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Sak:
Velkommen og presentasjon
Runde rundt bordet for presentasjon av nye medlemmer og nye fjes.

Alle

Forrige referat
Involvering av idretten i plansaker er ikke gjennomført. Det var ønske om eget
møte med byplan om arealplanen. Denne kommer på høring i nærmeste fremtid
og det er viktig med uttalelse fra idrettsrådet.

DIR/DK

OFS-finansiering av idrettsanlegg som egen sak ble etterlyst – svar: saken blir
kjørt sammen med 2. gangs behandling av frivillighetsmeldingen, og det ble gitt
en egen orientering i komiteen om OFS samarbeid med idretten både på drift og
investering.
Åssiden fotballhall er fortsatt uavklart, og avhenger av arealplanen. DIR har fått
høre at området som er foreslått utbygd bør beholdes som en grønn lunge i
Åssiden bydel. Dette kvalitetssikres med byplan.

DK

Anleggsregisteret til NIF viser tall som ikke er oppdatert etter siste justering av
feil. Dette vil synliggjøres i neste års oversikt fra NIF da grunnlagstallene for
2014 rapporter var hentet ut før vi gjorde endringen.

DK

Markedsføring av utviklingsstipend fortsatt viktig. DIR og administrasjonen
samarbeider om dette.

DK/DIR

Tivoliplass for 2015 og fremover viktig for DIR. DIR håper at utvikling av
parken bør inneholde tivoliplass/sirkusplass. Dette er viktig ikke bare for DIR
men for hele Drammen.

DIR

Økonomi
Sten Petter orientert om den økonomiske situasjonen og momenter som ligger
inne i rådmannens forslag til ØP 2015-2018:
• I økonomiplan 2015-2018 har idrett, natur og park blitt eget
programområdet (P09).
• Det legges opp til bygging av tre nye flerbrukshaller i perioden (Øren,
Brandenga, Fjell).
• Investeringene til nærmiljøanlegg økes fra 4 til 8. mill. pr år.
• Utskifting av kunstgressdekker videreføres med 3 mill pr år.
• 2015 er friluftslivets år og DK og DNT jobber med planer for utvikling av
blant annet Hamborgstrømpaviljongen.
• Det er satt av 17. mill i investeringer til videre utvikling av Drammen
park.
• Konsekvenser av ny tilskuddsordning for private haller (refusjonsordning)
tas i 1. tertial 2015.
• Tak og toalettanlegg for klokkesvingen på Marienlyst foreslås fullført for
DK
kr 9 mill.
Anlegg
Rekkefølge på utbygging av flerbrukshaller ble diskutert. Slik det ligger an nå er
det Øren som blir bygd først, så Brandenga og så Fjell.

DK

Viktigheten av koordinering mellom hallprosjekt og kunstis/kunstgress prosjekt
ble diskutert. DIR forutsetter at slik koordinering finner sted.

DK

Fjellhallen blir sett i sammenheng med Fjell 2020 prosjektet. DIR melder om
behov for midlertidige garderober på Fjell i påventa av hall. Dette gjelder spesielt
for dommergarderober. VNI har pr nå ingen planer for midlertidige løsninger på
DK
fjell.
Berskogutviklingen går for fult med planlegging mot realisering av friidrettsbane
og hall. DIR er godt representert i prosjektgruppen.

DK/DIR

Marienlyst utvikling jobber med forberedelser til reguleringsplan og foreløpig
konsept og løsning for tvillinghall. Prosjektrapporten skal være klar før jul. MU
håper at forslag til reguleringsplan for Marienlyst vil bli lagt frem i løpet av våren DK/DIR
2015.
Møte med Departementet om spillemidler til Berskog gjennomføres 31.10

DIR/DK

Prosjektet Marienlyst Campus startes opp i november.

DK

Mediestrategi
Når det pågår store utviklingsprosjekter er det viktig at DK og DIR har så god
koordinering som mulig når det gjelder mediestrategi. Viktig og ikke komme
”bakpå” i forhold til media, samt at informasjon som gis ut er kvalitetssikret.

DIR/DK

Aktivitet
Janne orienterte om status i Inkludering i IL, det er laget en handlingsplan for
arbeidet som vil styre prosjektporteføljen fremover.

DIR

Inkludering IL på fjell er i en positiv driv, det er godt samarbeid mellom DIR,
kultur, skole og frivilligheten. Åpen hall blir en viktig ”brobygger” fremover. Å
finne gode tiltak rettet mot jenter viser seg å være utfordrende.

DIR

Sommercamp 2014 ble en suksess og det legges opp til et tilsvarende opplegg for
2015. Mange lag har henvendt seg til DBK og ønsker å bidra.

DK/DIR/DBK

Politiske saker
Ny tilskuddsordning – modell og prinsipper er i ferd med å bli avklart. Det
jobbes mot et saksfremlegg i formannskapet i desember. Komiteen blir orientert i
sitt møte 11.11.
Orienteringssaker som kommer opp til politiske behandling i november og
desember:
• NIF’s satsning på regionale toppidrettssentre
• Nytt i spillemiddelordningen
Eventuelt
Tilskudd til sjakk NM blir vanskelig å behandle i DIR da de ikke er medlem i
NIF.

DK

DK

DIR

Det ble gitt en kort informasjon om planer for utvidelse av Konnerudhallen
Møte om skisprinten

DIR

VNI informerte om dialogen med KIL når det gjelder WC ski sprint, all annen
dialog med KIL går igjennom DIR.

DK
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