
 

 

Protokoll styremøte LIR nr. 2 – 2015/2016 

11. juni 2015 på Halsen IF, 18:00 - 21:00 
 
 
 
 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Bjørn Omholt  

Anita Simensen Holthe  

Øistein Lindhjem  

 

Frafall: 

Nils Morten Halvorsen  
Einar Knutsen  
Jan Ivar Ibsen 
Grete Larsen Telle 
Geir Anton Haga 

 

Saker 
Vi startet møte med en befaring og orientering fra Halsen vedr. deres anleggsplaner. Tom Hetty og 
Knut Gjertsen deltok fra idrettslaget. 
 

Sak 11/2015-16 Post: 
20.05.2015: Tilskudd til idrett- og friluftsorganisasjoner 2015 
29.05.2015: Utstyr- og anleggskonferanse i Bergen, fredag 6. og lørdag 7. november,  

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 
Sak 12/2015-16 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fordeling 2015: Forslag pr. 15. mai 

Ref. Sak 6/2015-16: Lokale aktivitetsmidler (LAM) fordeling 2015: Gjennomgang av prinsipper for 
utdeling 
Regjeringen vedtok hovedfordelingen 2015 til idrettsformål, den 24. april. Norsk Tipping har levert et 
solid resultat for 2014, med et overskudd på 4,2 mrd. I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra 
Norsk Tipping til idrettsformål, dvs. 2,2 mrd. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014.  
Ref. Statsbudsjettet 2015 - Opptrapping av tippenøkkelen fullføres til 64 % 
LAM: 
Klubber som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år) vil nå motta 13 prosent av 
spillemidlene til idrettsformål, mot tidligere 11,25 prosent. Dette gir et samlet tilskudd på 294 mill., en 
økning på 85 millioner kroner fra 2014. For idrettslagene i Larvik betyr det en gjennomsnittlig økning 
på ca. 40 %. 
 
Vedtak:  
Styret foreslår å benytte aktivitetstallene fra idrettsregistreringen pr. 31.12.2014 som grunnlag for 
tildeling av aktivitetsstøtte/hodestøtte. Viser til sak 6. Ann-Kristin setter opp forslag til tildeling som 
viser ny og gammel modell for tildeling. P.t. kjenner vi ikke det eksakte beløpet for Lokale 
aktivitetsmidler. 
 
Status 11. juni: forslag til fordeling pr. 15. mai ble gjennomgått. Vedtas endelig pr. e-post 

 
Sak 13/2015-16 Spillemidler 2015. 

Viser til tilsendt oppstilling (excel) (med estimat for videre tildeling) utifra Forslag VFK, og ØP 04.06.2015 

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/test.aspx
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/203897


 

MØTEVIRKSOMHET 
 
  28.5.2015 Møte Halsen, Fram og Tjølling vedr. HMS 
  28.5.2015 Sylvi: befaring bordtennis Byskogen 
  21.5.2015 Møte m/Aktiv Horten v/Kathrine Inderaak og Anne Katrine Aas (VIK) 
  18.5.2015 VIK: Anleggs- og idrettspolitisk konferanse, Einar og Ann-Kristin 
  13.5.2015 Møte med Branntilsyn hos Fram 
  11.5.2015 Møte med IF Fram, m/leder 
  11.5.2015 Kjetil og Sylvi møte vedr. tilskuddsfordelingen 
 

POLITIKK 
 

06.05.2015 Kommunestyret 
 
052/15: Behandling av klage på vedtatt reguleringsplan for Allum skytebane  
 
KST-052/15 Vedtak:  
Det vises til saksfremlegget. I klagen fra Else B. Aasrum m.fl. fremkommer det nye momenter som tilsier 
omgjøring av Kommunestyrets vedtak i sak 089/14.  
 
Reguleringsplanvedtaket for Allum skytebane i sak 089/14 oppheves.  
 
En oppheving av vedtaket i sak 089/14 innebærer at hele reguleringsprosessen, fra varsling til sluttbehandling, 
kjøres på nytt etter prosessreglene i Plan- og bygningsloven. 
 
064/15: Interpellasjon - Fysisk aktivitet i skolen 
 
INTERPELLASJON: FYSISK AKTIVITET I SKOLEN HVER DAG  
06.05.2015 Kommunestyret  
 
Møtebehandling:  
Interpellanten Birgitte Gulla Løken leste opp interpellasjonen. 26 Interpellanten fremmet følgende forslag:  
Larvik kommune innfører 60 minutters fysisk aktivitet hver dag som en integrert del av skolehverdagen. 
Tilbudet skal være læringsstimulerende, integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær timeramme. «60 
minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag» skal følge prinsippene etter modellen i Drammen kommune.  
 
De ansatte involveres i arbeidet med utforming, planlegging og gjennomføring av prosjektet.  
For å styrke ansattes kompetanse og sikre omstillingen innføres ordningen gradvis med oppstart av to piloter 
på barnetrinnet fra januar 2016. Disse evalueres våren 2016 og basert på erfaringene vurderes tiltaket å 
videreføres i full skala fra skoleåret 2016/17. Rådmannen legger frem en plan for gjennomføring av «60 
minutters fysisk aktivitet i skolen hver dag» i september og nødvendige prosjektmidler og eventuelle 
investeringsmidler innarbeides i strategidokumentet for 2016 – 2019.  
 
Ordføreren fremmet følgende alternative forslag:  
 
Larvik kommune starter opp innføring av 60 minutters fysisk aktivitet hver dag som en integrert del av 
skolehverdagen. Tilbudet skal være læringsstimulerende, integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær 
timeramme «60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag».  
 
For å styrke ansattes kompetanse og sikre omstillingen, innføres ordningen gradvis med oppstart av to piloter 
på barnetrinnet fra januar 2016 – disse evalueres våren 2016, og basert på erfaringene vurderes å videreføre 
tiltaket i full skala fra skoleåret 2016/17. Det innledes et samarbeid med profesjonen om hvordan denne 
intensjonen best kan møtes i skolene. 
 



Da et slikt pilotprosjekt vil ha en økonomisk konsekvens, samt at det er viktig at en slik ordning ikke går utover 
ordinær læreplan, bes det om at det legges frem en plan for implementering av denne piloten og kostnader i 
kommunestyrets møte i september.  
 
Det ble votert alternativ mellom interpellantens forslag og ordførerens forslag, og ordførers forslag ble vedtatt 
med 18 mot 17 stemmer. 17= 6 H, 8 FrP, 2 KrF og 1 SV  18= 14 AP, 2 V, 1 SP og 1 UP  
 
KST-064/15 Vedtak:  
Larvik kommune starter opp innføring av 60 minutters fysisk aktivitet hver dag som en integrert del av 
skolehverdagen. Tilbudet skal være læringsstimulerende, integrert i fagene og gjennomføres innenfor ordinær 
timeramme «60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag». For å styrke ansattes kompetanse og sikre 
omstillingen, innføres ordningen gradvis med oppstart av to piloter på barnetrinnet fra januar 2016 – disse 
evalueres våren 2016, og basert på erfaringene vurderes å videreføre tiltaket i full skala fra skoleåret 2016/17. 
Det innledes et samarbeid med profesjonen om hvordan denne intensjonen best kan møtes i skolene.  
 
Da et slikt pilotprosjekt vil ha en økonomisk konsekvens, samt at det er viktig at en slik ordning ikke går 
utover ordinær læreplan, bes det om at det legges frem en plan for implementering av denne piloten og 
kostnader i kommunestyrets møte i september.  
 
03.06.2015 Idrett- og kulturkomiteen Møtebehandling:  
Følgende melding var sendt komiteen 
1. Kunstisbane på Løveskogen - Søknad om interkommunalt samarbeid  
 
Birgitte Gulla Løken, H, fremmet forslag som følger; Komiteen ber om at det framlegges en sak om dette i neste 
kommunestyremøte.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
IKK-009/15 Vedtak: Komiteen ber om at det framlegges en sak om følgende i neste kommunestyremøte; 
Kunstisbane på Løveskogen - Søknad om interkommunalt samarbeid 
 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015040425&dokid=997553&versjon=7&variant=A&

