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noe å juble for? Nanset-J03-jentene Aurora Henden Sørum, Rozerin Hüyük, Frøydis Hvaara, Mari B. Karlsen og Mona Maria Salih har muligens grunn til å juble høyt hvis politikerne holder det 
de har lovet om idretten og vilkårene i framtiden. foto: torgrim sKogheim

Får lag og foreninger i 
Larvik den støtten 
flere partier uttryk-
ker før valget, vil det 
bety mye. – Indeksre-
gulert driftstilskudd 
og kommunal medfi-
nansiering er våre 
største ønsker, sier 
Nanset-leder Morten 
Thunberg.

Torgrim Skogheim
ts@op.no
958 14 530

Mandag avgjøres det hvilke 
partier i Larvik som får mest 
innflytelse de neste fire årene. 
Larvik Idrettsråd har i forkant 
av valget sendt ut et spørre-
skjema med 16 konkrete spørs-
mål som går på idrettspolitiske 
synspunkter. Svarene ser du 
rundt denne saken.

En tirsdagskveld denne 
uken spiller to av Nansets lag 
kamper på en godt brukt Fa-
gerli-matte. Skulle denne 
kunstgressmatta rehabiliteres 
og skiftes ut vil det påløpe en 
del kostnader for idrettslaget. 
Kostnader som etter planen 
skal dekkes med et spleiselag 
mellom idrettslaget, kommu-
nen og statlige tippemidler. 
Slik har det ikke alltid vært i 
Larvik kommune, men skal 
man tro løftene for kommende 
periode er kommunal medfi-
nansiering noe de aller fleste 
vil stille seg bak.

– Det er alfa og omega at de 
er med på det. Det ligger et et-
terslep på flere millioner på 
spillemidler som idrettslagene 
må dekke opp selv i påvente av 

dem. Jeg vet om andre som har 
måttet stoppe planene sine 
fordi man ikke fikk garantier, 
sier Thunberg.

Vil ha rettferdig tilskudd
Om kommunal mellomfinan-
siering til forskuttering av god-

kjente spillemidler også kom-
mer på plass, er man på god vei 
ifølge Thunberg som også har 
en annen kjepphest som vil 
hjelpe idrettslag som Nanset 
betraktelig.

– Indeksregulering av drifts-
tilskuddet. Alt vi leier og beta-

store lovnader til idretten
Hvordan vil ditt parti styrke 
det frivillige idrettsarbeidet?

Arbeiderpartiet (AP): Ap vil 
fortsette opptrappingen til 
idrettsanlegg i samarbeid med 
idrettsrådet.

Fremskrittspartiet (FRP): 
Ved å sørge for enklere byråkra-
ti og en positiv holdning når 
man henvender seg til adminis-
trasjonen.

Høyre (H): Høyre vil stimule-
re det frivillige arbeidet bl.a. 
gjennom en økning av støtten 
til idrettslagene. Høyre er det 
partiet som har forslått mest 
penger til idretten i denne peri-
oden. En prioritering vi vil vi-
dereføre i neste periode.

Kristelig Folkeparti (KRF): 
Ved å være positive og bidra så 
godt vi kan.

Miljøpartiet de Grønne 
(MDG): Ved å arbeide for forut-
sigbarhet i relasjonen mellom 
kommune og organisasjonene. 
Mest mulig faste rammebetin-
gelser og kjøreregler i alle faser, 
og som ett resultat at dette for-
enkle det administrative arbei-
det i organisasjonene.

Rødt (R): Overføre større del 
av den tekniske drifta av 
idrettslagenes anlegg til kom-
munen, så de frivillige kan job-
be med idretten og utøverne.

Senterpartiet (SP): Først og 
fremst ved å legge til rette for 
bedre og flere anlegg. Være i di-
alog med idretten og vise for-
ståelse for de utfordringer 
idretten har. Økonomisk støtte 
må ses i sammenheng med 
kommunens økonomi forøvrig. 
Aktiviteter for barn og breddei-
drett vil bli prioritert. 

Sosialistisk Venstre (SV): Vi 
vil prioritere tilskudd til barne-/
ungdomsidrett.

Venstre (V): Gjennom å fort-
sette den gode kontakten vi har 
med idrettsrådet og fortsatt få 
redusert etterslepet i anleggs-
midler.
I hvilken grad vil ditt parti 
være med på en økning av 
driftstilskuddet?

AP: Ja. Vi vil i samråd med 
idretten vurdere hva som kan 
være det fremtidige nivået fra 
det offentliges side. 

FRP: Vi mener at driftstil-
skuddet pr i dag er bra.

H: Høyre har programfestet; 
«øke kommunale midler til in-
vestering i breddeanlegg, samt 
drift og vedlikehold av disse». 
Videre; «støtte idrettslag og for-
eninger økonomisk i arbeidet 

rettet mot barn og unge».
KRF: I den grad vi mener det 

er forsvarlig satt opp mot pri-
mæroppgavene

MDG: MDG som «nytt» parti 
har pr i dag ikke oversikt over 
de økonomiske relasjonene 
mellom kommune og idrett og 
vil være varsom med bombas-
tiske uttalelser i den sammen-
heng. MDG ønsker generelt å 
styrke idrettens vilkår, som for 
kultur.  

R: Driftstilskuddet må økes 
sånn at mindre av frivilligheten 
ikke brukes til vasking, plen-
klipping osv. I kombinasjon 
med at kommunen tar mer av 
det praktiske, vil dette styrke 
idrettsarbeidet. 

SP: Larvik kommune har en 
anstrengt økonomi. Idretten 
fortjener økt støtte, men vi kan 
ikke love noe her og nå. 

SV: SV vil prioritere de vanli-
ge idrettslagene framfor kom-
mersiell idrett  (LHK).

V: Venstre vil være med på en 
økning av driftstilskuddet. Vi 
vil redusere støtte til eliteidret-
ten og overføre midlene til 
breddeidretten.

Vil ditt parti sikre kommunal 
medfinansiering til spillemid-
delberettigede anlegg?

AP, H, R, SP, SV, V: Ja. FRP: 
Det må vurderes etter søknad. 
KRF: Viljen er der men det av-
henger noe av den økonomiske 
situasjonen i kommunen.

MDG: Har ikke oversikt pt

Vil ditt parti være med på at 
det etableres en kommunal 
mellomfinansiering for for-
skuttering av godkjente spille-
midler?

AP, H, SP,MDG, SV, V: Ja. 
FRP: Nei.  KRF: Vil vurdere det. 
SV: Ønsker at Primærfondets 
midler skal kunne benyttes til 
dette formålet.
Vil ditt parti arbeide for at det 
offentlige tar et større ansvar 
og styrkes ved bygging og drift 
av anlegg med interkommu-
nal/ regional verdi?

AP, H, R,MDG, SV, V: Ja. FRP: 
Nei. KRF: Det avhenger av hva 
det er. SP: Det vurderes i hvert 
enkelt tilfelle.

Mener ditt parti at isanlegg et 
offentlig anliggende?

AP: Offentlig-Privat Samar-
beid. FRP, MDG: Nei. KRF: Ja og 
Nei. H, R, SP, SV, V: Ja. 

dette mener 
partiene om idrett

Mener ditt parti at svømmehal-
ler er et offentlig anliggende?

Samtlige partier: Ja.
Mener ditt parti at skiløyper er 
et offentlig anliggende?

AP: Offentlig-Privat Samar-
beid. FRP: Både og, MDG: Del-
vis - spleiselag KRF:Ja og Nei. 
H, R, SP, SV, V: Ja.
Hva vil ditt parti gjøre for at 
idrett skal få en større rolle i 

det primære folkehelsearbei-
det?

AP: Ap vil være med på å leg-
ge til rette for nye møteplasser 
og arenaer. Vi vil invitere idret-
ten til deltagelse i det kommu-
nale folkehelsearbeidet.Ap vil 
arbeide for en inngåelse av en 
samarbeidsavtale. 

FRP: Legge til rette for sam-
arbeid og sørge for gang/syk-

kelstier. 
H: Høyre vil bl.a at idrettslag 

skal samarbeide tett med SFO 
(skolefritidsordningen) med 
mål om tilby fritidsaktiviteter i 
SFO-tiden. Private idretts-SFO 
bør få støtte av kommunen, på 
lik linje som de kommunale.

KRF: Usikker på hva, men er 
positive til ideen.

MDG: Trekke idretten inn i de 
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store lovnader til idretten

ler kommunen for blir regulert, 
men driftstilskuddet blir ikke 
regulert tilsvarende, sukker 
Thunberg som appellerer til po-
litikerne om å forstå verdien av 
idrettslagene i nærmiljøet.

– Det er vanskelig å måle, 
men lag og foreninger er et til-

bud som er viktig for å få folk til 
å flytte til Larvik.

følger opp etter valget
Ann-Kristin Aanstad, leder i 
idrettsrådet, ble overrasket 
over flere svar fra partiene, og i 
positiv retning på noen av dem.

– Etter valget skal vi jo følge 
med om de etterstreber det de 
har sagt. Vi er spent på hvem 
som havner i kommunestyret, 
for det tar tid før de får satt seg 
inn i ting. I mellomtiden lever 
jo idretten i det daglige virket, 
sier Aanstad.

tar imot: Viljar Auby Sæther, Anisa Naqvi, Janne Auby og Emily 
Bjerkholt er klare til å ta imot dine gamle mobiltelefoner.

Larvik Taekwondo er en 
av klubbene som iherdig 
ønsker seg dine gamle 
mobiler for å få inn penger 
til nytt nødvendig utstyr.
Torgrim Skogheim
ts@op.no
958 14 530

Lørdag står de på stand på Tor-
get og håper å få inn noen av 

de mobilene folk har liggende i 
skuffer og skap og samler støv. 
Kampanjen er et samarbeid 
mellom Telenor og idrettslag i 
Norges Idrettsforbund.

– Vi får da 30 kroner per mo-
bil som kan være en god inn-
tekt til nytt utstyr til klubben. 
Vi trenger vester og hjelmer og 
også speil på veggene så de 
unge kan studere teknikken 
sin, forteller Janne Auby i 

klubben.
Siden 2009 er det samlet inn 

over 500.000 mobiler i Norge 
fra kampanjen.

– Vi har som mål å få inn 300 
mobiler for da er vi med i trek-
ning om en treningsøkt med 
Kjetil Jansrud, forteller Auby.

Klubben har frist på seg til 1.  
oktober med å nå innsamlings-
målet, men håper på et godt 
raus på lørdagens stand.

mobiler blir til nytt utstyr

kommunale oppgavene med 
forebygging og rehabilitering av 
både barn, unge og eldre

R: Idrettslagene bør ha et lav-
terskeltilbud, sånn at alle kan 
være med. Til dette trengs det 
støtteordninger for de som 
kommer med familier med dår-
lig økonomi.

SP: Idretten må legge til rette 
for breddeidrett og økt bruk av 

vår fantastiske natur. Lavter-
skeltilbud både for alle. Stimu-
lere til økt samarbeid med orga-
nisasjoner som bruker naturen 
og friluftsliv. 

SV: Bedre samarbeid og infor-
masjon mellom idrettslag og 
skole/SFO andre kommunale 
etater med barnefaglig kompe-
tanse. Være pådrivere for å søke 
ulike typer midler til å opprette 

nye grupper og alternativ 
idrettsaktivitet.

V: Gjennom samarbeid med 
Idrettsrådet kan idrettstilbud i 
større grad samordnes med 
kommunale folkehelsetiltak. 

Når og hvordan vil ditt parti 
støtte 60 minutter fysisk akti-
vitet i skolen hver dag?

AP: Ap vil ha mer fysisk akti-

vitet i skolen. Vi vil også vite 
hva konsekvensene er ved inn-
føring av 60 min. fysisk aktivi-
tet hver dag. Skoledagen må jo 
gå opp!

FRP: Det har vi ikke tatt stil-
ling til.

H: 60 minutter fysisk aktivi-
tet i skolen hver dag er et for-
slag fra Høyre. Vi ønsker dette 
implementert så fort som prak-
tisk mulig.

KRF: Er usikker
MDG: MDG har skole som en 

av våre satsningsområder og 
hvor fysisk aktivitet inngår som 
ett av våre fokus. Vi vi støtte og 
jobbe for dette.

R: Fysisk fostring er nødven-
dig for læring. Kort avstand 
mellom skole og hjem og 
idrettsanlegg fører til bedre fy-
sisk helse. Nok et argument 
mot sentralisering av skolene

SP: Sp har programfesta at 
skoledagen skal inneholde 1 
time fysisk aktivitet. 

SV: SV har heldagsskole som 
et mål, der det inngår minst en 
times fysisk aktivitet daglig, 
sammen med leksehjelp og god 
ernæring. Dette vil vi fremme 
ved alle anledninger, og det re-
alistiske er delmål, der en f.eks. 
begynner med 30 min. fysisk 
aktivitet daglig med opptrap-
pingsplan. 

V: Ved å få vedtaket inn i den 
pedagogiske plattformen «Kva-
litet i skolen»

Vil ditt parti støtte gode inte-
grerings- og inkluderingspro-
sjekter levert av idretten?

FRP: Usikker. AP, H, KRF, 
MDG, R, SP, SV, V: Ja.

Vil ditt parti åpne for ransel-
post med informasjon fra lag 
og foreninger?

AP, FRP, H, KRF, R, SV: Ja, V: 
Nei, MDG, SP: Vet ikke

Mener ditt parti at plankrav og 
arealsikring av områder til 
idrett og fysisk aktivitet er vik-
tig?

Samtlige partier: Ja.
Vil ditt parti gå inn for at regu-
leringskostnader, i forbindelse 
med bygging av idrettsanlegg, 
dekkes av kommunen?

AP, FRP, V: Nei. R: Ja. 
H: Vurderes i hvert enkelt til-

felle. Kommunen kan bidra, 
men det kan ikke være fritt 
fram. 

KRF, MDG, SP: Vet ikke. 
SV: Primæroppgavefondets 

midler bør kunne benyttes her.

Vil ditt parti jobbe for en ny 
helhetlig plan for Torstrand?

AP, FRP, KRF, R, V: Ja. 
H: Det har vi ikke tatt stilling 

til men vi ser at området utvi-
kles «stykkevis og delt» og at 
det kan være behov for en hel-
hetlig plan. 

MDG: MDG ønsker å se hele 
området i sammenheng for en 
best mulig bruk ( bolig, idrett, 
rekreasjon, kultur, næring, sjø-
frontutnyttelse og infrastruk-
tur). Det krever også samkjø-
ring med stat og fylke som til nå 
har vært for puslete. 

SV: Det er i vårt partiprogram 
å bruke de gamle skolene til of-
fentlige formål, fengselet inklu-
dert, når det fraflyttes. Vi øn-
sker  museet til gamle Mester-
fjellet, rådhus til Torstrand og 
fengselet, og vi ønsker skole-
gårdene til allment bruk/park/
ballslette el.lign. Vi ønsker Vad-
skjæret som et badeanlegg  
med sjøvannsbasseng ( oppvar-
met i tida mai - oktober) i til-
knytning til Tollerodden/ Indre 
Havn.

Vil ditt parti bevare Indre 
havns kvaliteter med hensyn 
til folkehelse og rekreasjon?

AP, FRP, H, KRF, MDG, R, SP, 
SV: Ja. 

V: Folkehelse og rekreasjon 
er et vidt begrep. Venstre vil at 
området skal være til allmenn 
bruk med grønne arealer til lek 
og spill.

Andre innspill
AP: For Larvik arbeiderparti 

er idretten en «bærebjelke» i 
oppveksten for mange barn og 
unge. Idretten generelt er god 
Folkehelse. Frivillighet og sam-
hold er også et stikkord. 

H: Larvik Høyre har program-
festet en videreføring av Aktiv 
Larvik. Vi vil støtte prosjekter 
som bidrar til at flerkulturelle 
øker deltagelse i idrettslagenes 
aktiviteter.

MDG: MDG ønsker å fremme 
både idrett og kultur og gi orga-
nisasjonene rom for å styrke og 
øke sin aktivitet innenfor forut-
sigbare rammer. 

R: Det er mange anlegg som 
forfaller, eks Bommestad, Kvel-
de, Stavernshallen. Arena er for 
dyre å leie, og tvinger idrettsla-
ga til å leie dyrt pga mangel på 
haller. På sikt er det viktig at 
hallene er i nærheten av skole/
idrettslag for å sikre bruk i stør-
re deler av døgnet. 

SP: Sp vil følge opp etterbru-
ken av gamle E-18 fra Bomme-
stad til Farriseidet. Her er det 
muligheter for blant annet rul-
leskiløype. Vi ønsker en allsidig 
idrett. 

SV: SV vil også støtte andre 
uorganiserte friluftsaktiviteter, 
forlenge Kyststien, andre tiltak 
ref Vadskjæret.


