
 

 

Protokoll styremøte LIR nr.5 – 2015/2016 

8. oktober 2015, Nanset IF, kl. 19:00 - 21:00 
 
 
 
 

 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen   

Einar Knutsen   

Øistein Lindhjem   

Geir Anton Haga  

Bjørn Omholt  

Frafall 

Anita Simensen Holthe 
Grete Larsen Telle 
Jan Ivar Ibsen 

 

Kjetil avlyste planlagt presentasjon av prosjekt radikalisering og ekstremisme, dette utgår grunnet 
manglende finansiering  

SAKER: 

Sak 26/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt.  
  Vedtak: Godkjent OK. Ingen saker til eventuelt. 

Sak 27/2015-16 Godkjenne protokoller. Ingen klare til godkjenning. 
Sak 28/2015-16 Post 
16.9.2015   Larvik kommune: Sak om KDP for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013- Høring 
24.9.2015   Larvik kommune: Kommuneplanens arealdel 2015-2027 – Underretting om vedtak 
07.10.2015  Larvik kommune: Oppdatert Prioritert handlingsprogram 2016 
  for utbygging og tilrettelegging av anlegg  
 
Invitasjon til Larvik Turns jubileumsfest 10.10. OK med spleisegave. Ann-Kristin stiller fra LIR. 
Idrettsprisen 2015 skal deles ut på Kulturnatta, lørdag 14. november. 
 
Sak 29/2015-16 Budsjett/Økonomisk status 

Saldo pr. 08.10.2015:   173 176,33 
2510.14.59414 – Plasseringskonto   127 017,85 
2510.14.59422- regning    46 158,48 

 
Tilskudd:  

 NIF har opprettet et flyktningefond. 

 Nye storbymidler fra 2016 fra Spillemiddelordningen/NIF: 
VIK kommer med mer info om dette. 

 Aktiv Larvik: mulige midler fra helseavd. i kommunen: Ikke avklart. 
 

  

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015071020&dokid=1046312&versjon=2&variant=P&
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/nifs-flyktningfond/


Sak 30/2015-16 Klubbmøte 
Det er ønskelig med et klubbmøte med de store anleggseierne, politikere og 
kommuneadministrasjon for å diskutere mulig framdrift og løsninger. 
Forslag til tema: Anleggsutvikling og finansiering. Dato må fastsettes. 
 
Vedtak:  
Ann-Kristin sender forslag til dato og gjennomføring pr. e-post.  
Ann-Kristin sørger for å invitere idrettslagene til klubbmøte med tema:  
Anleggsutvikling og finansiering 

 
Sak 31/2015-16 Status Aktiv Larvik 

Aktivitet i 2015: 
Pr. uke 40 har vi levert 565 aktivitetstimer i vår aktivitetskalender, innenfor 8 aktivitetstilbud, 
herav 66 timer i sommerferien, vinterferieaktiviteter hele uke 8, og høstferieaktiviteter i hele 
uke 40 (- mandag og fredag).  Dersom vi fortsetter med aktiviteter fram til jul - med 15-19 
timer pr. uke i kalenderen, vil det totale antall aktivitetstimer bli ca. 720. Ca. 1130 
instruktørtimer + prosjektleder. (Estimert til 160000 pr. år). 
 
Kostnadene totalt for 2015 vil da beløpe seg til ca 460 000,- (Vi har da hatt noe sparebluss ift. 
sommer og høstferie) 
 
Foruten 75 000,- i tilskudd fra Bufdir til ferietiltak, er øvrig finansiering basert på rest-tilskudd 
fra 2012-2013. 
 
Vi har også noe restmidler fra Gjensidigestiftelsen som vi har søkt omdisponert fra utstyr til 
aktivitet.(68 000,-) 
 
Totalt har vi en underdekning på ca. 126 000 for 2015: 
Ann-Kristin har vært i møte med Carl Erik Mathisen v/Helse og omsorg, Miljørettet helsevern 
og beredskap vedr. mulig tilskudd på 80-100 000,- for 2015. 
 
Vedtak:  
Ann-Kristin innarbeider event. ekstramidler inn i ordningen, og informerer idrettslagene om 
mulige kalenderaktiviteter ut 2015. 
 

 
Sak 32/2015-16 «Folkehelseuka 2016» (Verdens aktivitetsdag i mai) 

Larvik kommunen ønsker at idrettsrådet tar prosjektansvar her, og vil tilføre midler til 
arbeidet via Aktiv Larvik. Det er ønske om å lage en aktivitetsuke (4-7 dager) med variert 
innhold, Aktiv Larviks aktivitetskalender kan benyttes, i tillegg inviteres øvrige lag og 
foreninger inn. Foredrag med eksterne foredragsholdere. Arendalsuka kan være en modell å 
kikke på her. 
 
Hvordan stiller styret seg til dette? Kjenner ikke til størrelsen på even. Tilskudd, og det 
foreligger kun en tanke - ikke en prosjektbeskrivelse p.t. 

 
Vedtak:  
Idrettsrådet ønsker ikke å si ja til et slikt engasjement nå, når det er så stor usikkerhet mtp. 
mandat og økonomi. 

 
  



Sak 33/2015-16 Høringsuttalelse Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
   2013-2016 og prioritert handlingsprogram 2016- spillemiddelsøknader. 
 

Kommunedelplan idrett og friluftsliv: Rullering av prioritert handlingsprogram 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016  

 Prioritert handlingsprogram 2016, vedlegger oppdatert versjon. 

 Larvik idrettsråd leverte sin Høringsuttalelse idrettsrådet spillemidler 2016, den 
26.9.2015. 

Kopi: 
Viser til deres e-post 16. september med prioritert handlingsprogram. 
 
Larvik idrettsråd støtter forslaget til prioritert handlingsprogram, ref. vedlegg. 
 
Pr. 16. september er det 31 søknader for 2016, 11 kommunal og 20 idrettslagseide anlegg. Samlet 
kostnad er over 170 millioner, og det søkes om totalt 39 millioner i spillemidler. Idrettslagene søker om 
18,7 millioner i kommunal medfinansiering og 19,2 millioner i spillemidler. Det betyr et etterslep på 4 
år for tildeling av spillemidler og 7-8 år for den kommunale medfinansieringen (som er berammet til 2 
millioner pr. år) 
 
Larvik idrettsråd støtter også forslaget om at gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2013-2016, forlenges frem til 2020 
 
Larvik idrettsråd ønsker at det settes fokus på gjennomføring tiltakene i planen fram mot 2020, og at 
det jobbes for å få på plass en langsiktig overordnet plan for anleggsutviklingen i kommunen 

 
Sak 34/2015-16 Høringsuttalelse: Søknad om interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane på  
   Løveskogen, behandlet pr. e-post, sendt inn 01.09.15.  

   Se: Innspill vedr. interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane 
 
 

MØTEVIRKSOMHET 
 

10.9.2015 Idrettsprisen 2015 jurymøte 
14.9.2015 Larvik kommune: møte om løypekjøring. 
16.9.2015 Kommunestyre 
17.9.2015 Evaluering av Innflytterdagen 2015 
18.9.2015 Åpen dag vedrørende forslag til planprogram for Martineåsen 
23.9.2015 Møte med Halsen IF 
24.9.2015 Befaring Torstvedt idrettshall 
25.9.2015 Møte med Tjølling IF og Tjodalyng barneskole 
07.10.2015 Aktiv Larvik, Helse og idrett, Kjetil og Carl E. Mathisen 
07.10.2015 IKK-komitemøte 

POLITIKK 
 
Mange kommunale møtepunkter, Ann-Kristin oppsummerte kort i møte. 
 
Kommunestyret 16.9.15. 

 Skole - Fysisk aktivitet integrert del av skolehverdagen Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme - Larvik kommune 

 Egengodkjenning av Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 og Børresenskogen spesielt. 

 Egengodkjenning av Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 

 Egengodkjenning av Kommuneplanens arealdel 2015-2027 

 Ny organisasjonsform av Vindfjellsamarbeidet 

 Søknad om interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane på Løveskogen 
 

  

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015071170&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015071170&dokid=1046636&versjon=2&variant=P&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015071170&dokid=1048237&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015071170&dokid=1052676&versjon=1&variant=A&
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_IR_innspill_Soknad_om_interkommunalt_samarbeid_400_meter_kunstisbane_p%C3%A5_Loveskogen.pdf


Andre saker: 
024/14 - 14/17094 - Handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom 
 
07.10.2015: Næring-, miljø- og teknikkomiteen og Idrett- og kulturkomiteen: 
14/9234 - Skøytebane - Larvik torg 
 
Denne saken ble første gang løftet fram for kommunestyret 17. juni. 

KST sak 178/15, 17.06.2015 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:  
Larvik kommune bidrar ikke til å realisere skøyteis på Torget vinterstid. 
Saken skal opp til endelig behandling i KST den 21.10.2015 
IKK sak 020/15, den 07.10.2015 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK lyder nå:  

1. Larvik kommune samarbeider med Larvik by AS for å realisere skøyteis på torget vinterstid 
med oppstart november 2016.  

2. Larvik kommunes bidrag til drift settes til kr 430 000 (helårsvirkning). For 2016 bevilges det kr 
215 000.  

3. Larvik kommunes bidrag til investering settes til 630 000 som lånefinansieres.  
4. Rådmannen skal gjennom Larvik by AS arbeide aktivt for å få de årlige driftsutgiftene 

tilnærmet fordelt 50/50 mellom kommune og byens næringsinteresser.  
5. Rådmannen søker drift og investering innarbeidet i budsjett/økonomiplan for 2016- 2019. 

Pkt. 4 og 5 gav grobunn for diskusjon 
Politikerne spurte om idrettsrådet var hørt i saken: NEI 
Høyre mente dette var en sak for næringsbudsjettet, og skulle ikke berøre tilskuddsmidlene som er 
øremerket idretten. Dette gjenstår å se i behandlingen av budsjett/økonomiplan for 2016- 2019. 
 
Investeringsbudsjettet var også utenfor – men de vil søke om spillemidler til Nærmiljøanlegg. 
 

Kommentar: Dersom saken berører rammetilskuddet til idretten bør idrettsrådet høres i saken. 
 
07.10.2015 Omsorgskomiteen 

 Strategiplan for en styrket integrering av innvandrerbefolkningen i Larvik 2012- 2016. Rapportering på 
tiltaksplanen 2013-2016. 

 Rapportering tiltaksplan  
Det er i Strategidokumentet for 2014 - 2017 bevilget kr.200.000 pr. år til integreringstiltak.  
Disse er fordelt på følgende tiltak:  

 Årlig innflytterdag  

 Datakurs «Ny på nett»  

 Kurs – informasjonsmøter «Ny i organisasjonslivet»  

 Mangfoldspris  

 Trykking/oversettelse av brosjyre »Bli med»- for å få flere med innvandrerbakgrunn med i idrettslag  

 Flerkulturelt arrangement på Kulturnatta 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014017094&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2014009234&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015072756&dokid=1049358&versjon=4&variant=P&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015072756&dokid=1049358&versjon=4&variant=P&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015072756&dokid=1053747&versjon=1&variant=A&

