
Det må ikke forstås slik at "ikke lovpålagte" tjenester kan tas bort uten at det medfører konsekvenser. I mange tilfeller avlaster og supplerer de "ikke lovpålagte" tjenestene de 
"lovpålagte" tjenestene. Dersom man fjerner eller reduserer de ikke lovpålagte tjenestene vil det i mange tilfeller føre til økt press på de lovpålagte. Det er derfor viktig at man analyserer 
hvordan de henger sammen og hvordan de påvirkes ved ev. reduksjoner/bortfall slik at vi får frem hele regnesstykket.

Nedenfor er de kommunale velferdstjenestene fordelt på det enkelte tjenesteområdet

Tjeneste  Lovgrunnlag
Interne funksjoner, lovpålagte 
tjenester Kort beskrivelse Merknad

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å 
bestille tid og lokaler. Gå også inn på skatteetaten.no for 
å sende inn de nødvendige skjemaene.

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 
12, 12a, 13, 14.

Forliksråd
Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe 
deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 
28, tvisteloven kapittel 6 og 
rettsgebyrforskriften § 3-2.

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, 
men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må 
ta hensyn til. Kirkelig fellesråd forvalter kommunens 
gravplasser, men det er kommunen som bevilger 
pengene til driften. Gravferdsloven

Innbyggerforslag

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret 
eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk 
rettighet for alle. Se kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag.

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Alle innbyggere, næringsdrivende og media kan be om 
innsyn i kommunens offentlige informasjon. Innsynrett 
er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig 
informasjon som er lagret. Det finnes regler som 
begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i 
utgangspunktet være åpne for innsyn.

Arkivlova
Miljøinformasjonsloven
Offentleglova

Parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede

Hvis du av forskjellige grunner har vansker for å gå, kan 
du få en tillatelse som gir deg rett til å parkere på 
parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for 
forflytningshemmede og parkeringsforskriften 
§ 33.



Personvern – dine rettigheter

Som innbygger har du rettigheter til dine egne 
personopplysninger som brukes av kommunen. Blant 
annet har du rett til å få vite hva kommunen har av 
informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Rett til innsyn, personvernforordningen 
artikkel 15
Rett til retting, personvernforordningen 
artikkel 16
Rett til sletting, personvernforordningen 
artikkel 17
Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, 
personvernforordningen artikkel 22.

Behandlingsansvarlig
Alle som behandler personopplysninger skal ha en 
behandlingsansvarlig Personopplysningsloven artikkel 24

Personvernombud

Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene 
om personvern følges. Alle kommuner har et 
personvernombud.

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 
39.

Internkontroll/kvalitetsledelse Må ha systemer for internkontroll og kvalitetsledelse.
Dette er lovpålagt tjeneste kommuneloven 
§25-1.

Sikkerhetsansvar Må ha styring og kontroll på sikkerhetsområdet. E-forvaltningsforskriften § 15.

Kommunens virksomhet og velferdstjenester utover det lovpålagte, interne funksjoner

Navn Kort beskrivelse Merknad Konsekvenser av kutt/fjerning

Prosjekt-prosessledelse

For å sikre utvikling og digitalisering har Larvik kommune 
en rekke ulike prosjekter på årsbasis, pr nå ca 40 
prosjekter. Til disse  prosjektene har kommunen utviklet 
kompetanse på prosjektledelse med spisskompetanse på 
ulike verktøy som tjenestedesign og LEAN

Ledelse av slike prosjekter og prosesser bidrar 
til endring av arbeidsflyt og betydelig 
effektivisering. 

Uten denne type ledelse vil vi ikke klare å ta ut store 
deler av gevinstene ved digitalisering.

Porteføljestyring

Larvik kommune har etalbert en porteføljekontor. Rollen 
til proteføljekontoret er å sikre styring og kontroll av 
prosjekter, herunder prioirtering, ressursstyring og 
gevinstrealisering.

Vikt del av Larvik kommune fremtidige 
virksomhetsstyring, digitalisering og 
gevinstrealisering.

Reduserer virkemiddel for god styring og kontroll av 
både prioriteringer, ressurser, digitalt 
utviklingsbehov og gevinstralisering.



Avtaleansvarlig
Alle avtaler Larvik kommune har inngått må følges opp i 
forhold til leverandører.

Dette er ikke lovpålagt, men en avtalefestet 
forpliktelse. Dette er ikke riktig. Flere av 
oppgavene i avtaleoppfølging er lovpålagte. 
1. Påseplikt Jf Forskrift om informasjons- og 
påseplikt mv. 
2. Krav til miljø etc i Lov om offentlige 
ansakffelser @ https://lovdata.no/lov/1999-
07-16-69/§6
3. Diverse lovkrav om personopplysning og 
databehandleravtale som må følges opp
4. Diverse krav vedr. håndtering av farlig avfall 
etc
Dette i sum pålegger kommune å følge opp 
leverandører/avtaler.

Systemansvarlig/systemeier

Kjøp og implementering av teknologi vil ha 
arbeidsoppgaver som krever oppfølging av en 
systemeierog en systemansvarlig.

Dette er ikke lovpålagt, men en avtalefestet 
forpliktelse.

Dersom dette kuttes er det en stor risiko for svikt i 
både avtaleoppfølging, systemutvikling og drift.

Tjeneste  Lovgrunnlag

Helse og mestring, lovpålagte 
tjenester Kort beskrivelse Merknad

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier 
som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til 
at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie 
og fritid.

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og 
omsorgstjenesteloven. Se blant annet:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 
Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak 
ved særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk 
hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Det at 
ordningen er brukerstyrt betyr at du som mottaker får 
større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven. Se blant annet Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8 Pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
med demens

Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, 
kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-
2  og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, 
skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud 
som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til 
selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og 
for din livsførsel.

Dette er en lovpålagt rettighet. Se spesielt:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Verdighetsgarantiforskriften.

Ergoterapi

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre 
funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av 
kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis.

Ergoterapi er en del av 
kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og 
brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.



Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, 
allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg 
til.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Se blant annet:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og 
kapittel 7.

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har 
dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller 
en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  
Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir 
opptrening.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om 
habilitering og rehabilitering § 7 og 8.
Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og 
brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og 
forskrift for sykehjem § 2-1.

Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt 
med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.
Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges 
av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Se gravferdsloven §§ 9, 10 og 13 og kapittel 2. 
Se også folketrygdloven kap. 7 og 
prisopplysningsforskriften § 15.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til 
flyktninger, asylsøkere og 
familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor 
eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med 
alle andre.

Dette er lovpålagte tjenester. Se:
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - 
Kommunenes ansvar for helse- og 
omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett 
til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til 
innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og 
omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Kommunen har ansvar for helsetjenesten i 
fengsel som en del av den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-9.

Helsestasjon
Helsestasjonen er et helsetilbud for deg som er gravid 
eller for barn mellom 0-5 år og deres foreldre.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og 
skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. 
Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke 
bestille time.

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 
år. Se spesielt 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 
3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Hjemmehjelp

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder 
eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som 
fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring 
eller handling.

Dette er en lovpålagt tjeneste, praktisk bistand 
i hjemmet. Se blant annet helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2



Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos 
pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også 
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Koordinerte tjenester

Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere 
typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over 
lang tid.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:
Barnevernloven § 3-2a
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Som pasient eller pårørende har du rett til å klage på en 
tjeneste du får. Du kan også varsle om alvorlige 
hendelser direkte til Statens helsetilsyn.

Les om saksbehandlingen i klagesaker i 
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2
Les om retten til å klage eller varsle: pasient- 
og brukerrettighetsloven § 7-6.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter 
som er avhengige av narkotika til å bedre sin livskvalitet 
og hindre overdose.

Dette er en lovpålagt tjeneste som 
spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi, i 
samarbeid med kommunen.

Legevakt Legevakten skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en lønn fra kommunen til deg, dersom 
du utfører omsorgsarbeid som kommunen ellers ville 
gjort.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Det vil si at kommunen må bevilge midler til 
omsorgsstønad på budsjettet. På den annen 
side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen 
automatisk rett på å få omsorgslønn. Se helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens 
ansvar overfor pårørende.

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har 
kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å 
mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale 
aktiviteter, råd og veiledning til både deg og dine 
pårørende, samtalegrupper med mer.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Retten til tolk i helsetjenesten
Alle som har begrensede norskkunnskaper, har rett til 
tolk når de mottar helsetjenester. 

Se forvaltningsloven § 11e (forbud mot bruk av 
barn som tolk)
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 
Rett til medvirkning og informasjon

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre 
rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra 
avhengigheten.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1.



Støtte til pårørende

Er du pårørende til en pasient med psykiske lidelser eller 
rusmiddelproblemer? Er du familie til et barn med 
nedsatt funksjonsevne? Er du pårørende med 
omsorgsoppgaver og trenger avlastning?

Helsepersonell har plikt til å tilby tjenester spesielt for 
pårørende.

Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-
6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Støttekontakt

Mange personer trenger støttekontakt. Det kan være på 
grunn av funksjonshemming, alder eller fordi de har lite 
sosialt nettverk. En støttekontakt kan ta deg med ut på 
ulike arrangementer eller besøke deg hjemme. 
Støttekontakt er et kommunalt tilbud.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2.

Svangerskapsomsorg

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor 
på helsestasjon. Du kan velge om du vil gå til din fastlege 
eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du 
får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det 
best mulig.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.

Sykehjem - avlastningsopphold

Hvis du er omsorgsperson for en som er pleietrengende, 
kan du ha rett til avlastningsopphold for pasienten på 
sykehjem. 

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, 
se bl.a. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Sykehjem - korttidsopphold
Trenger du opptrening etter sykdom eller nærmere 
utredning, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Sykehjem - langtidsopphold

Sykehjem er et heldøgns omsorgstilbud for deg som er 
pleietrengende, med behov for medisinsk- og 
sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Tekniske hjelpemidler - utlån

Har du nedsatt funksjonsnivå, kan du få låne tekniske 
hjelpemidler. Kommunen dekker utlån ved kortere 
behov.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se: 
Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 
og § 22

Lokaliseringsteknologi (GPS)
Nødvendig tiltak for å hindre eller begrense skade på 
brukeren. Dette for å ivareta mest mulig selvstendig liv.

Pasient og brukerrettighesloven, § 4-6 a.Bruk 
av varlsing og lokaliseringsteknologi.

Smittevern

Smittevern: herunder nødvendige tiltak ved pandemi/ 
epidemi, tuberkuloseundersøkelse og vaksine mm. 
Kommunen skal utføre de oppgaver som 
smittevernloven pålegger. Se smittevernloven.

Kommunens virksomhet og velferdstjenester utover det lovpålagte, helse og mestring

Navn Kort beskrivelse Merknad Konsekvenser av kutt/fjerning

Eldresenter Tjølling og Futejordet
 Økt ensomhet og reduksjon i aktivisering av den 
enkelte bidrar til økt sykdomsbilde

Treningsgrupper Presteløkka
Gruppetrening for hjemmeboende inne på Presteløkka 
ledet av fysioterapeut, Lavterskel for å opprettholde fysisk funksjon. 

 Økt ensomhet og reduksjon i aktivisering av den 
enkelte bidrar til økt sykdomsbilde



Trygghet og aktivitet, Presteløkka

Lavterskel døgnopphold. innbygger og pårørende kan 
selv "bestille" opphold. Hensikt, 
opprettholde/vedlikeholde funksjon, Her får man mat, 
sosial kontakt og fysisk aktivitet.

Forebygger tyngre tjenester som 
korttidsopphold og avlastning.

 Økt ensomhet og reduksjon i aktivisering av den 
enkelte bidrar til økt sykdomsbilde

Treningsgruppe driftet av fysio ved 
avdeling ergo. fysio og hj.m Gruppetrening ute på nærmiljøsenter. 

Lavterksel for å opprettholde fysisk funksjon, 
og stimmulere til bruk av beboerns nærmiljø, 
bryte isolasjon.

 Økt ensomhet og reduksjon i aktivisering av den 
enkelte bidrar til økt sykdomsbilde

Verket
Tilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk 
helse, 

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på tiltakene Huset, Broen 
og Friskliv og mestring.

 Tar ned det nederste trinnet i omsorgstrappa som vil 
føre til større hjelpebehov og behov for 
vedtaksbaserte tjenester. Det vil også føre til lengre 
forløp i vedtaksbaserte tjenester, da det ikke vil være 
et tilbud å skrive ut til. 

Broen
Ettervernstilbud til personer som har vært i 
rusbehandling

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på lavterskeltiltak som 
Huset, Broen, Grønn omsorg og Friskliv og 
mestring

 Tar ned det eneste ettervernstilbudet for de som 
enten er i, eller har fullført rusbehandling. Økt fare 
for tilbakefall til rus og økt behov for vedtaksbaserte 
tjenester.

Friskliv og mestring
Lavterskel tilbud til personer med utfordringer knyttet til 
psykisk helse, rus og pårørende

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på lavterskeltiltak som 
Huset, Broen, Grønn omsorg og Friskliv og 
mestring

 Tar ned det nederste trinnet i omsorgstrappa som vil 
føre til større hjelpebehov og behov for 
vedtaksbaserte tjenester. Det vil også føre til lengre 
forløp i vedtaksbaserte tjenester, da det ikke vil være 
et tilbud å skrive ut til.

Pårørendeprosjekt Råd og veiledning til pårørende

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på lavterskeltiltak som 
Huset, Broen, Grønn omsorg og Friskliv og 
mestring

 Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 
Kommunens ansvar overfor pårørende.

Lavterskeltilbud - Huset
Tilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk 
helse, 

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på lavterskeltiltak som  
Huset, Broen, Grønn omsorg og Friskliv og 
mestring

 Tar ned det nederste trinnet i omsorgstrappa som vil 
føre til større hjelpebehov og behov for 
vedtaksbaserte tjenester. Det vil også føre til lengre 
forløp i vedtaksbaserte tjenester, da det ikke vil være 
et tilbud å skrive ut til.

Lavterskeltilbud - Grønn Omsorg
Gårdsdrift rettet mot personer med utfordringer knyttet 
til psykisk helse

Det er lagt inn et samlet kutt på 2 millioner på i 
strategidokumentet på lavterskeltiltak som 
Huset, Broen, Grønn omsorg og Friskliv og 
mestring

 Tar ned det nederste trinnet i omsorgstrappa som vil 
føre til større hjelpebehov og behov for 
vedtaksbaserte tjenester. Det vil også føre til lengre 
forløp i vedtaksbaserte tjenester, da det ikke vil være 
et tilbud å skrive ut til.

Nærmiljøsenterne Treffsted/aktivitetssentre rundt i lokalsentra

 Dette er nederste trinnet i omsorgstrappa som vil 
føre til større hjelpebehov og behov for 
vedtaksbaserte tjenester

Helsehjelpen inkl. velferdsteknologiske 
tjenester 

Råd og  veiledning til befolkningen. Forebygger og 
erstatter behovet for lovpålagte tjenester

Velferdsteknologiske løsninger er det som kan gi 
handlingsrom i tjenestene og bidra til at innbyggerne 
kan bo lenger hjemme

Reisevaksinasjon
Kommunen tilbyr reisevaksinasjon - er ikke lovpålagt og 
tilbys også hos fastleger

Tjeneste  Lovgrunnlag
Oppvekst og kvalifisering, 
lovpålagte tjenester Kort beskrivelse Merknad



Barnehage – et trygt og godt 
barnehagemiljø

Barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, se frem til å 
gå i barnehagen og oppleve å være en del av 
fellesskapet.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
barnehageloven §§ 41, 42 og 43.

Barnehageplass
Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett 
år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Kommunen har plikt til å sørge for denne 
tjenesten.

Se spesielt
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og 
barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, 
§ 3a - § 3f.
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak 
i barnehage.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Trenger ditt barn hjelp? Barnevernet kan hjelpe barn og 
støtte familier på mange måter.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
barnevernloven kapittel 4 og § 6-5.

Barnevernstjenesten (melding)
Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir 
utsatt for omsorgssvikt? Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen 
skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke 
gjennom råd og utvalg.

Dette er en lovpålagt rettighet for elever og 
foresatte. Se spesielt: Opplæringslova kapittel 
11 og § 9A-8.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning 
som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst 
og kultur av alle slag.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Introduksjonsprogrammet er en startpakke til deg som 
nylig er blitt bosatt i en kommune. Når du har 
gjennomført programmet skal du ha fått opplæring og 
kompetanse som gjør at du kan søke jobb og bli 
økonomisk selvstendig.

Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen. 
Se spesielt integreringsloven kapittel 4 og 5 og 
§ 47 om klage.

Familievernkontor
Er det vansker eller kriser i din familie kan du få 
behandling og rådgiving fra et familievernkontor.

Se spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til 
mekling og ekteskapsloven § 26 Mekling mv. 

Fosterhjem / Å være fosterhjem
Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være 
fosterforelder kan du søke i din kommune. Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis 
opplæring Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Retten til gratis opplæring er gitt i 
opplæringsloven § 2-15.

Grunnskoleopplæring for voksne
Alle voksne som av en eller annen grunn mangler 
grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til 
grunnskoleopplæring for vaksne.

Hjemmeundervisning

Foreldre kan velge å undervise sine egne barn, men 
opplæringen skal inneholde det samme som 
opplæringen på en skole. Kommunen fører tilsyn. Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3.

Karakterer - klageadgang

Er du misfornøyd med karakteren din? Du har rett til å 
klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. 
Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om 
klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det skal 
skolen hjelpe deg å klage.

Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på 
vurdering.



Krisesenter

Har du blitt utsatt for vold og trenger et sted å bo, eller 
noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta 
direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har 
taushetsplikt.

Dette er en lovpålagt tjeneste etter 
krisesenterlova.

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke 
greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en 
medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. 

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt 
oppgave som kommuner tilbyr de som fyller 
vilkårene i loven. Se sosialtjenesteloven §§ 29-
40.

Leirskole og skoleturer

Leirskole er en skoletur med overnatting som er en del av 
opplæringen i grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad 
foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der 
leirskolen ligger. Se opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

Leksehjelp i grunnskolen

Alle elever på barne- og ungdomsskolen har rett til å få 
leksehjelp på skolen. Antall timer med leksehjelp kan 
variere fra trinn til trinn.

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis 
leksehjelp i grunnskolen.
 
Se
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a 
Plikt for kommunen til å ha tilbod om 
leksehjelp
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp 
for elevar i grunnskolen.

Midlertidig botilbud

Kommunen skal hjelpe deg med å finne et midlertidig 
sted å bo hvis du ikke har et sted å sove og bo neste 
døgn.

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale 
tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Musikk- og kulturskole - opptak
Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen 
drives og eies av kommunen.

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid 
med andre kommuner ha et musikk- og 
kulturskoletilbud til barn og unge. Se 
opplæringslova § 13-6 Musikk- og 
kulturskoletilbod.

Omsorgsovertakelse av et barn

I noen alvorlige situasjoner er det best for barnet å bo et 
annet sted enn hjemme. Det kan være at barnevernets 
hjelpetiltak ikke fungerer eller at barnet har store 
atferdsproblemer. Barnevernet kan da skaffe barnet et 
midlertidig hjem i en institusjon eller et fosterhjem. Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Opplæring for beboere i asylmottak

Er du nyankommet asylsøker skal du få opplæring i det 
norske samfunn, lover, regler, verdier og kultur.

Hvis du er over 18 år og bor på asylmottak har du plikt til 
å delta i opplæringen.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 
integreringsloven § 5.

Opplæring for elever med 
hørselshemming

Elever med hørselshemming har lik rettighet til 
opplæring og et godt skolemiljø som alle andre barn. 

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt

Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 38
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9.

Opplæring for elever som bruker 
alternativ kommunikasjon (ASK)

Elever med talevansker har rett til å få tilpassede 
kommunikasjonsformer i opplæringen. Gjelder også for 
voksne.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt:
Opplæringsloven §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13.



Opplæring i hjemmet ved langvarig 
sykdom

Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, 
kan eleven ha rett til å få opplæring i sitt eget hjem. 
Skolen vil gjøre en vurdering ut i fra elevens tilstand og 
forventet fravær. Se Opplæringsloven § 2-2, kapittel 5

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for utlendinger

Som nyankommet innvandrer skal du få opplæring i 
norsk språk og norsk samfunn slik at du og din familie 
kan få fotfeste i nytt land, komme inn på 
arbeidsmarkedet og få økonomisk selvstendighet.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
integreringsloven Kapittel 6.

Opplæring til elever som er blinde eller 
sterkt svaksynte

Elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, har rett 
til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at de skal få 
samme mulighet som normalt seende til å utvikle seg og 
lære. 
Gjelder også for voksne.
Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg 
frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. 

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
opplæringslova §§ 2-14 og 3-10
forskrift til opplæringslova §§ 1-1 og 1-3.

Ordensreglement i skolen

Et ordensreglementet inneholder regler for oppførsel på 
skolen og hva som skjer ved brudd på reglene. 
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for 
grunnskoler. Se spesielt opplæringslova § 9A-10 og § 9A-11.

PP-tjenesten
PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste 
og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en 
pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk 
teneste

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Du har mulighet til å søke om permisjon fra 
grunnskoleopplæring for barnet ditt, men det er ikke 
alltid du vil få fri. Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Rådgiving i skolen
Alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til 
rådgivning om utdanning og yrkesmuligheter.

Se forskrift til opplæringslova kap. 22 Retten til 
nødvendig rådgiving.

Skolefritidsordning (SFO)
Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for 
barnet i skolefritidsordningen (SFO).

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Se spesielt § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 
1B-3.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du 
kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke 
med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har 
taushetsplikt.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et 
godt miljø, både fysisk og sosialt.

Se spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og 
skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A.



Skolemiljøet - Mobbing

Det er ikke lov til å plage andre. Når noen blir plaget på 
skolen eller på vei til eller fra skolen, skal skolen stoppe 
det øyeblikkelig. 

Se spesielt opplæringslova kapittel 9A og 
friskolelova § 2-4.

Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en 
særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til å få 
skyss til og fra skolen.

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge 
for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 
7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og 
kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Skolestart

Vanligvis starter barna i skolen når de er 6 år. Det er 
mulig å søke om tidligere eller utsatt skolestart for 
barnet ditt.

Se spesielt opplæringslova § 2-1 Rett og plikt til 
grunnskoleopplæring.

Skoletilhørighet
Alle elever tilhører en skole. Som regel bestemmes 
tilhørigheten utfra hvor eleven bor. Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen.

Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring 
eller vurdering med karakter

En elev kan søke om å slippe sidemålsundervisning eller å 
slippe å bli vurdert med karakter i skriftlig sidemål. Se forskrift til opplæringslova §§ 1-11 og 3-22.

Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Innsatte i fengsel har rett til å søke om å få 
sosialtjenester på lik linje med andre i kommunen.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og 
barnefamilier og lov om sosiale tjenester i NAV 
§§ 17, 18 og 19.

Spesialpedagogisk hjelp til barn

Også barn som ikke har begynt på skolen enda kan få 
hjelp i for eksempel språklige eller sosiale ferdigheter. 
Dette kalles spesialpedagogisk hjelp for barn i 
barnehagealder.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 
Barnehageloven § 31.

Spesialundervisning
Spesialundervisning er en tilpasset form for opplæring 
som kan bli gitt til elever som trenger det. 

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Se opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning.

Spesialundervisning for voksne på 
grunnskolens område

Får du ikke et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, 
tilpassede opplæringstilbudet for voksne på 
grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5.

Språkopplæring - særskilt for 
minoritetsspråklige elever

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få 
egen opplæring i norsk inntil de har tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i 
skolen.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se
friskolelova § 3-5
opplæringslova § 2-8 og § 3-12
forskrift til opplæringslova kapittel 5. 

Tolketjenester

Loven pålegger offentlige organer et ansvar om å bruke 
tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til 
rettsikkerhet, eller for å yte forsvarlig hjelp og tjenester 
jfr. § 6, skal det brukes kvalifisert tolk jfr. § 7.

Tolkeloven ble vedtatt i Stortinget 2021 med i 
krafttredelse 01.01.2022. Loven skal bidra til å 
sikre at tolker holder en faglig forsvarlig 
standard. 

Ulykkesforsikring for elever
Blir en elev utsatt for en ulykke, dekkes dette som regel 
av en egen kommunal ulykkesforsikring.

Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge 
for ulykkesforsikring for elevene. Eleven har de 
samme rettigheter ved et forsikringsoppgjør 
som andre forsikringstakere. Se 
forsikringsavtaleloven del B om 
personforsikring og forskrift til opplæringslova 
kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar.



Økonomisk rådgivning
Har du problemer med å betale regninger eller gjelden 
din? Kommunen kan hjelpe deg med råd og veiledning.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:
Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til 
å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, 
råd og veiledning.

Økonomisk sosialhjelp
Du kan få økonomisk hjelp av kommunen hvis du ikke 
klarer å forsørge deg selv. Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kommunens virksomhet og velferdstjenester utover det lovpålagte, oppvekst og 
kvalifisering

Navn Kort beskrivelse Merknad Konsekvenser av kutt/fjerning

Pi-parken 

Barnehagenes felles realfagsavdeling. Barn ønsker å 
lære, og det er vår oppgave å gi dem muligheten til å 
utfolde seg i et miljø som er lagt til rette for læring. Vi 
mener at det realfaglige innholdet vi tilbyr gjennom @pi-
parken, vil være med på å legge et godt grunnlag for 
barna når de begynner på skolen. Denne satsningen er 
også i tråd med kunnskapsdepartementet og deres 
strategi med mer vektlegging av matematikk og naturfag 
i barnehagene

Leiekontrakt ut 2024.Innsparingstiltak ligger 
allerede som forslag i Kommunedirektørens 
forslag til Strategidokumentet, 2022-2025.

Pi-parken er barnehagens felles avdeling for 
realfagssatsning, og gir et tilbud til alle skolestartere i 
de kommunale barnehagene, samt private som 
ønsker dette. Tilbudet støtter opp under mål om 
Tidlig innsats og Livslang læring, og gir barna 
mulighet til å fordype seg, lære og forstå utover det 
som hver enkelt barnehage kan få til hver for seg. Pi-
parken  støtter opp under Rammeplanens krav, og er 
en arena for felles Kompetanseheving for 
barnehagene. Det ansatte får nye erfaringer i pi-
parken;  både metoder, opplegg og ideer tas med 
tilbake til egen barnehage.  Konsekvens av 
nedleggelse vil påvirke tilbudet til skolestartere og 
felles kompetanseheving for ansatte, samt 
grunnlaget som tidligere er lagt i forbindelse med 
kommunens Realfagssatsning. Barna ser tidlig frem 
til å bli skolestartere og gleder seg til å oppleve @pi-
parken. Det er unikt for barnehagene å ha et konsept 
som gir et tilbud utover den alminnelige 
barnehagehverdagen. 



To- språklige assistenter

Arbeidet som tospråklig medarbeider er først og fremst 
knyttet til å gi språklig støtte til barn med annet 
morsmål. Støtten gis i barnegruppa i samhandling med 
andre barn og voksne i barnehagens daglige virksomhet. 

Statlige midler, samt ca 460 000 i 
egenfinansiering. Innsparingstiltak ligger 
allerede som forslag i Kommunedirektørens 
forslag til Strategidokumentet, 2022-2025.

Tospråklig assistanse i barnehagen benyttes overfor 
barn som snakker lite eller ingenting norsk.  Dette 
gjør det mulig for barna å forstå og å gjøre seg 
forstått og bidrar i stor grad til å lære norsk bedre og 
raskere. De tospråklige assistentene benytter både 
norsk og barnas morsmål i kommunikasjonen med 
de flerspråklige barna. Dette letter innlæringen av 
det norske språket.
Det tar lang tid å lære norsk godt nok til å bruke 
dette som fagspråk på skolen. Forskning på 
språklæring peker på at dette tar flere år.  
Larvik kommune ligger lavt sammenlignet med andre 
kommuner når det gjelder deltakelse i barnehage for 
minoritetsspråklige barn. Det betyr blant annet at 
mange av barna starter sent i barnehageløpet, og at 
tiden de får i barnehagen er for knapp til å lære 
norsk godt nok til å få tilstrekkelig faglig utbytte på 
skolen.
De tospråklige assistentene jobber i flere barnehager 
hver og dekker et behov for mange barn over hele 
kommunen. Assistentene og barnehagene får 
veiledning fra språkpedagog om gode metoder i 
innlæringen.
Midlene som går til tospråklig assistanse, benyttes i 
tillegg til tolk i barnehagene. Mange foreldre 
behersker ikke norsk godt nok til å forstå og selv 
formidle seg om viktige forhold rundt barna. 

Los-tiltak

Larvik kommune har fire Los-terapeuter. LOS-
terapeutene jobber med å få elever som har 
bekymringsfullt skolefravær tilbake på skolearenaen ved 
å jobbe med elevens psykiske helse og veilede skole og 
foreldre for å legge til rette for økt skolenærvær. 
Bekymringsfullt skolefravær er ofte starten på et langt 
utenforskap som har enorme kostnader både for den 
enkelte og for samfunnet. Kommunens andel

Kutt i Los vil føre til at elever med bekymringsfullt 
skolefravær ikke får den nødvendige  tette 
oppfølgningen. Dette vil sannsynligvis redusere antall 
elever vi får tilbake i ordinær undervisning igjen. Den 
ordinære oppfølgning fra skole vil vedvare og PP-
tjenesten vil utarbeide sakkyndige vurderinger der 
loven krever det. 

Ressursteamet

Ressursteamet består av fem miljøterapeuter som bistår 
skole og barnehage med å legge til rette for og håndtere 
barn og elever som strever. Kostnaden gjelder lønn

Kutt i Ressursteamet vil føre til at barn/ elever, 
barnehage og skole vil ikke lengre ha tilgang til 
denne kompetansen. Barn og elever vil fremdeles 
ivaretas av skole og barnehage, men tiltaket kan føre 
til at flere barn og elever ikke får forsvarlig utbytte av 
opplæringstilbudet. Som igjen vil føre til flere 
henvisninger til PP-tjenesten og økt 
spesialundervisning.



Trygg start

Trygg start tilbud til familier som har behov for tettere 
oppfølgning i spedbarns- og småbarnsperioden. 
Målgruppe er forledre som har utfordringar knyttet til 
psykisk og/ eller fysisk helse, utfordringer som påverker 
foreldrerollen. Larvik kommune har to teapeuter ansatt i 
dette tiltaket. Kostnaden gjelder lønn

Trygg Start er tidlig innsats. Jo tidligere tjenester 
kommer inn med støtte til de som har behov for det 
dess mer effekt har tiltakene. Kutt i Trygg Start vil 
føre til at foreldre til spe- og småbarn med psykiske 
og / eller fysike utfordringer ikke får denne hjelpen 
til å takle foreldrerollen 

Home Start

Larvik kommune har 1,5 ansatte som jobber i dette 
tiltaket. Home start konsulentene jobber med å 
rekruttere og holde kurs for frivillige som ønsker å bistå 
familier. De frivillige utgjør en sterk kraft som er et 
supplement  til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten 
med tiltaket er å forebygge utvikling av belastninger og 
stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter 
familiens behov. Kostnaden gjelder lønn

Kutt i Home Start vil føre til god frivillg arbeidskaft 
går tapt i tillegg til at familier med høy belastning 
ikke får den avlastningen de frivillige bistår med.

Familieprogrammet Oppfølging av familien ikke er lovpålagt, men oppfølging 
av den voksne er lovpålagt. Familieprogrammet er et 
tiltak for å få folk ut av sosialhjelp og over i arbeid. Hvor 
stor andelen av jobben som gjelder hele familien er 
vanskelig å si, fordi man jobber  med barn og familien via 
den voksne. De brukerne som det jobbes med her, ville 
ikke kommet ut i jobb uten avklaring og hjelp fra 
familieprogrammet.

Den direkte kostnaden gjelder lønn.  Ved å ikke 
ha dette programmet, vil utbetalingen av 
sosialhjelp øke. 

Kutt i familieprogrammet vil føre til at flere blir 
værende på sosialhjelp. I tillegg til dette er 
familieprogrammet det eneste tiltaket vi har hvor vi 
følger opp hele familien. Det betyr at vi jobber med 
sosial ulikhet og forsøker å stoppe reproduksjon av 
sosial arv. Erfaringene våre er at dette programmet 
fungerer godt og mange får avklart sin situasjon. Vi 
jobber med familiens økonomi, boligsituasjon og 
barn og voksnes fritid. Tiltaket er det eneste NAV har 
for å bekjempe barnefattigdom. I tiltaket er det et 
samarbeid med mange andre virksomheter som 
samarbeidsaktører for å hjelpe familiene.

Migrasjonsrådgiver

Vedtak fra kommunestyret. Innvandrere og deres 
familier og nettverk bruker tjenesten.
Brukes av næringsliv, frivillige og offentlige instanser.

Kostnad til lønn

Migrasjonsrådgiver har en svært viktig rolle for 
innvandrerbefolkningen som ikke får oppfølging fra 
andre intanser. Tiltaket er med på å redusere 
utenforskap, og gjør at de som trenger det får 
bistand med de utfordringene de har med å tilpasse 
seg et nytt samfunn. Det er bistand til andre 
kommunale virksomheter og frivillige lag og 
foreninger. Årlig har migrasjonsrådgiver ca 1450 
henvendelser og antall henvendelser er økende. 
Migrasjonrådgiver har hatt en viktig rolle i 
koronapandemien både for kommunen, frivilligheten 
og brukere av tjenesten.

Fargespill

Fargespill er i stor grad prosjektfinansiert og generere i 
tillegg 2 000 000 i inntekter. 
Tilbudet er for 150 -200 barn i året

Kommunens andel er  kr 400 000, pluss 200 
000 kr som kommer fra 
barnefattigdomsmidlene

 Hver uke møter Fargespill 100 barn som deltar på 
øvelser på skoler og på Mølla. Det er også tilbud i 
noen av innføringsklassene i skoletiden. Dette er 
barn i alderen 6- 22 år og er et tilbud som i stor grad 
fanger opp barn som ikke deltar på andre arenaer.  
Tilbudet er gratis. Det har vært en økning i søkere 
etter Fargespill sin sommerskole. Det er nå venteliste 
i flere av aldersgruppene.



Flexid 

Mine muligheter med flere kulturer -  identitetskurs for 
ungdom som vokser opp med flere kulturer. Tilbudet gis 
på ettermiddag til ungdom og til skoler med ønske og 
behov. Tilbudet gis fast i Kombinasjonsklassen. Det er 
nedskalert de siste årene, og det er nå knyttet en 40 % 
stilling til dette. Det er kun kostnad til lønn

Flexid ble vedtatt i et kommunestyrevedtak i 2009, 
og er etablert som en viktig arena for mange 
ungdommer med innvandrerbakgrunn.

Newtonrommet

Et realfagstilbud til skoler i grunnskolen. En 
inspirasjonskilde og et sted hvor elevene opplever 
teknsik utsyr som er oppdatert og som de får utvikle seg 
med.  Newtonrommet står også for First Lego league. 
Dette trigger en unik teknisk interesse som skaper 
mestring for elever med ulike forutsetninger.

Årslønn Newtonlærer og leiekontrakt fram til 
2024. Innsparingstiltak ligger allerede som 
forslag i Kommunedirektørens forslag til 
Strategidokumentet, 2022-2025.

Kutt i dette tilbudet gjør grunnskoleopplæringen 
fattigere på gode og inspirerende opplevelser. 
Læringen på Newtonrommet er basert på 
utforskende arbeidsmetoder , inspirerer til kreativ 
tenkning. Newtonrommet har utstyr som skolene 
ikke har og gir alle elever noen gode og spennende 
opplevelser gjennom det 10 årige skoleløpet. 
Newtonrommet inkluderer alle elever.

Tjeneste  Lovgrunnlag
Verdiskaping og stedsutvikling, 
lovpålagte tjenester Kort beskrivelse Merknad
Bibliotek Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing 

eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne 
bøker, lydfiler og filmer.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt 
folkebibliotekloven § 2, § 4 og § 5.

Jakt og fangst Jakt er også en måte å regulere viltbestanden på. 
Kommunen vedtar mål for utviklingen av bestandene av 
elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

Kommunen har myndighet til å forvalte 
bestanden av elg, hjort og rådyr. Se spesielt:
Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Jaktvald og fellingstillatelse Et vald er et område hvor det skal jaktes. Retten til å 
jakte tilhører grunneieren, men valdet hvor jakten skal 
foregå, må godkjennes av kommunen.

Kommunen er myndighet for godkjenning av 
jaktvald og for fellingsavgift.Se spesielt
Forskrift om forvaltning av hjortevilt om 
kommunens godkjenning av jaktvald
Forskrift om kommunale viltfond om 
fellingsavgiften.

Jegerprøven Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. 
Kommunen arrangerer elektronisk eksamen.

Kommunen har myndighet til å gjennomføre 
jegerprøveeksamen. Se spesielt 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 
10.

Kommunal planlegging - medvirkning Når kommunen du bor i planlegger utbygging eller 
verning, har du som innbygger rett til å si din mening. 
Kommunen skal sørge for å få innspill fra sine 
innbyggere.

Se spesielt plan- og bygningsloven kap. 5 
Medvirkning i planleggingen.

Miljøinformasjon Alle har rett til opplysninger fra kommunen om forhold 
som har betydning for miljøet.

Dette er en lovpålagt plikt for kommunen. Se 
miljøinformasjonsloven § 5 og kapittel 3.

Miljøplager eller -risiko (melding om) Har du helseplager eller utsettes for helserisiko som 
knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra 
om dette til kommunen.

Se spesielt
folkehelseloven kap. 3 - Miljørettet helsevern
tobakksskadeloven § 25 Røykeforbud i lokaler 
og transportmidler



Motorferdsel i utmark og vassdrag Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten 
tillatelse fra kommunen.

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og 
småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, 
havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og 
bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

Kommunens virksomhet og velferdstjenester utover det lovpålagte, verdiskaping og 
stedsutvikling
Navn Kort beskrivelse Merknad Konsekvenser av kutt/fjerning
Utredninger knyttet til arealbruk bestilt 
gjennom vedtak i kommunestyret

Det bestilles fra tid til annen utredninger knyttet til 
endret arealbruk eller ønske om dette fra 
interessegrupper eller det politiske. Utredningene er 
nødvendige for å drøfte mulig realisering av tiltak.

Bestillingene kommer gjennom vedtatt 
kommunal plastrategi i kommunestyret og 
direkte bestillinger gjennom egne vedtak i 
kommunestyret eller formannskapet. Manglende avklaringer. Tiltak kan ikke realiseres.

Reguleringsplaner/områdeplaner bestilt 
av kommunestyret

Det bestilles reguleringsplaner eller 
områdereguleringsplaner via vedtatt kommunal 
planstrategi.

Det er flere planer i prosess pr. dato. Flere 
nærmer seg sluttbehandling. Manglende avklaringer. Legger i mindre grad tilrette 

for vekst og utvikling i kommunen
Bypakke Larvik Det er behov for å styrke kommunens innsats innenfor 

samferdselsområdet i Larvik.
Samferdsel er premissgivende for Larviks 
mulighet til å utvikle sin sentrale posisjon i en 
ny region

Mangler midler til påvirkningsarbeid, kapasitet til 
plan-, analyse og prosjekteringsarbeid. Vil ikke kunne 
sikre planlegging og gjennomføring av tiltak nedfelt i 
overordnede planer og strategier. 

Byutviklingsprogrammet (Tiltak i 
oppfølgingsplan KDP Larvik by)

Sentrumsstrategien ble sluttbehandlet og vedtatt som en 
del av KDP Larvik By. Byutviklingsprogrammet er en 
handlingsplan som følger opp sentrumsstrategien. 
Arbeidet er igangsatt og en sak med prioritering av 
nøkkelprosjekter fra sentrumsstrategien deriblant 
Rådhus, byheis, herregårdshage mm. vil bli lagt frem til 
politisk behandling i desember. 

Ingen/liten kraft til gjennomføring av tiltak foreslått i 
sentrumsstrategien.

Drift av Bølgen Redusert kulturtilbud til kommunens innbyggere

Tilrettelagt fritid 5 ukentlige aktivitetsgrupper for barn, unge og voksne 
med behov for særskilt tilrettelagte tilbud. 

Ved kutt av denne tjenesten vil barn, unge og voksne 
med tilrettelagt behov miste faste ukentlig 
fritidsaktiviteter som er viktig møteplasser for denne 
målgruppen. Gruppene gjøres i samarbeid med 
støttekontakttjenesten og utfyller hverandre for å gi 
et best mulig tilbud til målgruppen med tilpasset 
behov. 



Fritid- Ungdomshuset Fabrikken og 
fritidsklubb i Lardal

Drift av ungdomshus Fabrikken 2 kvelder per uke, 
fritidsklubb i Lardal 2 kvelder per uke, tilbud i alle skolens 
ferier. 

Ved kutt av denne tjenesten vil det få betydelig 
konsekvenser for ungdom i Larvik. Dette er viktige 
møteplasser for mange ungdommer som driver med 
egenorganisert aktivitet som har få andre 
møteplasser som har fast ukentlig tilbud. Dette gir en 
viktig forutsigbarehet til denne målgruppen. Dette er 
også den eneste tjenesten i kommunen som tilbyr 
gratis øvingslokaler for ungdom som har musikk og 
band som sin fritidsaktivitet. 

Arrangementer Kulturnatt, Marked for Musikk, Utflytterdagen, UKM, 
Borgermusikken

Arrangementer er viktige møteplasser for 
innbyggerne i Larvik og er med på å skape et 
malgfoldig kulturtilbud, samtidig er arrangementene 
med på å tilrettelegge viktige arenaer for frivillige 
aktører og profesjonelle aktører til å vise frem sin 
aktivitet. Ved å redusere eller fjerne økonimen til å 
gjennomføre arrangementene vil enkelte av 
arrangementene måtte avvikles. 

17.mai sentrum og nærmiljøkomiteene Sentrum, Stavern, Tjølling, Valby/Østre Halsen, Svarstad, 
Sky, Kvelde, Jordet, Hvarnes, Hedrum og Berg.

Ved å fjerne tilskudd til de lokale 17.mai komitéene 
vil disse komitéene da måtte finne andre 
finansieringsmuligheter for å arrangere 17.mai i 
nærmiljøene. Kommunedirektøren oppfatter at 
tilskuddet kommunen gir er viktig for å opprettholde 
markeringene i nærmiljøene. Fjernes de økonomiske 
midlene for 17.mai sentrum vil arrangementet i 
Bøkeskogen måtte avvikles både på morgenen og 
kvelden. Teknikk til bekransingene rundt om i 
kommunen på 17.mai vil også måtte kuttes.

Kommunens honnørpriser 6 priser deles ut hvert år, drift, kunstgaver til vinnere og 
prisutdeling.

Larvik kommune har en lang tradisjon på å dele ut 
priser som en viktig anerkjennelse og takknemlighet 
til frivillige som legger ned en betydelig innsats i sitt 
felt innen kultur og idrett. Kommunen vil med 
prisene også gi honnør og anerkjennelse til god 
byggeskikk og bevaring gjennom de to prisene, som 
igjen er med på å kunne skape attraktivitetet for 
kommunen i et byutviklingsperspektiv.  Å 
redusere/kutt i økonomi til denne tjenesten vil gjøre 
at prisvinnere ikke mottar noe kunstgave eller 
stipend, prisutdelingen på kulturnatta vil også måtte 
avvikles.



Tilskudd frivillighet kulturfeltet lag og foreninger, nærmiljø og kunst og kulturprosjekter Fjerning av tilskudd til frivillige lag, foreninger, 
aktører innen kulturfeltet vil gi betydelig 
konsekvenser i form av reduksjon i Larviks kulturliv 
med tilbud som fritidsaktiviteter for barn, unge og 
voksne, samtidig som det vil gi en reduksjon i kunst 
og kulturopplevelser for innbyggerne i Larvik. De 
aller fleste frivillige foreninger i Larvik er avhengig av 
kommunens årlige tilskudd for å kunne drifte sin 
aktivitet. Det vil ikke være mulig å opprettholde 
dagens tilbud, ei heller mangfoldet av ulike tilbud. 
Kulturtilbudet og fritidsaktivitetene har en stor 
betydning for trivsel, livskvalitet og innbyggernes 
folkehelse. Frivilligheten i Larvik står for den største 
andelen av kultur- og fritidstilbudet i kommunen, og 
tilskuddene kommunen gir er med på å 
opprettholde, og holde aktivitetsnivået og 
mangfoldet av tilbud oppe. 

Flerårig ekstraordinærere 
tilskuddsbevilgninger 

Stiftelsen Tollerodden, Kaupang, Larvik Barokk, Stavern 
Båtforeninger, Kystkultursenter, Poesiparken. Gurvika, 
Gatelag FRAM og Frelsesarméens gatefotball

Tidligere praksis med å tildele flerårig tilskudd er 
endret i henhold til KST sak 111/21 og søkere blir 
henvist til ordinærere tilskuddsordninger, ellers se 
kommentar om tilskudd til frivillighet kulturfeltet. 
Flerårige ekstraordinære bevilgninger er forslått ikke 
videreført etter endt 4 årig periode i 
kommunedirektørens forslag til strategidokument.

Den Kulturelle Spaserstokken Nasjonal ordning driftes av statlige tilskuddsmidler Denne tjenesten finansieres i hovedak av statlige 
midler.

Den Kulturelle Skolesekken Nasjonal ordning driftes av stattlige/fylkeskommunale 
midler samt egeninnsats Larvik kommune.

(egeninnsats Larvik kommune) Denne tjenesten finansieres med en betydelig andel 
fylkeskommunale midler. Reduseres kommunens 
egeninnsats i dette vil det redusere barn og unges 
tilgang på kunst- og kulturoppleveser av profesjonell 
kvalitet, samt tilgang på å oppleve Larviks 
kulturhistorie. Ordninger sikrer at alle 
grunnskoleelever i Larvik får de samme kunst- og 
kulturaktivitetene og opplevelsene. Ordningen gir 
også lokale aktører tilgang på oppdrag fra 
kommunen, det er både artister, kunstnere, 
formidlere m.m.



Larvik kommunes kunstordning Finansierers av det enkelte byggeprosjekts budsjett per 
2021, det er foreslått at vedtatt ny kunstordning som 
finansieres via 1% avsetning fra kommunens 
investeringsbudsjett utsettes med oppstart til 2023 og at 
dagens ordning praktiseres også i 2022.

Kunstordningen er en av kommunens viktigste 
ordninger for å sikre innbyggerne tilgang på 
profesjonell kunst av høy kvalitet. At kunst 
prioriteres i offentlig rom ute og i bygg gjør at 
kunsten er tilgjengelig for mange. At ordningen er 
med på å gi kunstopplevelser og estetiske 
gjennomtenkte omgivelser i bygg og rom til svært 
mange brukere vil den også kunne være med på å 
øke trivsel og i noen tilfeller trygghet i ulike offentlig 
rom og bygg som skoler, skolegårder, barnehager, 
sykehjem, eldresenter, institusjoner med mer. Larvik 
kommune prioriterer også kunst i institusjoner og 
andre steder som sikrer brukerne tilgang til 
kunstopplevelser som de av ulike årsaker ikke har 
mulighet til å kunne oppsøke selv. Fjerning av denne 
ordningen vil redusere innbyggernes tilgang og 
muligheter til kunstopplevelser som er gratis og 
tilgjengelig. Kunstordningen som et grep i å skape 
attraktive steder og møteplasser som en satsning i 
byutviklingen vil også forsvinne dersom denne 
ordningen fjernes.

Drift av Sliperiet Kostnad omfatter husleie, strøm og oppvarming, 
renhold, lønnskostnader til drift  samt øvrig 
driftskostnader.

Å gå ut av videre leieavtale for Sliperiet 
Kulturverksted vil man da måtte finne andre lokaler 
til eksisterende tjenester og drift som per idag er i 
Sliperiet. Nye lokaler må kunne tilretteleggs for den 
driften som kreves for en kulturskole og Studio Nille, 
samt løse behovet for gratis øvingslokaer for 
frivilligheten. Det foreligger en langtidskontrakt på 
dette leieforholdet. 

Kompensasjonsordning - Jotron Arena Holde leiekostnadene nede/på nivå med de kommunale 
satsene, slik at frivilligheten skal ha råd til å leie - da det 
ikke er plass i kommunale anlegg.

Frivillige foreninger vil måtte betale mer i 
leiekostnader i Jotron Arena ift. kommunal-eide 
anlegg. Dette fører til økt etterspørsel på treningstid 
i kommunale anlegg. De kommunal-eide 
idrettsanleggene har p.t. ikke ledig kapasitet, og man 
vil få et enormt påtrykk opp mot fordelingen og 
prioriteringen som gjøres i de kommunale 
anleggene. Svært mange foreninger ønsker allerede i 
dag mer tid i anleggene.

Løypekjøring Avtaler med Larvik ski og Nanset ski, Posgrunn 
kommune/Kjose-løypene

De periodene det eksisterer snø på vinterstid - er 
store deler av Larviks befolkning som nordmenn flest 
- de vil på ski. Avtaler om løypekjøring med 
frivilligheten er et velfungerende samskapingsarbeid, 
hvor frivilligheten kjører dag/natt for å lage de beste 
skiløypene for folk flest. Ganske mange km blir det 
også. God mental fysisk og psykisk helse på 
lavterskelnivå, da man også kan låne ski gratis i BUA. 
Dette er et tilbud alle kan benytte seg av. 
Godtgjørelsen går tilbake til frivilligheten. 



Avtale kunstsnø Avtale med Nanset ski Avtale fra 2009 om støtte til produksjon av kunstsnø 
knyttet opp mot prosjektet "Aktiv skiglede i Larvik" 
og tilrettelegging av skiløyper når det er knapt med 
natursnø. 

Tilskudd lag og foreninger Hodestøtte og driftsstøtte Lag og foreninger er helt avhengige av driftsstøtte til 
egne eide idrettsanlegg og for å skape aktivitet og 
glede blant barn og unge. Frivillige foreninger har 
langt større uttelling for arbeidsinnsatsen som legges 
ned ift. andre organiseringsformer. Kutter man på 
støtten, kan det bli kroken på døra for viktige 
aktivitetstilbud.

BUA - utlånssentral Tuftet på Bufdir-midler (400.000,- mottatt i statlige 
midler i 2021).

Inklusiv lønnsmidler

Dette er en av flere tiltak for å imøtekomme sosial 
utjevning på og for å motvirke utenforskap. I tillegg 
til at det skaper mer aktivitet og er bra for miljøet. 
Foreløpig er BUA i all hovedsak tuftet på statlige 
"barnefattigdoms"-midler. 

Aktiv Larvik - samskapingsprosjekt med 
lag og foreninger

Tuftet på Bufdir-midler (600.000,- mottatt i statlige 
midler i 2021).

Inklusiv lønnsmidler

Et lavterskel aktivitetstilbud for alle. Også et tiltak for 
å imøtekomme sosial utjevning på og for å motvirke 
utenforskap, fremme glede ved aktivitet uten 
økonomiske- eller andre forpliktelser. Et 
samskapingsarbeid med frivilligheten. Aktiv Larvik er 
i stor grad tuftet på statlige "barnefattigdoms"-
midler - mye av midlene går tilbake til frivilligheten. 

Oslofj. friluftsråd Medlemsskap basert på ant. innbyggere i Larvik 
kommune.

Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd er de 
kommuner, fylkes kommuner og 
organisasjoner/foreninger som støtter friluftsrådets 
formål og betaler medlemskontingent.



Drift av samtlige kommunale 
idrettsanlegg

Farrishallen, Fagerlihallen, Bommestadhallen, 
Kveldehalen, Huldrehallen, Stavernhall, Stavern turnhall, 
Kaken kunstgressbane, Månejordet kunstgress mm.

Anleggene er fylt med aktivitet på ettermiddag og 
helger av frivilligheten; i hovedsak for barn og unge, 
men også voksne og eldre. Skoler, barnehager og 
SFO benytter størsteparten av anleggene på dagtid 
til undervisning. Idrettsavdelingen benytter 
anleggene til egne tilbud - en mengde ulike offentlig 
bad-tilbud, livredningskurs knyttet til interne og 
eksterne behov, aktivitetstilbud gjennom Aktiv 
Larvik. Ved å ikke opprettholde og drifte disse 
anleggene tar man bort grunnlaget for å 
gjennomføre innendørs-idrett og andre 
aktivitetstilbud som bygger opp under en god 
folkehelse, motvirker utenforskap og tilrettelegger 
arenaer for aktivitet, mestring og inkludering. 
Kommunen vil ikke kunne drive sine tilbud ihht. 
offentlig bad for innbyggerne og pålagte 
undervisningstilbud for skolene, i tillegg til ivareta 
JKØ sine behov for svømmeanlegg til sine studenter, 
for å nevne noe. Konsekvensen er også at 
spillemidler kan kreves tilbakebetalt og dersom 
anlegget holder stengt i en periode på mer enn 3 
mnd. må KUD orienteres. Etter 6 mnd. plikter 
anleggseier å søke om godkjenning av stenging av 
anlegget.   

Leie av Alfredhallen Skatehall Leie av Alfredhallen for skatemiljøet i Larvik -  en 
enorm mengde egenorganisert aktivitet, 
arrangementer og trening skjer ukentlig i anlegget. 
Foreningen betaler månedlig leie til kommunen. En 
forening som ellers ikke ville hatt råd til å etablere 
noe eget. Kommunen har ingen andre lokaler å tilby. 
Skatemiljøet er et viktig miljø for egenorganisert 
aktivitet, for å motvirke utenforskap og for 
mental/fysisk helse for å nevne noe. Sier man opp 
avtalen, er det fare for at foreningen ikke lenger vil 
eksistere. Skateklubben er også stor bidragsyter inn 
mot Aktiv Larvik og ferietilbudet - i regi av 
kommunen.



Servicetorg Servicetorg er ikke lovpålagt, men oppgavene må event 
løses av andre.

Servicetorget leverer informasjon, råd og veiledning 
til innbyggere og besøkende på alle kommunens 
tjenester. Hovedfokus er på de mest etterspurte 
tjenestene. Funksjonen samhandler mye med mange 
virksomheter på tvers av alle tjenesteområder og er 
kommunens førstelinje for mottak av henvendelser 
på telefon og Chat. Funksjonen tar også av for en del 
generelle henvendelser som ellers vil måtte sendes 
videre til f.eks. saksbehandlere og ta opp kapasitet 
der. En hel eller delvis fjerning av denne tjenesten vil 
gi en dårligere tilgjengelighet og servicegrad for de 
som ønsker kontakt med kommunen. I tillegg en økt 
beslastning på funksjoner som utøver lovpålagte 
oppgaver.

Frivilligsentraler Larvik kommune har 2 stk frivilligsentraler. Larvik 
frivilligsentral med Tanum gjenbruk og Lardal 
frivilligsesntral i Svarstad.

Redusert/fravær av tilbudet disse representerer. 
Man mister samarbeidsarena for de frivillige 
aktivitetene som er et suplement til de offentlige 
tjenestene og betydningen for utvikling og mangfold 
i lokalsamfunnet.

Rådgiver verdiskaping og stedsutvikling Oppfølging og utredninger av oppgaver innenfor 
verdiskaping og stedsutvikling

Kapasitiet til oppfølging og utredninger av oppgaver 
innenfor verdiskaping og stedsutvikling reduseres 
betydelig

Overordnet frivillighetskoordinator Brobygger mellom Larvik kommune som organisasjon og 
frivilligheten slik at frivilligheten får gode arbeidsvilkår og 
at Larvik kommune får hentet ut potensialet som ligger i 
frivilligheten til glede for Larviks innbyggere. 

Dersom denne stilligen tas bort fjernes tiltenkt 
brobyggerfunksjonen mellom det offentlige og det 
frivillige og det potensialet som ligger i et slikt 
samarbeid. 

Dialog og samhandling med næringslivet. 
Bistand overfor næringslivet mtp 
etablering, lokalisering / arealsøk, 
samarbeidspartnere ++

Dialog og samhandling med næringslivet. Bistand overfor 
næringslivet mtp etablering, lokalisering / arealsøk, 
samarbeidspartnere ++

Larvik kommune vil ikke aktivt jobbe med økt 
næringsutvikling og nye næringsetableringer.  
Næringsplanen med tilhørende handlingsplan vil ikke 
bli gjennomført. 

Midtpunkt Larvik Langsiktig omdømmeprosjekt i samarbeid med Larvik 
Næringsforening, med formål å posisjonere Larvik som et 
midtpunkt i ny region. Skal bidra til økt befolknings- og 
næringsvekst.

Midtpunkt Larvik skal være en plattform for 
samskaping, bidra til realisering av tiltak for 
attraktiv by- og stedsutvikling, og gjennomføre 
kommunikasjons- og markedsaktiviteter for å 
synliggjøre Larviks fortrinn og posisjon.

Avsatte midler er et minimum for gjennomføring av 
prosjektet.

Tjeneste  Lovgrunnlag
Eiendom og teknisk drift, 
lovpålagte tjenester Kort beskrivelse Merknad

Boliger til vanskligstilte

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
§ 3-7, Lov om sosiale tjenester §15 
Husleieloven §11-1

Bostøtte
Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og 
høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

Husbanken/kommunen plikter å sørge for 
denne tjenesten.



Farlig avfall
Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men 
leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Dette er en lovpålagt tjeneste, se 
avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 
11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig 
avfall.

Fyrverkeri - søknad om avfyring

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, 
men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, 
grunneieren og politiet. Les og følg bruksanvisningen 
nøye. Brann- og eksplosjonsvernloven

Hjemmekompostering av matavfall
Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en 
egen avtale med kommunen.

Renovasjon

Det er kommunen som tømmer husholdningsavfall fra 
der du bor. Som eier av en eiendom betaler du 
kommunen et renovasjonsgebyr.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen 
fastsetter en renovasjonsforskrift som 
beskriver ordningen, samt rettigheter og 
plikter for kommunen, abonnenten og 
renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling 
av husholdningsavfall

Returordninger for avfall
Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall 
som skal gjenvinnes.

Kommunen er pliktig til å ta imot visse typer 
avfall. Se blant annet
Forurensningsloven kapittel 5
Avfallsforskriften kapittel 1, 2, 3, 5 og 14.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Du kan søke kommunen om tilskudd til å finansiere kjøp 
av en bolig. Tilskuddet er ment for deg som har lav 
inntekt og som ikke kommer inn på boligmarkedet. Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om 
tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger 
av boligen din. Kommunen kan hjelpe deg med 
mulighetene som finnes for å finansiere tilpasning av 
boligen din. Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Tilskudd til utredning og prosjektering Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne og trenger å gjøre tilpasninger i boligen, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Kommunen behandler søknaden.Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Veivedlikehold
Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i 
veien, manglende gatelys eller manglende brøyting.

Se spesielt forurensningsloven § 81 
Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III 
Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Renhold
Hensikten med renhold er å redusere forekomsten
av støvpartikler, allergener og smittestoffer. 
Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene 
og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden 
på materialer og inventar. For å oppnå dette må 
renholdet gjennomføres etter en plan.

Se § 13 i Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 
De deler av virksomhetens innendørs 
arealer som er i daglig bruk, skal ha 
forsvarlig renhold etter hygienisk 
tilfredstillende metoder.

Virksomheten skal planlegges og drives
slik at risikoen for spredning av smittsomme 
sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. § 17



Lovdata med forskrift om smittevern i helse –og 
omsorgstjenesten

Alminnelig renhold er nevnt i et eget punkt 
under bokstav a nr. 1. Med alminnelig renhold 
menes alle tiltak som er nødvendige for å 
holde miljøet tilstrekkelig rent. Dette omfatter 
for eksempel håndtering av søl av smittefarlig 
materiale med påfølgende desinfeksjon og 
rengjøring. §2-4. Organisering i kommunen: 
Kommunen skal i samarbeid med 
kommunelegen sørge for at kommunale 
institusjoner Lovdata med forskrift om 
smittevern i helse –og omsorgstjenestensom 
omfattes av forskriften, har tilgang på 
tilstrekkelig smittevernekspertise og andre 
faglige ressurser til å ivareta de kravene denne 
forskriften stiller.
Lovverk som omhandler inneklima og 
innemiljø er: Plan og bygningsloven, 
arbeidsmiljøloven krav til inneklima, 
opplæringsloven, folkehelseloven og forskrift
om strålevern og bruk av stråling 
(www.lovdata.no). Arbeidstilsynet har 
utarbeidet et faktaark om inneklima.

Kommunens virksomhet og velferdstjenester utover det lovpålagte, Eiendom og teknisk 
drift

Eiendom og teknisk drift Kort beskrivelse Merknad Konsekvenser av kutt/fjerning
Kommunale bygg som benyttes av andre 
enn kommunen kan selges/avvikles

Eksempel på slike bygg; Munken, Tjølling Prestegård, 
Tanum gamle skole, Sjøfartsmuseet, Herregården, deler 
av R4, Tollbodgarasjen

Reduserte driftutgifter og vedlikeholdskostnader. 
Mulige salgsinntekter.

Redusere vedlikeholdet generelt Lovpålagte krav må følges for å holde byggene åpne, 
men vi er ikke der ennå.

Som eksempel: Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. 
Virksomheten skal ha tilfredsstillende 
inneklima, herunder luftkvalitet.
Temperaturregulering og ventilasjon skal være 
tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.
Den relative luftfuktighet i rommene må ligge 
på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke 
forekommer.                                                                                       
Som eksempel: Overordnet Plan og 
Bygningslov med forskrifter - 
Arbeidmiljøforskriften - Brann og 
Elektroforskriften - 

Redusering av vedlikeholdsmidler øker risiko for 
stenging av bygg.

Tilskudd til vedlikehold av kirker og 
kulturbygg

Deles ut etter hvor mye overskudd kommunen har 
foregående år. Mindre midler til vedlikehold



Tilskudd til etablering, prosjektering og 
tilpassning

En ordning som Husbanken tidligere hadde, men som ble 
overført til kommunen via rammemidler i 2020. Dårligere kvalitet i boligene

Parkvedlikehold Parker og friområder er ikke lovpålagt. Kommunen velger 
nivå. Når områder eller arealer er regulert til parker eller 
friområder er det utenkelig at det ikke skal være en viss 
drift og vedlikehold av områdert, jfr Mølen.

Sentrumsområder og lekeplasser prioriteres på 
grunn av lav bevilgning.

Sjeldnere plenklipping, færre blomster og generelt 
mindre vedlikehold. Fører til redusert attraktivitet.

Veivedlikehold Veivedlikehold er lovpålagt i henhold til Vegloven, men 
nivået er ikke gitt.

Det planlegges nå redusert nivå på vintervedlikehold 
av veiene i Larvik. Mindre snø vil bli kjørt bort fra 
sentrum enn tidligere. Det er ikke lenger mulig å 
dumpe snø i Indre havn og kostnadene med 
bortkjøring og deponering vil bli betydelig større enn 
tidligere. Dersom veivedlikeholdet og asfaltering 
reduseres vil det kunne føre til at enkelte av dagens 
asfaltveier vil måtte omgjøres til grusveier. 
Kommunalt vedlikehold av private veier er ikke 
lovpålagt.

Redningsdykkerberedskap Larvik brann og redning ettablerte 
redningsdykkerberedskap i 2018-2019, dette for å ha en 
bedre berdskap i forhold til drukningsulykker.

Har i dag oppdrag fra Holmestrand i Nord til 
Kragerø i sør.

Dette er ingen lovpålagt oppgave, men ikke en 
ubetydlig ressurs når uhellet er ute. Overflateredning 
vil bli en konskvens hvis det blir lagt ned. Nærmeset 
redningsdykkere er i Dammen eller på Kongsberg.

Opplæring av interne og eksterne. Vi gjennomfører mange kurs i brannvern for ansatte i 
kommunen og noen få eksterne. Det gir noen intekter til 
vårt budsjett.

Opplæring av ansatte for å være tryggere hvis 
det skulle oppstå en brann på deres 
arbeidsplass.

Ingen lovpålagt tjeneste. Mindre inntekter inn til 
Brann og redning som må kompenseres med styrking 
av budsjett.

Informasjon og besøk ut i velforeninger, 
vellag.

Holde informasjonmøter ute blandt innbyggere. Disse møtene holdes for å trygge beboere, 
men også for å komme med tiltak som benytes 
til brannvern og sikring.

Dette er lovpålagt og regulert av brannvernloven, 
men man kan velge å legge dette på et minimum

Ettablering av skjøytebaner i 
boligområder og ved skoler.

Vi legger ut vann på grusplasser, gressmatter for 
ettablering av skjytebaner.

En tjeneste vi har gjort i flere år, spesielt 
tilpasset i forhold til vår egen beredskap.

Dette er en ikke lovpålagt oppgave, liten konsekvens 
i forhold til kostnad/inntekter.

Fresing av piper I noen piper blir det veldig tykt lag med blanksot, større 
mulighet for pipebrann hvis denne ikke blir fjernet.

Gjøres som en tjeneste på noen piper i året 
mot  betaling.

Ikke en lovpålagt tjeneste, men god forebyggende 
effekt. Mindre inntekter inn til brannvesenet.

Skole og barnehagebesøk Vi besøker årlig mange barnehager og skoler med 
informasjon og opplæring.

Det gis en opplæring som er god forebyggende 
effekt for barn og unge i barnehager og skoler.

Ikke en lovpålagt oppgave, men en betydelig god 
effekt i forhold til det forebyggende. Noen reduksjon 
i forhold til materiell kostnader.

Veileding i byggesaker. Vi veileder både utbyggere og konsulenter i byggesaker. Veileding i byggesaker for å bistå utbygger og 
konsulenter til å komme frem til den beste 
løsning i forhold til at bygget skal tilfredstille 
dagens forskrifter.

Ingen lovpålagt oppgave, men mange vil nok få 
bygget godkjent. Så vil brannvesnet kunne stenge 
det umiddelbart etter åpning. Brannvesenet tar 
ingen betaling for veiledningen.

Færre investeringsprosjekter

Lavere opptak av lån og reduserte driftsutgifter



Redusere renholdet til et minimum Redusert renhold vil føre til økte forekomster av 
støvpartikler, allergener og smittestoffer. Redusert 
renhold kan føre til lavere trivsel og hygiene. 
Inneklimaet blir dårligere samtidig som levetiden på 
materialer og inventar reduseres. 

Startlån bolig
Startlån er lån til etablering av din første bolig. Du kan 
søke kommunen om startlån. Forskrift om lån fra Husbanken

Det blir vanskeligere for denne målgruppen å skaffe 
seg sin første bolig.

Bostøtte
Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og 
høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

Larvik har i tilegg til Husbankens 
bostøtteordning en egen ordning om bostøtte 
som ikke er lovpålagt.

Dårligere økonomiske forholde for de som inngår i 
ordningen.




