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Sak:
Forrige referat
Det var ingen spesielle kommentarer til referatet, alle saker som fortsatt var
aktuelle blir omtalt på ny i dagens møte.
Økonomi
Revidert budsjett 2014 (1. tertial) – hva er det økonomiske bilde for Drammen?
Sten Petter orienterte: Det er stramme økonomiske rammer for Drammen
kommune ut året. En sviktende skatteinngang har medført at det ikke gis noen
økninger i årets ramme ved 1. tertial med unntak av helse- og omsorgssektoren.
Over tid har budsjettene til VNI hatt en realnedgang som gjør at vi må få
gjennomført alle eksisterende og nye tjenester/volumer innenfor de samme
økonomiske midlene. Dette er utfordrende. Idrett har vært skjermet for de store
kuttene.
Konkrete innspill til 1. tertial for idrett ble gjennomgått. Det vises til egen sak på
nettsidene til kommunen som omhandlet blant annet synliggjøring av utbetalt
hallrefusjon for 2013 på i underkant av 60 %.
Økonomiplan 2015 – usikre anslag for skatteinngangen gjør at det blir fortsatt
stramme driftsrammer for Drammen kommune i 2015. Det forventes å måtte
kuttes i ressursbruken.
Hallrefusjonsordningen / kommunal støtte
Det er enighet om at dagens ordning for hallrefusjon til lagseide og private haller
ikke er god. Det skal derfor jobbes mot en ny ordning, og DK vil invitere DIR til
en arbeidsgruppe som skal komme frem til forslag til ny modell.

DK

DK

DK

DK

Første møte blir rett over ferien. Arbeidet skal resultere i en politisk sak som skal
behandles i høst slik at ny ordning kan fungere fra og med 2015. DIR er spesielt
opptatt av at de minste lagene skal ivaretas på en god måte.

DK/DIR

Det ble nevnt eksempler fra Trondheim på løsninger hvor kommunen leier
private haller og så videreleier til lag og foreninger. De har på den måten innført
gratis trening for alle IL-medlemmer i alle typer haller.
Prosjekter og samarbeid
Inkludering i IL – partnerskapsavtale m/tilleggsavtale for Fjell er klare til
signering med noen justeringer.
Idrettens rolle i kommunale prosjekter ble diskutert, og DIR blir invitert til møte
med Drammen Eiendom om hallutvikling i Drammen. Idretten ønsker seg tidlig
inn i prosjekter (også byutviklingsprosjekter) som har idrett i seg. Dette gjelder
også i arealdisponeringsspørsmål og planlegging. Byplan inviteres til eget møte
over ferien med idretten for å orientere om planprosesser.
Interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg(Berskog, Konnerud, Turn)
Det ble drøftet hvordan vi kan få mer interkommunalt samarbeid på idrettsanlegg
i regionen. Samarbeid Konnerud – Sande ble spesielt nevnt. Det blir møte i
koordineringsgruppen for interkommunale anlegg før ferien (20.juni). En ny
turnhall kan muligens bli vanskelig å få realisert som interkommunalt anlegg.
Anlegg
Drammen kommune og DIR har en kortsiktig plan for kunstgressrehabiliteringer
i Drammen. Det er ønskelig med god kommunikasjon også med Buskerud
fotballkrets om denne forestående utskiftingen. Ved behov kan det gjennomføres
eget møte med fotballkretsen.

DK/DIR

DK/Byplan

DK/DIR

DK/DIR

Koordinering med Fjell 2020 - Behovet for hallflater på Fjell ble diskutert.

DK

Marienlyst utvikling, status ble gitt av Sten Petter. DIR har fått egen orientering
av Byutviklingsdirektør. Det går tre løp parallellt ang. Berskaug og Marienlyst
fremover;
1. Multihall på Marienlyst (Drammen Eiendom KF).
2. Uvikling på Drammen travbane (Byplan).
3. Nye anlegg på Berskaug (Byprosjekter) / utredning av interkommunale
løsninger.
Prosessene vil bli startet opp/videreført over ferien og idretten blir invitert med.

DK

Det inviteres til et eget møte med Cricketklubbene i Drammen etter ferien for å
klarlegge deres ønsker om fremtiden til cricketen i Drammen.

DK

OFS-finansiering av idrettsanlegg utredes og skal i høst legges fram som egen
politisk sak av VNI.

DK

Videre drift/renovering/utskifting av garderobeanlegget på Gulskogen blir
ivaretatt igjennom planleggingsmidler hos VNI i samarbeid med Drammen

DK

Eiendom KF.
Fotballhall på Åssiden ble diskutert. Videre prosess avhenger av behandlingen av
kommuneplanens arealdel. Åssiden idrettsforening har nå startet bygging av et
garderobeanlegg slik at de får nyttiggjort seg erstatning fra forsikringsselskap.
Anleggssituasjonen i Drammen – oppdatering av idrettsregisteret. Det ble gitt en
orientering om feil i idrettsregisteret som er oppdaget og som nå er rettet opp.
Dette vil føre til at resultatet for Drammen bedrer seg noe og vi ligger på et
vektet snitt av de 40 største kommunene hva gjelder anleggsdekning.
DIR vil kontakte NIF’s anleggskonsulent for å få en bedre oversikt over hvor
gode de anleggs-statistikkene han utarbeider årlig er, både for Drammen og andre
sammenlignbare kommuner.
Andre anleggsprosjekter som ble drøftet var ny turnhall og hall/bane på Øren.

DIR

DK/DIR

DIR

Eventuelt
Tivoliplass for DIR og Elvefestivalen – Kastfeltet vil i løpet av 2015 bli riggplass
for utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. Alternativ plassering for tivoli i mai
DIR
for idretten blir da i Lilleparken og Øvre Storgate.
Markedsføring av utviklingsstipend 2015 – Det er ønskelig med mer
markedsføring av dette stipendet, slik at vi får inn nok søknader. Det er aktuelt å
annonsere dette på Drammen kommunes hjemmesider og sørge for at det blir tatt
inn i lokalavisene.
Helgeåpen Drammenshall – Drammenshallen har vært åpen i helgene en halv
sesong. Det er for tidlig å konkludere på de totale effektene, men vi ser at tiden
benyttes. Det er særlig cricket og fotball som har leid seg inn i helgene.
Håndballen som var noe av årsaken til at hallen ble åpnet i helgene har ikke hatt
like mye aktivitet som forventet dette halvåret.
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