskapsgruppe, felles kontoplan (startet før NIFs nettsider ble så bra som de er nå). 

• SportsAdmin: oppdaterer funksjoner/roller og styrer ved behov 

• Arrangementer:  initierer samarbeid mellom klubber , felles arrangementskalender 

• Arrangerer klubbmøter 

• Kurskvelder 

• Representasjon på jubileer og årsmøter 

• Informerer om støtteordninger og minner om frister 

• Utarbeider idrettens samfunnsregnskap  13 



Vi samarbeider med Larvik kommune om: 

• Prioritering av treningstid i kommunale haller og uteanlegg. 

• Tildeling av drifts- og aktivitetstilskudd til idrettslagene. 

• Prioritering av kommunale midler til idrettsformål. 

• Sikring av arealer til idrettsformål. 

  

• Vi er en aktiv høringspart i alle saker som angår idretten i Larvik. 

 

• Vi har god kontakt med de folkevalgte. 

  

• Vi samarbeider med kommunen deltar på ulike møteplasser på tvers av etater. 

  

• Vi bygger broer og bidrar aktivt til å skape gode samhandlingsplasser. 

 

• Vi synliggjør idrettens samfunnsverdi. 

 

• Vi har fokus på integrering og inkludering. 

 
14 
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 En folder som omhandler samarbeid 
mellom kommune og IR - utarbeidet av 
KS og NIF 

 Her finnes mye nyttig informasjon om 
ulike områder innen lokal idrettspolitisk 
arbeid for IR 

 

 

«Når en pluss en blir mer enn to» 
 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b188a5c6b2004fb1b6ef5cfbd47ea56b/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b188a5c6b2004fb1b6ef5cfbd47ea56b/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf


Samarbeid mellom  
kommune og idrettsråd 
 

Fra brosjyren 'Når en pluss en blir to'. 
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http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/idrettsrad/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b188a5c6b2004fb1b6ef5cfbd47ea56b/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf


 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
 idrett og friluftsliv (2013-2020) 
 Kommunestyret behandlet i sak 161/12 den 24.oktober 2012. 

Ny behandling om forlengelse av planen til og med 2020, ble gjennomført den 
21.oktober 2015 i sak 132/15. 
 

₋ Kommunedelplanen revideres normalt 
hvert fjerde år 

₋ Revidering av slik plan skal skje i tråd med 
plan- og bygningslovens bestemmelser 

₋ Anlegg som skal bygges ved hjelp av 
spillemidler må være omtalt i planen 

₋ Idrettsrådene har et spesielt ansvar for å 
bidra og koordinere lagenes innspill 
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https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf
https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf


«Flere i fysisk aktivitet!» 

Visjon:  
I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av 
arenaer. 

Delmål i KDP 

1. Sikre at aktivitet og anlegg er tilpasset de ulike gruppers behov og ønsker, særlig de som i dag 
driver lite idrett og friluftsliv.  

2. Aktiviteter, samarbeid og informasjon med sentrale aktører om en fysisk aktiv befolkning. 

3. Sikre økonomiske rammevilkår for idretts- og friluftslivsorganisasjoner  

4. Ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel. 

5. Sikre at barnehager og skoler har tilrettelagte og oppgraderte uteområder for fysisk aktivitet. 

6. Tilrettelegge for fysisk aktivitet for barnehage- og skolebarn. 

 

Idrettsrådene har et spesielt ansvar for å bidra og koordinere lagenes innspill 
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Årshjul 
«Larvik Idrettsråd skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som 
berører idretten før rådmannen avgir innstilling i saker til politisk 
behandling.» 
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• søknad om forskudd av spillemidler og 
mva-komp. innen 1. juni (Fond) 



Idretten i Larvik har 13922 medlemmer 
38 % kvinner 
62 % menn 
42 % er under 20 år 
 

Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7735),  
er 70 % (5422) medlem av et idrettslag. 

Disse utgjør 39 % av den totale medlemsmassen. 

 

Deler vi opp i barn og ungdom får vi: 

• 6-12 år   = 83 % 

• 13-19 år = 57 % 
Kvinner

Jenter 0-19
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Serie1 4903 2822 8113 3715 13922 13016
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Medlemmer og Aktive i Larvik, 
 pr. 31.12.2018 



Fotball Håndball Seiling Golf
Gym-

nastikk
og turn

Sykkel Ski
Orien-
tering

Friidrett Skyting
Svømm-

ing
Tennis

Motor-
sport

Bryting Ridning
Skate-
board

Padling
Vekt-

løfting
Kick-

boksing
Dykking

Kvinner 814 1107 448 202 438 245 240 245 181 20 176 112 26 33 105 9 59 54 53 31

Menn 2125 579 724 568 283 469 446 274 267 381 203 212 197 136 48 136 84 87 81 99

Sum 2939 1686 1172 770 721 714 686 519 448 401 379 324 223 169 153 145 143 141 134 130

Jenter 0-19 år 629 940 92 4 409 34 118 61 80 0 148 46 4 18 28 7 7 22 15 15

Gutter 0-19 år 1509 490 221 31 249 109 193 49 69 13 179 61 12 104 8 101 2 19 35 15
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Aktivitetstall (20 største idrettene) 

Det er totalt 13016 aktive fordelt på 58 idrettslag, 50 % av de aktive er under 20 år.  
 
Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en aktivitet.  
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 40 særidretter, med 71 grener.  
Jentene er aktive innenfor 31 idretter, og guttene 34.  
6 idretter har ikke registrert aktive under 20 år. 
 
7 idrettslag har registrert 328 aktive barn i idrettsskoler/allidrett. 
10 idrettslag har registrert 92 funksjonshemmede utøvere, hvorav 12 er under 20 år. 
 
Statistikken er basert på antall aktive pr. idrett, og representerer 92 % av alle aktive.  
50 % av de aktive driver innenfor de 4 største idrettene. 
 

 
 
 



Bue-
skyting

Klatring
Kamp-
sport

Volleybal
l

Bowling
Bord-
tennis

Judo Frisbee Luftsport Squash Triatlon
Styrkeløf

t
Vannski

Inne-
bandy

Boksing
Basket-

ball
Fler-

idretter
Roing Casting

Ski-
skyting

Kvinner 42 40 27 62 31 5 33 3 1 3 6 7 11 0 21 0 10 3 0 0

Menn 82 72 84 43 67 75 43 48 40 30 22 18 14 22 1 20 10 13 8 2

Sum 124 112 111 105 98 80 76 51 41 33 28 25 25 22 22 20 20 16 8 2

Jenter 0-19 år 6 17 17 42 12 4 18 1 0 2 0 4 6 0 16 0 0 0 0 0

Gutter 0-19 år 20 18 40 29 21 55 30 2 0 10 0 4 5 1 1 10 0 0 0 0
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Aktivitetstall - øvrige idretter 



Brutto driftskostnader for 
idrettslagene i Larvik i 2018 
utgjorde ca. 99,4 millioner. 
 
Dvs. kr. 272 342,- pr. dag 
 

Dugnadsverdien til idretten i Larvik 
= 111, 5 millioner. 
 



Idrettslag 
 Driftskostnader  

2018 
 Pr. dag  75 % 

Larvik Turn & Idrettsforening 15 162 286 41 541 31 155 

Larvik Håndballklubb 14 617 818 40 049 30 037 

Larvik Golfklubb 11 755 766 32 208 24 156 

Idrettsforeningen Fram   8 846 767 24 238 18 178 

Halsen Idrettsforening 8 452 993 23 159 17 369 

Sportsklubben Stag 6 491 995 17 786 13 340 

Nanset Idrettsforening 4 793 497 13 133 9 850 

Tjølling Idrettsforening 4 638 757 12 709 9 532 

Nesjar Idrettsforening 3 909 155 10 710 8 033 

Larvik Svømmeklubb 2 372 993 6 501 4 876 

Svarstad Idrettslag 2 153 759 5 901 4 426 

Larvik og Stavern Tennisklubb 1 807 617 4 952 3 714 

Larvik Seilforening 1 434 284 3 930 2 947 

Kvelde idrettslag 1 347 505 3 692 2 769 

Larvik Bueskyttere 1 105 185 3 028 2 271 

Farris Sportsskyttere - Larvik 1 062 777 2 912 2 184 

Larvik Orienteringsklubb 958 057 2 625 1 969 

Sporty I L 834 466 2 286 1 715 

Larvik Ski 763 218 2 091 1 568 

Kjose Idrettslag 711 618 1 950 1 462 

Hedrum Orienteringslag 665 894 1 824 1 368 

Larvik Kampsportklubb 636 327 1 743 1 308 

23 idrettslag må skaffe tilveie 
over kr.  1000 hver dag, og  

6 av disse over kr. 10.000,- ! 
 



Kostra tall for 2018 
380= Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 
381=Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 
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Idrettens samfunnsregnskap vs. kommunens bidrag 



Idrettens samfunnsregnskap og rammebetingelser i Larvik 

 47107 innbyggere (pr. 1. januar 2019)  

 58 idrettslag – totalt 13.922 medlemskap (pr. 31.12.2018)  

 Beregning av verdier fra idretten til lokalsamfunnet: 

13.922 medlemskap x årsverksfaktor 0,016 =  

223 ulønnede årsverk  

 Det «frivillige idretts-Larvik» yter kr. 111,5 mill pr. år i dugnadsinnsats 
 (223 årsverk x 5000 000,- kr. )(Verdiskapning) 

 Kommunale nettooverføringer fra Larvik kommune til idretten (pr. innbygger) i 2018 

     kr. 695,- Ref. Kostra – 380/381  

 Larviks modell – IL eier de fleste anleggene 

 Idretten er en aktiv samfunnsutvikler og samfunnsaktør! 
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Nøkkeltall 2018 for idretten i Larvik: 13922 medlemmer tilsvarer en dugnadsverdi på 223 årsverk 

Frivillighetens omfang 
Totalt: 223 årsverk* fordelt på oppgavetyper 

Daglig ledelse og styrearbeid 
 Kr. 20 070 000/ 40 årsverk  

18 % 

Regnskap 
 Kr. 6 690 000/ 13 årsverk  

6 % 

Trening og aktivitetsledelse 
 Kr. 42 370 000/ 85 årsverk 

38 % 

Oppmann/Lagledelse 
 kr. 15 610 000/ 31 årsverk 

14 % 

Vaktmester/hallbestyrer 
 Kr. 3 345 000/ 7 årsverk 

3 % 

Støtteapparat 
Kr. 5 575 000/ 11 årsverk  

5 % 

Frivillig organisering 
 Kr.13 380 000/27 årsverk  

12 % 

Annet 
 Kr. 4 460 000/9 årsverk   

4 % 

Daglig ledelse og styrearbeid

Regnskap

Trening og aktivitetsledelse

Oppmann/Lagledelse

Vaktmester/hallbestyrer

Støtteapparat

Frivillig organisering

Annet

• Beregnet økonomisk verdi for 223 årsverk = 111,5 millioner, med beregnet gjennomsnittlig årslønn på 500.000,- 
• Kilde: Enjolras og Seippel 2001 og SSBs satelittregnskap 



FINANSIERING (2018) 
Driftskostnader = 84,2 millioner (2017) 

Totalt ble det tildelt over 29 millioner til idretten i Larvik i 2018.  
Idretten i Larvik finansierer ca. 75 % av driftskostnadene = Kr. 172 522,- pr. dag.  
Det tilsvarer en pris pr. medlem (13922) på kr. 4 523,-. 
Kommunen er den største bidragsyter, og står for 45 % av de eksterne tilskuddene. Dette dekker 11 % av driftskostnadene. 
 

 9 465 000 ; 11 % 

 3 189 698 ; 4 % 

 4 721 203 ; 6 % 

 3 826 326 ; 4 % 

 62 970 532 ; 75 % 

Driftstilskudd fra Larvik kommune

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Momskompensasjon 2018

Grasrotandelen 2018, 53 klubber

EGENFINANSIERING (2017
utg./2018 tilskudd)



Spillemiddelsøknader 

• Fond for forskuttering av spillemidler og MVA-kompensasjon 

• 10 millioner,  skal trappes opp 

• Reelt behov pr. 31.8.19: 9,6 millioner. Status OK 

• Etterslep spillemidler:  

• Idrettslag: kr. 5 077 000 ca. 2-3  år 

• Kommune: Kr. 17 952 000 ca. 2 år 

• Etterslep kommunal medfinansiering: kr. 14 689 600 ca. 7,3 år 

• Sum ekstra renteutgifter estimert til kr. 1 873088 (4 %) 

 

• Status spillemiddelsøknader 2019: 25 anlegg, 182 millioner i kostnader. 



Etterslep spillemidler 2019 
 

Estimert  
MVA-komp. 

19 % 

Spillemidler 
32 % 

Kommunal 
medfinans 

32 % 

Egenandel 
17 % 

Fordeling av anleggskostnad 

= mulig 
forskudd 
fra Fond 

= idrettslag 
må låne-

/finansiere 

Fordelingen for søknadene fra idrettslagene i 2019 for deler seg slik: 
 
32 % – 36 % – 32 % mellom kommunen, idretten og staten (spillemidlene)  
 
Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt  
65 % – 15 % – 20 % mellom kommunene, idretten og staten (spillemidlene). 
 





Hvilket parti 
representerer du? 

Har ditt parti en egen idrettspolitisk 
talsperson?  

AP Nei – skal få det på plass  

FRP Nei – skal få det på plass  

H Ja 

KRF Ja 

MDG Ja 

Rødt Nei 
SP Ja 

SV Nei – skal få det på plass  

V Ja 

-Bedre Larvik   
-Liberalistene   

-Partiet De Kristne   

9/12 har svart 5 = Ja, 4 = Nei 



ØKONOMI 



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. 



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

AP 

Vi kan ikke si noe helt nøyaktig om dette nå, siden dette er noe som vil komme i forbindelse med høstens 

budsjettbehandling. Men breddeidretten er viktig for Arbeiderpartiet, fordi den er en viktig del av mange 

barn og unges oppvekst. I tillegg er folkehelseperspektivet sentralt her.  

FRP Frp er med på å øke driftstilskuddet til idretten i Larvik og vil jobbe med å få det til. 

H 

Høyre er positive til å øke driftstilskuddet. Vi har foreslått gratis halleie men er åpen for andre måter å 

støtte idretten på, som at driftstilskuddet igjen indeksreguleres. Det handler om forutsigbarhet for 

klubbene og det er selvfølgelig viktig for planleggingen. Det viktigste for Høyre er å støtte idretten. 

Hvordan det best gjøres ønsker vi en dialog med idretten om. 

KRF I den grad kommunens økonomi tillater det, vil KrF vurdere en økning av driftstilskuddet 

MDG 

I 2018-budsjettet foreslo vi et tilskudd til frivillige lag og foreninger. Tilskuddet hadde ligget fast på 2.3 mill 

siden 2000. Tilskuddet dekket indeksregulering og var på 700.000 pr. år. 

 

I MDGs Larviksprogram kan vi finne: «Prioritere det frivillige kultur- og idrettsarbeidet med støtte til lag og 

foreninger.»  

 

MDG vil øke driftstilskuddet til idretten på linje med den økningen vi foreslo for frivillige lag og foreninger i 

2017 for at også idrettens tilskudd minst skal komme på linje med indeksregulert 2011-nivå. 

 



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

Rødt 

I Rødts Arbeidsprogram (22.8) står det: 

 Sette av mer midler til utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge. 

 Bevilge midler over statsbudsjettet til breddeidretten, for å sikre at den ikke er avhengig av inntektskilder 

som Norsk Tipping. 

 

Når driftstilskuddet bare dekker 15 % av driftsutgiftene, er dette ikke i tråd med vår målsetting.  

Kommunene er generelt underfinansiert. Partiene lokalt må derfor kreve at stortingspartiene gjør 

kommunen i stand til å løse sine oppgaver. Det gjelder også overfor idrettslagene.  

Presset må komme fra kommunestyrene, og Rødt vil bidra både lokalt og fra Stortinget for å øke 

driftstilskuddet. 

 

SP 

Jeg har stor forståelse for idrettslagenes ønske om høgere nivå på driftstilskuddet fra kommunen.  

Dette må vi diskutere nærmere når budsjettet og Strategidokumentet skal behandles i høst.  

Men å finne friske penger når Larvik skal kutte kostnader kan bli utfordrende.  

SV 

Vi vil i størst mulig grad holde oss innenfor rammene. Dette på grunn av sparetiltakene kommunen er nødt 

til å gjennomføre. Dersom vårt forslag om innføring av eiendomsskatt blir vedtatt, vil vi kunne være med på 

økning av rammene.  

V Driftstilskuddet bør justeres for å komme på nivå med kommunens leiesatser 

  



IDRETTSANLEGG 

Anlegg er et 
virkemiddel - 

ikke et mål 



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 millioner 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. 

 

Fram til en forutsigbar momskompensasjon for anlegg er på plass, mener vi det er viktig at 

kommunens bidrag  tilsvarer 1/3 av anleggskostnadene. 

 

Idretten eier ca. 43 % av idrettsanleggene i kommunen. 

 
Vi vil her presisere at vi ikke er ute etter økt kommunal medfinansiering (1/3)  
- men at vi ber om raskere utbetaling av de godkjente søknadene som ligger inne.  
Det må altså settes av mer enn 2 millioner pr. år. 



Parti 

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?  

AP Vi vil se nærmere på dette inn mot neste budsjett, men kan ikke svare mer konkret på spørsmålet nå  

FRP Ja 

H Ja 

KRF 
Vi har problem med å skjønne spørsmålet, men vi mener generelt at også dette spørsmålet må sees i sammenheng 

med kommunens totale økonomi. 

MDG 
Dette vil være en del av vurderingen på nivået av tilskudd ettersom det er en reell utgift for idrettslagene som eier 

anlegg. Svaret er ja. 

Rødt 
Vi har ikke fått satt oss inn i finansieringsordninga, og venter i spenning på svar på hvordan det er mulig at kommunene 

ikke dekker etterslep fortløpende.  

SP 
Skal idretten nyte godt av Spillemidler også i framtida må vi i alle fall sørge for at vi fortsatt har et spillmonopol i Norge. 

Jeg kan ikke svare helt konkret på dette med å dekke rentekostnader. Må ses i sammenheng med øvrig støtte. 

SV Ja 

V Er det slik at idrettslagene har tatt opp lån i påvente av kommunal finansiering? Spørsmålet er vanskelig å forstå.  



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

AP I den grad det er økonomisk forsvarlig totalt sett for kommunenes budsjett 

FRP Kommunal medfinansiering økes. 

H 

Høyre mener at kommunens bevilgninger til idrettslagene bør økes. Idrett og bevegelse er livsglede og helsegevinst. Ved å bruke 
mer penger forebygger vi bl.a. livsstilssykdommer og større kostnader til reparasjon og vedlikehold senere i livet. Barn og unge 
SKAL ha det beste tilbudet om å holde seg i bevegelse. 
Høyre fikk i 2017 flertall for å opprette et fond for å forskuttere spillemidler og merverdiavgift, slik at klubber som har tilsagn om 
medfinansiering fra Norsk Tipping ikke skal behøve å vente i årevis på utbetaling før realisering kan gjennomføres. 
 

KRF Dette avhenger av hvordan kommunens økonomi utvikler seg framover. 

MDG 
Vi er inne i en kommunal innsparingprosess som gir få muligheter for økt finansiering fra kommunens side.  
Vi vil vurdere betydningen for realisering - uten å love en generell økning. 

Rødt 

Det er litt tidlig for oss å svare på dette. Som mye i kommunestyret må vi få anledning til å sette oss inn i hele 
kommuneøkonomien. Det har vi ikke rukket. Men vi er forpliktet av vårt arbeidsprogram der det står:  
"Sette av mer midler til utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge." 
 

SP 
Senterpartiet har vært med på tidligere økninger av midler til idretten. Det vil vi også være med på i framtida, men det må 
vurderes i forhold til totalbudsjettet for kommunen.  

SV I nåværende økonomiske situasjon ønsker vi ikke å øke den kommunale medfinansieringen. 

V Den bør økes 



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

AP Ja 

FRP Ja 

H 

Det bør etableres individuelle planer for alle idrettsanleggene i kommunen mht. utvikling, 

vedlikehold, oppgradering og drift. 

 

Å tenke enhetlig forvaltning av alle anleggene vil kunne gi store besparelser til vedlikehold og 

drift. 

KRF Ja 

MDG Ja – gjennom rullering av idrettsplanen. 

Rødt Ja 

SP Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Idrettsrådet. 

SV Ja 

V Ja 



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

dekkes av kommunen? 

AP Dette må vi også se nærmere på i budsjettsammenheng  

FRP Ja 

H 

Det kan ses på andre og bedre løsninger enn i dag. Rent prinsipielt bør det være slik at om kommunen skal 

dekke denne typen kostnader for idrettslagene, bør det være en del av bevilgningene til sektoren. Inntekter 

som plan- og byggesaksavdelingen tar inn skal være til dekning av avdelingens kostnader.  

Dette prinsippet bør ligge fast. 

KRF 
Ikke uten videre. Dette må også vurderes opp mot annet frivillig arbeid utført av andre lag og foreninger i 

kommunen og det må samtidig ses i sammenheng med kommunens primæroppgaver. 

MDG Ikke uten videre, men et spleiselag kan vurderes ut ifra allmenn tilgang og bruk. 

Rødt Vi må få litt tid til å sette oss inn i dette, og håper på å lære på det åpne møtet, i første omgang. 

SP  Vi mener at kommunen skal bidra med så god service og velvillighet overfor idretten som praktisk mulig.  

SV Ja 

V Ja, dette er en tjeneste kommunen bør utføre gratis for foreninger som har offentlig støtte. 



SKOLE 
Idrettsrådet ønsker at samarbeidet  

mellom skolen og idretten styrkes. 

 

- Og politikerne vil støtte opp om dette!  



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

AP 
I den grad det ikke innebærer utgifter for den enkelte familie, er vi positive. 

Gratisprinsippet i skolen er viktig for oss  

FRP Ja 

H Ja 

KRF Ja 

MDG Ja, og skolen skal ha myndigheten til å godkjenne denne posten 

Rødt Ja 

SP 
Ja, men "ranselpost" er vel litt utdatert nå? 

De enkelte skolene håndterer dette på en god måte i dag.  

SV Nei 

V 
Ja, det er viktig for å nå alle med informasjon om hvilke aktiviteter som tilbys 

 - og som er med på å inkludere. 

* Med ranselpost mener vi kommunikasjon om ulike aktivitetstilbud ut til elevene og 
deres foresatte, hovedsakelig via digitale medier og oppslagstavler. 



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

for psykisk og fysisk helse. Ønsker ditt parti å tilrettelegge for dette? 

AP Ja 

FRP 

Ja. 1 time fysisk aktivitet hver dag på skolen, i tillegg til gym, ser vi i FrP på som viktig i både 

læringsbiten av det og i et folkehelseperspektiv. FrP vil ha økt fokus på dette og be skolene 

bruke de læringsplaner som finnes, eller lag egne. 

H 

Dette har Høyre foreslått og fått vedtatt i kommunestyret! Dessverre er ikke vedtaket fulgt opp 

hverken administrativt eller av politisk ledelse.  Kommer Høyre i posisjon etter valget vil vi 

sørge for at 1-time fysisk aktivitet implementeres i skolen.   

KRF Ja 

MDG Så lenge dette ikke går ut over undervisning, men kan kombineres, er vi positive. 

Rødt 

Fysisk bevegelse og god helse er en grunnleggende faktor for menneskers livskvalitet. 

Det er også samfunnsøkonomisk bra. Vi vil være med på å diskutere hvordan få satt av tid i 

skoledagen. 

SP Ja, men de enkelte skolene må ha frihet til å organisere dette tilpassa lokale forhold.  

SV 
Vi ønsker å være med på å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet. Dette må sees i sammenheng 

med innføring av heldagsskole, noe som SV sitt ønske. . 

V 
Ja, men her må skolen være kreativ med hvordan dette kan skje i undervisningstiden.  

Vel så viktig er at alle barn i Larvik kommune får mere svømmeopplæring. 



FOLKEHELSE 
Idrettsrådet mener at folkehelsearbeidet er viktig å satse 

på, fordi det er dette som legger til rette for det gode liv.  

 

Samtidig er samarbeid mellom offentlig og frivillig virke 

selve nøkkelen til gode lokalsamfunn.  

 

 

- Og politikerne er helt enig!  



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

samhandlingsarenaer? 

AP Ja 

FRP Ja 

H Ja 

KRF Ja 

MDG Ja 

Rødt Ja 

SP 

Ja, dette gjøres også i dag, men må videreutvikles.  

Kyststien, Bøkeskogen, løypekjøring om vinteren for skigåing er gode tiltak som 

må videreføres. Saksbehandlere må fortsette å orientere folkevalgte i KOK.  

SV Ja 

V Ja 



Parti 9. Ønsker ditt parti å videreføre Aktiv Larvik? 

AP Ja 

FRP Ja, Aktiv Larvik gjør en formiddabel jobb og skal selvsagt videreføres. 

H 
Ja, så absolutt. Aktiv Larvik er et flott gratis tilbud og fungerer både som et tiltak 

mot fattigdom, bedre integrering og som et folkehelsetiltak. 

KRF Ja 

MDG 
MDG foreslo støtte til Aktiv Larvik i juni 2019 og fikk flertall for å bevilge 100.000,-

. Vi ønsker å styrke dette tiltaket ytterligere. 

Rødt Ja 

SP Aktiv Larvik er også et godt bidrag til integrering. 

SV Ja 

V Ja, absolutt 



BYUTVIKLING 



Parti 
10.Anser ditt parti at Torstrand-området er sentrumsnært, og vil 

dere gå inn for en helhetlig plan for området? 

AP Ja 

FRP Ja 

H 

Torstrandområdet er ett av to sentrumsnære aktivitetssentra. Det 

andre er Lovisenlundområdet med Bøkeskogen tilknyttet. Disse to 

bynære anleggene bør inngå i en helhetlig plan for idretts- og 

rekreasjonsområder for Larvik sentrum. 

KRF Usikker 

MDG 
Vi har foreslått – og fått vedtatt - en egen områdeplan for Torstrand, 

men den er ennå ikke gjennomført. Dette skal følges opp. 

Rødt Ja 

SP 
Framparken og Furumoa er eksempler på arenaer for idrett og 

folkehelse. 

SV Ja 

V 
Det er i dag en kommuneplan for området.  

Vanskelig å forstå hva egentlig spørsmålet betyr. 



Parti 11.Vil ditt parti jobbe for å bevare Indre Havns kvaliteter i forhold 

til folkehelse og rekreasjon 

AP Ja 

FRP Ja, ikke bare bevare, men utvikle. 

H 
Ja,  Høyre vil utvikle indre havn på en måte som gjør at områdene er åpne for 

publikum og er tilrettelagt for aktivitet og rekreasjon. 

KRF Ja 

MDG 
Ja, Absolutt, vi vil ikke bygge ned indre havn, men vil ha raust bruk av arealer 

og allmenn tilgjengelige områder og tilbud. Privat og offentlig. 

Rødt 

Indre Havn blir mye brukt til fysiske aktivitet og rekreasjon. Det er en glede for 

befolkningen – også våre nye landsmenn og -kvinner – at ferja ble flyttet og 

området frigjort. Det sak vi være med å forsvare.   

SP 
Ja, Indre Havn skal ikke bygges ned, men beholdes som areal for folkehelse 

og glede for folk. 

SV Ja 

V Ja 



OPPSUMMERING 



Parti 12.Andre innspill? 

AP 

Vi har programfestet at vi vil bevare Indre havn åpen og tilgjengelig for alle, og fungere som møte- og 

aktivitetsplass. Vi har også programfestet at vi vil fortsette opptrappingen av idrettsanlegg i samarbeid 

med Idrettsrådet. Vi lytter til de prioriteringene Idrettsrådet gjør, og dette er en rettesnor for oss i det 

politiske arbeidet.  

FRP   

H 

Generelt tror vi på en bedret samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og idrettslagene. Det er 

en målsetning for Høyre å øke bevilgningene til idrett og bevegelse. Larvik er kåret til en av Norges beste 

kulturkommuner. Det skal vi være stolte over. Høyre ser ingen grunn til at vi ikke skal bli minst like gode 

på å prioritere idretten! Å bevilge penger til idretten er den beste investeringen kommunen kan 

gjøre. Å få flere barn med i idretten, å bygge flere anlegg kan virke forebyggende og vil spare kommunen 

for store utgifter i den andre enden.  

KRF   

MDG   

Rødt Vi er i læringsfasen, men lytter og diskuterer.  

SP 

Bøkeskogen, Rakke, Kyststien, Fylkesanlegget for langrenn i Svarstad er alle viktige for folkehelsa. Midler 

til oppkjøring av skiløyper må også fortsette. Nevnes må også at vi må stimulere idrett som ikke trenger 

kostbare idrettsanlegg, som for eksempel orienteringssporten.  

SV   

V 
Lage møteplasser og aktiviteter for uorganisert ungdom i samarbeid med lag og foreninger. Eks Stag har 

startet gatefotball for unge som vil ha fotball som fritidsaktivitet men ikke ønsker satse på fotball.  





Oppsummering 



https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b188a5c6b2004fb1b6ef5cfbd47ea56b/veileder-for-samarbeid-mellom-kommune-og-idrettsrad-pdf.pdf


Inaktive store deler av dagen 

Linhave peker på tre hovedområder hvor vi som samfunn kan gjøre 
en innsats: 
1. Transport og nærmiljøutvikling.  

Det bør være lettere å være fysisk aktiv til og fra barnehage, 
skole fritidsaktiviteter og være aktiv i nærmiljøene.  

 
2. Få til nok fysisk aktivitet der hvor barna er på dagtid, 

barnehage, skole og skolefritidsordningen. Fysisk aktivitet 
påvirker læring positivt. I tillegg er det viktig at det er enkelt å 
være aktiv i fritiden, både organisert og på egen hånd. Flere må 
oppleve bevegelsesglede, inkluderende miljøer og være med 
lengre.  

 
3. Kostnadsnivået for å delta i organisert aktivitet må ikke bli så 

høyt at mange ikke kan være med. Der har vi et 
forbedringspotensial, mener Linhave. 

 
Nasjonal kartleggingsundersøkelsen fra Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet:  
Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3) 
 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/bekymret-over-lite-fysisk-aktivitet-blant-barn-og-unge?fbclid=IwAR0UMe-RSPxIVnTze9EGr6e2iqMAlpUGDXKNlA6br6n6Kb-OnC12sfMHrQk
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2019/ungkan3_rapport_final_27.02.19.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2019/ungkan3_rapport_final_27.02.19.pdf


https://www.op.no/sport/idrettspolitikk/idrettsanlegg/idrettsradet-slar-alarm-dette-er-kritisk-i-vare-oyne/s/5-36-787589
https://www.op.no/sport/idrettspolitikk/idrettsanlegg/idrettsradet-slar-alarm-dette-er-kritisk-i-vare-oyne/s/5-36-787589






Takk for at dere  
er på parti  

med idretten! 

- og godt valg! 


