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Kjøreplan 
 
Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder. 
 

1. Presentasjon av vertsklubben, Strømsgodset IF  
2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets  
3. Hilsen fra bystyrekomiteen for Kultur, idrett og byliv 
4. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune 
5. Idrettsrådet informerer: 

a. Diverse informasjon 
 
 
Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpner kl. 19.00 

 

 
 
 
 

Skaper fordeler for idretten 
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Saksliste 
 
1 Åpning. 
2 Godkjenninger 

a) Godkjenne de frammøtte delegatene. 
b) Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet. 
 

3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 
a) Velge møtedirigenter – styrets forslag: Marit Skretteberg 
b) Velge møtesekretærer – styrets forslag: Steinar Sørensen og Oddvar H. Moen. 
c) Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.  
 

4 Godkjenne forretningsorden. 
1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 
2. Forslagstillere har taletid på: 

a. 3 minutter første gang  
b. 2 minutter andre gang  
c. 1 minutt tredje gang.  
d. For alle andre er taletiden 2 minutter.  
i. Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

3. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.  
a. Ingen replikk kan vare i mer enn 1 minutt.  
b. Det gis kun adgang til en replikk pr. delegat pr innlegg. 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med forslagstillers navn 
og klubb. 

5. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 
6. Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og imot. 
7. Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.  
8. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 

5 Behandle idrettsrådets årsberetning for 2016. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2016 i revidert stand. 
7 Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2017/18.  
8 Behandle innkomne forslag. 
9 Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2017. 
10 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2017. 
11 Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
12 Tilsette revisor for årsmøteperioden 2017-2018. 
 
 
 
 

Skaper fordeler for idretten 
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Sak 5. ÅRSBERETNING 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Web: www.drammenir.no 
E-post: post@drammenir.no 

Tlf: +47 32 20 82 10 
Facebook: https://www.facebook.com/drammenir/   
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1. Organisasjon 
Virksomhetens art 
Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 83 IL med 20.958 medlemmer (2015). 
I tillegg er bedriftsidretten i byen med 80 lag og vel 6.000 medlemmer tilsluttet DIR.  
 

Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2016-2017 
 
Styret   
Leder Jan Rockstad Drammen Bandy 
Nestleder Per Burud Drammen Basketballklubb 
Styremedlem Kyrre Frøyd Skoger IL 
Styremedlem Ravi Sunder Drammen-Strong 
Styremedlem Stine Brandt Bedriftsidrettskretsen 
Styremedlem Julie Nålby Drammens Ballklubb 
Styremedlem Cato Brekke Åssiden IF 
Styremedlem Geirr Kihle Konnerud IL 
Styremedlem Silje Nilsen Nørvåg Strømsgodset IF 
1. varamedlem Steinar Sørensen Drammen Slalåmklubb 
2. varamedlem Ina B. Hagel Glassverket IF 
Kontrollkomité:   
Leder Arild Østeby DHK 
Medlem Ingunn Vogel Drammens Turnforening 
Varamedlem Inger Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen 
REVISOR: Bjørn Baklid Ernst & Young Drammen 
VALGKOMITE    
 Jan Reidar Lau Winge Drammens Turnforening 
 Tor Lau Sturla IF 
 Anne Gulbrandsen Skoger IL 
   

 
 

Kort oppsummering av året 
2016 ble, som alle de foregående årene, et meget aktivt og godt år for Drammen IR og for Drammensidretten. 
Marienlystsaken var den saken (ikke overraskende) som tok desidert mest tid, mht. både møter og 
redegjørelser. Likevel er det anlegg, bygging og plassering av nye og vedlikehold av gamle, som DIR ser på som 
sitt viktigste arbeidsfelt. 
 
Nye Idrettsanlegg/Oppgraderinger. 
Etter mange «magre» år begynner det nå endelig å løsne. 
Konnerud ble 75 % ferdig som et interkommunalt anlegg, og   garderober er på gang der opp etter samme 
mal. Øren er i full gang, hallen åpnes i mai 2017 og Kunstisbanen ferdigstilles i 2017 og det kom nytt 
kunstgress og tribuner på Fjell.  
Planleggingen av Drammens nye boligområder er vi fremdeles involvert i, og vi ønsker et ord med i laget på 
utbyggingene på Travbanen, Gulskogen/Rødgata og Campus Marienlyst når den tid kommer. 
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I tillegg har vi viet følgende sak mye tid og ressurser: Inkludering i IL, hvor vår inkluderingskonsulent har hatt 
hendene fulle. Mer om dette under. 
 
Informasjon og samarbeid med kretser. 
Nettbasert informasjon er kommet for å bli, og DIR satser stort på disse kanalene for å nå ut med informasjon 
til våre idrettslag. Det er mange som følger oss på de forskjellige mediekanalene. Når det gjelder media så var 
2016 et krevende år for oss med mye fokus på våre prosesser vedr tildeling av midler. Uten å gå i dybden på 
sakene så sitter vi vel igjen med et inntrykk av at lokalmedia i Drammen og da Drammens Tidende spesielt, 
har en vei å gå i forhold til å vise et totalbilde. 
 
Drammen Kommune, Administrasjonen og politikere. 
Våre faste samarbeidspartnere, med hvem vi har faste møter og utveksling av informasjon. Dette har kommet 
inn i en fast rutine, som gjør oppfølging og gjennomføring av saker lettere.  
Samarbeidsavtalen med DK, utformet via vårt mandat gitt av Årsmøte i 2014, er fortsatt vår rettesnor for det 
videre arbeidet med nye anlegg på Marienlyst og Berskaug både i 2016 og i 2017/2018. Mye tyder på at disse 
planene først kommer til behandling høsten 2017. 
 

Medlemsoversikt 
Status pr. 31.12.2016 = 83 lag. 
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall fra 2016, tallene oppgitt er 
medlemstall for 2015.) 
 
Idrettslagene representerer til sammen 20956 medlemskap, en nedgang på 432 fra 2014. 

Aron Skiklubb 
Aron Skytterklubb, Drammen 
Austad Fotball Klubb 
Brage Bowlingklubb 
Buskeruds Jæger og 
Fiskeforening 
Drafn SK. Og Bk. 
Drammen Amerikansk 
Fotballklubb 
Drammen Badmintonklubb 
Drammen Bandy 
Drammen Baseballklubb 
Drammen Basketballklubb 
Drammen Bokseklubb 
Drammen Bordtennisklubb 
Drammen Bueskyttere 
Drammen Bul 
Drammen Cricket Klubb 
Drammen Cykleklubb 
Drammen Golfklubb 
Drammen Håndballklubb 
Drammen Indremisjons IF 
Drammen Innebandy 
Forening 
Drammen Ishockeyklubb 
Drammen Judo Club 
Drammen Kickboxing Klubb 
Drammen Klatreklubb 
Drammen Modellflyklubb 
 

Drammen Ntn Taekwon-Do 
Klubb 
Drammen og Omegn 
Paraglider Klubb 
Drammen Roklubb 
Drammen Shotokan 
Karateklubb 
Drammen Slalåmklubb 
Drammen Sportsbåt Team 
Drammen Sportsdanseklubb 
Drammen Sportsdykkere 
Drammen Sportsskyttere 
Drammen Styrkeidrettslag 
Drammen Svømmeklubb 
Drammen Tamil Sportsklubb 
Drammen Tennisklubb 
Drammen Tigers 
Bowlingklubb 
Drammen Trekkhundklubb 
Drammen Triathlon Club 
Drammen Volleyballklubb 
Drammens Atletklubb 
Drammens Ballklubb 
Drammens Seilforening 
Drammens Skøiteklub 
Drammens Sportsfiskeres 
Castingklubb 
Drammens Turnforening 
Elvebyen Sportsdanseklubb 
Elvebyen Taekwondoklubb 

Fjell Sportsklubb 
Friskis & Svettis Drammen 
Gjerpenkollen Hoppklubb 
Glassverket Idrettsforening 
Haukås Fotballklubb 
Hrimnir Islandshestforening 
Hwa Rang Team Drammen 
Idrettsforeningen Hellas 
Idrettsforeningen Sturla 
IL Drammen Strong 
Konnerud Idrettslag 
Marienlyst Cricket Klubb 
Marienlyst Karateklubb 
Nedre Buskerud Fjordhestlag 
Nippon Karateklubb 
Norsk Motor Klubb Drammen 
Nybyen Ballklubb 
SI Freestyle Discojazzklubb 
Sirens Cheerdanceklubb 
Ski og ballklubben Skiold 
Skoger Hestesportklubb 
Skoger Idrettslag 
Skoger og Fjell Karateklubb 
Skoger Turn 
Strømsgodset Idrettsforening 
Strømsgodset Toppfotball 
Strømsø Cricket Club 
Ypsilon Kickboxing Klubb 
Åskollen Fotballklubb 
Åskollen Sykkelklubb 

 
 
 

 DIR - skaper fordeler for idretten Årsmøtet 2017 Side 7 av 33



Kjønnsmessig fordeler medlemsmassen seg slik: 

Kvinner Menn Sum 
0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 
411 2533 1491 426 2359 7220 361 3468 2658 1096 6153 13736 20956 

 

Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Ingen nye lag i 2016 

Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved BIK 
Drammen Ryttersportsklubb, Drammenstudentenes Idrettslag, Gulskogen Bordtennisklubb, Onshuus IL 
(UTMELDT, består utenfor NIF), Spiralen Dykkerklubb, Ypsilon Cheerdancers Idrettslag. 
 

Endret IR tilknytning 
Ingen lag har endret tilknytning 

Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2016:  
 

 Årsverk Verdi 
Nasjonalt 29.900 NOK 13,5 milliarder 
Drammen 432 NOK ca. 195 millioner kroner  

 
Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
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2. Interne utvalg 
 

 
 

3. Møtevirksomhet og representasjon 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden der det er behandlet 79 saker. Innunder styret har DIR et 
Arbeidsutvalg (AU) på to styremedlemmer + daglig leder. AU forbereder noen styresaker, samt behandler 
enklere saker.  
De interne utvalgene har i løpet av året gjennomført sine oppgaver, der spesielt Tildelingsutvalget og 
Anleggsutvalget har hatt store og krevende utfordringer. Anleggsutvalg og DIR-ledelsen har vært aktivt med i 
de store prosessene rundt Marienlyst og Berskaug. Det redegjøres for dette arbeidet senere i beretningen.  
Prioritering av spillemidler er også en stor, årviss oppgave for Anleggsutvalget.  
DIR har vært aktive deltakere på studieturer, erfaringsutvekslinger, lokale og landsdekkende anleggsmøter 
og konferanser.  

Samarbeid med kommunen 
Drammen IR, både styret og administrasjon, har lagt bak seg nok et godt samarbeids-år med Drammen 
kommune. Som omtalt lenger opp har det også vært omfattende og gode dialoger mellom kommunen og 
idretten ved DIR og enkeltklubber om mange store anleggssaker.  
De to årlige samhandlingsmøtene med VNI som er nedfelt i samarbeidsavtalen DIR inngikk med kommunen i 
2011, er gjennomført og oppleves som viktige og gode for begge parter. Øvrig dialog med politikerne har 
gjennom året vært god.   
 

4. Status anleggssituasjonen 
Marienlyst Nord 
Selv om Marienlyst, og spesielt utbyggingen på Marienlyst Nord, har fått bred pressedekning det siste året, 
har det skjedd lite når det kommer til selve utbyggingen av idrettsanleggene. Modellene for den nye 
multifunksjonshallen og Campus Marienlyst har Drammen kommune vedtatt å ta med i det videre arbeidet 
med utviklingen av området. Det samme gjelder planene for Berskaug som selvfølgelig er knyttet opp til det 
som skjer på Marienlyst. Pr. dato venter vi på reguleringsplanen for Marienlyst Nord. Etter planen vil den 

Anleggsutvalg

Per Burud, leder

Geirr Kihle

Steinar Sørenssen

Ravi Sunder

Cato Brekke

Fra adm: 
Oddvar Moen og 

Geir Skinnes

Tildelingsutvalg

Kyrre Frøyd, leder

Silje N. Nilsen

Geirr Kihle

Julie Nålby

Fra adm: 
Geir Skinnes

Stipendkomite

Ravi Sunder

Fra adm:
Geir Skinnes

Oddvar Moen
Janne C. Hafskjold

Treningstidskomite

Ravi Sunder, leder

Julie Nålby

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold

Geir Skinnes

Rådgivende gruppe 
Inkludering

Silje N. Nørvåg

Steinar Sørensen

Cato Brekke

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold, 

Geir Skinnes

Rådgivende gruppe
Folkehelse

Geirr Kihle

Ravi Sunder

Stine Brandt

Silje N. Nørvåg

Fra adm:
Geir Skinnes
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foreligge til høsten. Når det skjer vil DIR gjennomføre en prosess slik at idretten i Drammen synliggjør sine 
ønsker og behov i denne reguleringsprosessen. (Det vises til eget forslag om dette under sak 8 på 
dagsorden.) 
  

Andre prosjekter 
DIR jobber fortsatt etter den tidligere vedtatte listen over prioriterte anlegg for perioden 2015 – 2019. 
Idrettsrådet følger opp anleggene i den rekkefølge det synes mulig å få disse realisert. DIR er representert i 
alle prosjekteringsgrupper til kommunale idrettsanlegg. Det er både iverksatt og ferdigstilt en del anlegg i 
løpet av 2016. 
 
Øren: Arbeidet med den nye flerbrukshallen er i rute og hallen skal etter planen åpnes 22. mai. Umiddelbart 
etter starter arbeidet med den nye kunstgress- og kunstisbanen. Målet er dette skal stå ferdig høsten 2017. 
Det er endelig avklart at banen blir 60 x 100 meter. 
 
Fjell: Reguleringsplanene ble vedtatt 20. september 2016.  Planforslaget legger til rette for etablering av nytt 
aktivitetshus med flerbrukshall. Planarbeidet med dette er godt i gang og etter planen skal det ferdigstilles i 
2018/2019. Det foreligger også planer for to nye 5`er kunstgressbaner. Det er vedtatt å renovere den gamle 
gymsalen ved Fjell skole til fortsatt bruk til idretten. Fjellbanen fikk nytt kunstgress i 2016. 
 
Brandenga: Flere møter vedr. hall ved Brandenga skole er avholdt og prosjektgruppe er nedsatt. Etter 
planen skal hallen stå ferdig 2018. 
 
Åssiden: Det første møtet vedr. fotballhall på Åssiden er gjennomført og prosjektgruppe nedsatt. Hallen skal 
etter planen stå ferdig 1. desember 2019. Det skal bygges en 9`er hall. Det er avsatt 60 mill. til dette 
prosjektet. 
 
Konnerud: Ny kunstgress- og kunstisbane ble åpnet i oktober 2016. Det foreligger planer for 
garderobeanlegg knyttet opp til denne banen. Anlegget er et interkommunalt anlegg (Drammen og Sande). 
 
Når det gjelder mer utfyllende stoff om anleggssituasjonen i Drammen vises det til informasjonsavisen DIR 
ga ut i mars 2017.
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5. Gjennomførte aktiviteter 
Den årlige kommunale støtten 
Den kommunale støtte på kr 2 200 000,- ble utbetalt til klubbene i månedsskiftet juni/juli 2016. Den 
endrede fordelingsnøkkelen, utviklet i 2015, er videreført og søknadsprosedyren ble litt justert etter 
erfaringene fra 2015. Tilbakemeldingene fra klubbene er veldig positive og de er fornøyde med den nye 
søknadsprosessen.  

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag og foreninger. 
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er det løpende arbeidet i det enkelte 
idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra 
Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet 
for barn og ungdom. 
 
Det ble i 2015 fordelt kr. 3. 957, 320 til klubbene. Hodestøtten ble på 66 % av hele totalbeløpet, noe som ga 
kr. 197,00 pr barn < 13 år og kr. 395,00 pr ungdom mellom 13 og 19 år. I 2015 var totalbeløpet  
kr. 3 639 910,-.   

 
Utviklingsstipend 
Drammen kommunes utviklingsstipend som er på 20 000,00 kroner til hhv. gutte- og jente-vinnerne ble i 
2017 tildelt: 
 

Navn Klubb Idrettsgren 

Eirik Sæterøy Aron Skiklubb Freeski 
Solveig Hernandez Vråle Sturla Friidrett 

 
Tildelingen av stipendene fant sted i Rådhuset under ordførerens gullmiddag torsdag 23/3. Middagen er for 
siste års gullvinnere fra Drammensklubber.  Drammens ordfører Tore Opdal Hansen foretok utdelingen 
sammen med Idrettsrådets styreleder Jan Rockstad.  
 

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene 
I 2016 har vi hatt en omfattende dialog med klubbene som er med i Inkludering i IL. Inkluderings-
konsulenten følger alle klubbene tett og har etablert gode relasjoner som bidrar til å kvalitetssikre dette 
arbeidet på beste måte. DIR sender ut ukentlige nyhetsoppdateringer til 424 mottakere der alle publiserte 
nyheter sist uke på www.drammenir.no er med. Responsen måles hver uke og det er ser ut til at 
nyhetsoppdateringen leses i snitt av ca 45-50 % av mottakerne. Dette tallet skulle vi ønske var noe høyere. 
I fordelingsarbeidet oppnås det også en del kontakt med idrettslagene. DIR har siden denne tjenesten ble 
aktivert sendt ut 23 592 slike nyhetsbrev til de 424 medlemmene av brevet. Alle idrettslag samt 
undergrupper for de lagene som har det mottar brevet. I tillegg sendes det ut til andre aktuelle 
samarbeidspartnere, alle bystyrepolitikerne samt personer som har meldt seg på ved egeninnmelding. 
I alle anleggsprosessene, spesielt Marienlyst og Berskaug, har det vært løpende dialog med involverte 
klubber, spesielt med Hellas og Sturla som har vært gode bidragsytere underveis. 
Vår nye kommunikasjonsstrategi påvirker også dette området da vi via våre nye mediekanaler finner flere 
måter å treffe lagene på. Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre nye medier.  
 

Inkludering i IL 
Drammen idrettsråd har i 2016 hatt ett årsverk til koordinerings-arbeidet med inkludering i idrett. Stillingen 
er fordelt med 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen. Til idrettens totale inkluderingsarbeid har 
Drammen idrettsråd mottatt kr. 750.000,- fra kommunen gjennom henholdsvis MØS-midler og lønns-midler 
fra Fjell 2020-prosjektet. Kr. 900.000,- er tildelt fra staten via NIF til dette arbeidet. 
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I 2016 hadde Drammen til sammen 20 tiltak gjennom 13 ulike klubber.  Sju av disse tiltakene var rettet mot 
minoritetsjenter. Fire av klubbene var nye inkluderingsklubber. 15 av tiltakene var videreførte tiltak. 

Klubbene som mottok inkluderingsmidler sammen med de klubbene som fikk tildelt inkluderingstilskudd fra 
en av LAM-spesialpottene har medført at Drammen Idrettsråd har samarbeidet med totalt 22 klubber som 
har gjennomført til sammen 33 ulike inkluderingstiltak i 2016. 

Det er rekruttert 277 nye medlemmer fra Inkluderingsprosjektene i 2016. I 2015 var tallet 189 nye 
medlemmer. Størst rekruttering har Elvebyen Taekwondoklubb som fikk 49 nye medlemmer i 2016  

 
Til sammen har Drammen Idrettsråd og Drammensklubbene stått for i overkant av 128 910 
Aktivitetstimer gjennom inkludering i idrettslag i 2016. Dette kommer i tillegg til all den ordinære 
idrettsaktiviteten i disse klubbene. I tillegg har Drammen Idrettsråd gjennomført sin første lavterskel 
foreldre-kurs ved byens Introduksjonssenter. Tilsammen var det 29 foreldre/voksne som deltok på kurset. 
Det fordelte seg med 12 kvinner og 17 menn.  Målgruppen er bosatte flyktninger over 18 år og målet for 
kurset er at foreldre skal lære om klubbdrift, frivillighet og dugnad. 
 
«Idrett for alle» som ble arrangert 25. juni er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen Idrettsråd, 
Drammen Kommune, Byen Vår Drammen og Drammens Ballklubb. Det ble et vellykket arrangement for 
målgruppen 6-12 år, med fokus på idrettsglede, økonomisk inkludering og rekruttering av de som står 
utenfor eksisterende tilbud. Det var rundt 400 barn og unge som deltok i arrangementet.  

 
Høsten 2016 jobbet Drammen idrettsråd sammen med to andre IR tett med Norges Idrettsforbund for å 
utvikle nye søke- og rapporteringsrutiner for idrettens inkluderingsarbeid i Norge. Dette resulterte i nye 
systemer som i større grad skal ivareta inkluderingsarbeidet på en god måte, samt sikre god dokumentasjon 
av det arbeidet som gjøres.  
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Grenseløs Idrettsdag (GI)ble avholdt 8. november 2016 i Mjøndalshallen. Det var lagt til rette for 15 ulike 
idrettsaktiviteter og de ca 230 deltagere som besøkte GI dagen benyttet disse tilbudene med stor 
entusiasme og stor glede. GI er et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse i Drammens-distriktet. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall klubber i Drammen totalt de tre siste årene. 85 86 88 88 82 

Antall klubber som har søkt inkluderingsmidler 
(NIF/Kommunale midler) 

12 12 15 19 14 

Antall klubber som er med i inkludering I idrettslag   10 7 11 19 13 

Innvilgede inkluderings tiltak inkludering i idrettslag 10 12 21 32 20 

Antall nye klubber i inkludering i idrettslag 3 4 6 6 4 

Antall videreførte tiltak     17 15 

Antall klubber inkl. i idrettslag/LAM spesialpotter     22 

Antall tiltak inkl. i idrettslag/LAM spesialpotter     33 

Antall jentetiltak   7 10 7 

Antall nye klubber med i inkludering i Idrettslag 3 4 6 6 4 

Ikke innvilget inkluderingstiltak. ** 2 5 4 5 1 

 

Drammen Idrettsråd, Kirkens bymisjon, Buskerud idrettskrets, DNT Drammen og kommunen etablerte i 2016 
et samarbeidsprosjekt om etablering av «Skattkammeret», en utlånssentral for idretts- og frilufts-utstyr for 
barn og unge i Drammen. Det er ansatt en prosjektansvarlig og lokaler er etablert. Åpningen av 
Skattkammeret var 1. februar 2017. Drammen Idrettsråd har bidratt med kr. 100.000,- til direkte innkjøp av 
idrettsutstyr. 
For ytterligere informasjon om Inkluderingsarbeidet, se Rapport for 2016 

Skole- idrettssamarbeid Aktivitetsskolen, AKS. 
Det ble i 2016 inngått en samarbeidsavtale mellom Fjell skole og Drammen idrettsråd om å ansette en 
idrettskonsulent i en prosjektstilling i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 hvor idrettskonsulenten jobber 
med Aktivitetsskolen på Fjell skole. Aktivitetsskolen er den nye skolefritidsordningen i Drammen kommune 
som prøves ut på Brandengen skole og Fjell skole før den rulles ut til alle skoler i Drammen høsten 2018. 
Idrettskonsulenten er ansatt i Drammen idrettsråd og skal holde aktiviteter på Aktivitetsskolen samt være et 
bindeledd mellom skole og idrettslagene. Stillingen er et spleiselag mellom Drammen Kommune ved AKS og 
Drammen Idrettsråd der utgiftene dekkes 75 % av AKS og DIR 25 %.   

Tildelingskomiteen. 
Etter å ha mottatt søknader i fra 51 av byens 85 foreninger om kommunale midler, hadde komiteen noen 
møter, før vi kom frem til endelig fordeling av midlene. Av de kr: 2.150.000,- som ble delt ut, gikk kr: 
1.014.420,- til hodestøtte til medlemmer under 20 år. Dette tilsvarer ca. 47,2% av det totale beløpet og 
dette ble da beregnet til kr: 106,- for alle medlemmer under 20 år. I år som i fjor, satte vi krav til medlems-
kontingenten som klubbene har til sine medlemmer.  Vi betalte ut maksimum 75% av den enkelte klubbs 
medlemskontingent.  Vi betalte også ut kr: 700.208,- til drift av lagseide anlegg. Resten av beløpet ble 
fordelt på andre poster som klubbene kunne søke på.  
 
Høsten 2016 fordelte vi LAM-pengene for 2016. Disse ble fordelt etter de kriterier som vårt årsmøte vedtok i 
mars 2016. Her ble mesteparten fordelt etter hodestøtte-prinsippet lik fordelingen i fra kommunen. I år var 
det 65 klubber som var kvalifisert til penger i fra denne potten.  
Det ble i 2016 fordelt kr. 3. 957, 320 til klubbene. Hodestøtten ble på 66 % av hele totalbeløpet, noe som ga 
kr. 197,00 pr barn < 13 år og kr. 395,00 pr ungdom mellom 13 og 19 år. I 2015 var totalbeløpet  
kr. 3 639 910,-.   
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Treningstidskomiteen 
Drammen har fortsatt underdekning på hallkapasitet, dette skaper store utfordringer for å få kabalen til å gå 
opp med hensyn til klubbenes aktivitet. Kommunen har vedtatt å bygge tre flerbrukshaller og det var et klart 
mål at man hadde startet med bygging av den ene i løpet av 2015, noe som dessverre ikke har skjedd. 
Vi har gjennomførte dialog med kommunen for bl.a. å revidere kriteriene for tildeling av hall-tid og justering 
av prisregimet for utleie. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2016 slik at alle søknader for 2017 blir fordelt etter 
de nye kriteriene. 
 

6. Økonomi 
Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor 
og Kontrollkomiteen.  Teknisk sett viser DIRs totalregnskap et underskudd på NOK 354 782,-. I forbindelse 
med at DIR i 2017 gikk over til å fordele inkluderingstilskudd til klubbene pr. kalenderår og ikke skoleår som 
tidligere, og en regnskapsmessig misforståelse i forbindelse med dette, gir resultatet et litt skjevt bilde av 
økonomisk status. Tildelingen av inkluderingstilskuddet som de siste årene er blitt fordelt på to regnskapsår 
ble i 2016 ført på samme år. Når dette ble oppdaget valgte regnskapskontoret å vise summen som gjeld i 
årsregnskapet. Gjelden er på kr. 151 697,-. Hvis man ser dette mot underskuddet så er det «reelle» 
underskuddet på kr. 203 085,- noe som gir et underskudd som er kr 79 555,- lavere enn budsjett. 

Dette innebærer at DIR fortsatt har en solid og god økonomi og kan bistå i eller sette i gang gode prosjekter i 
årene framover. DIRs viktige tivoliavtale er reforhandlet og ny avtale som gjelder perioden 2017-2022 er 
undertegnet. 

Styret i Drammen Idrettsråd ønsker å presisere følgende: 
DIR mottok i 2016 en sum på kr 2 650 000 i kommunale midler. Alle disse midlene fordeles videre til 
idrettslagene i Drammen etter vedtatte retningslinjer. De eneste kommunale midlene som mottas av DIR er 
kompensasjonen for reklameavtalen på kr 270 000 kr, en sum det er politisk vedtatt skal gå til driften av 
organisasjon.  
DIRs driftskostnader finansieres på denne måten: Hoveddelen kommer fra avtalen DIR har med Axels tivoli 
der en andel av inntektene fra 17 mai tivoliet innbetales til DIR. I 2016 utgjorde dette 438 110 tusen kroner. 
Denne summen, sammen med «reklamekompensasjonen» og momskompensasjonen for 
idrettsorganisasjoner finansierer driften av DIR. Momskompensasjonen for 2016 var på kr. 112 582. 

Dette betyr at DIR ikke finansieres gjennom å «spise» av kommunale midler og at organisasjonen driftes av 
midler som i all hovedsak ikke kommer fra Drammen Kommunes Bykasse. 
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7. Avsluttende kommentarer fra styret 
 

Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2016, heller ingen yrkesskader eller ulykker. Arbeidsmiljøet anses som godt. 
 

Ytre miljø 
Drammen Idrettsråds drift forurenser ikke det ytre miljø. 
 

Forskning og utvikling. 
Idrettsrådet har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Likestilling 
Drammen IR har hatt fire ansatte i 2016 (3,4 årsverk) og ivaretar både i administrasjonen og i styret 
idrettens regler for kjønnsfordeling. 
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Sak 6. Årsregnskap 2016 
 
 

 

 
  

Drammen Idrettsråd

Resultatregnskap 2016

Budsjett
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2016 2015

1

INNTEKTER
Offentlige tilskudd 2 3 991 701 3 958 000 3 791 694
Andre inntekter 3 1 088 665 927 360 1 115 761

Sum driftsinntekter 5 080 366 4 885 360 4 907 455

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader 4 1 525 291 1 456 000 1 499 585
Tilskudd til byens idrettslag 5 3 206 485 3 100 000 3 005 468
Andre driftskostnader 6 720 519 612 000 628 417

Sum driftskostnader 5 452 295 5 168 000 5 133 470

Driftsresultat -371 930 -282 640 -226 015

Finansposter
Finansinntekter 17 215 0 35 867
Finanskostnader -67 0 1 383

Sum finansposter 17 148 0 34 484

ÅRSRESULTAT -354 782 -282 640 -191 531

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital 8 -317 336 -282 640 -91 531
Arbeide med IL i drammen 8 -37 446
Avsatt til (fra) aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 -100 000
Sum disponering -354 782 -282 640 -191 531
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Drammen Idrettsråd

Balanse per 31. desember 2016

EIENDELER NOTE 2016 2015
Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 674 563 1 917 078
Kundefordringer 108 326 2 800
Andre fordringer 0 57 899
Forskuddsbetalte kostnader 4 835 2 133
Sum omløpsmidler 1 787 723 1 979 910

SUM EIENDELER 1 787 723 1 979 910

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Avsatt til Inkludering i IL 8 312 414 312 414
Avsatt aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 0
Avsatt til arbeid med idrettsanlegg i Drammen 8 62 554 100 000
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 374 968 412 414

Annen egenkapital
Egenkapital 8 1 274 226 1 274 226
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner 8 -317 336 0
Sum annen egenkapital 956 890 1 274 226

Sum egenkapital 1 331 858 1 686 640

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 38 152 77 365
Skatt og offentlige avgifter 127 946 78 638
Annen kortsiktig gjeld 9 289 767 137 266
Sum kortsiktig gjeld 455 865 293 270

Sum gjeld 455 865 293 270

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 787 723 1 979 910

Drammen, 28.03.2017
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,
foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Drammen Idrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Drammen Kommune Engene 1 2 200 000 2 200 000
Norges Idrettsforbund, Inkludering i IL 1 000 000 800 000
Drammen Kommune, Støtteordning 750 000 750 000
Buskerud Idrettskrets, Adm. tilskudd / tiltaksmidler 41 701 41 694
Sum 3 991 701 3 791 694

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Tivoliavtale med Axels Tivoli 438 110 421 260
Momskompensasjon 112 582 261 845
Bingo 26 977 53 372
Andre inntekter 510 996 379 284
Sum 1 088 665 1 115 761

Drammen Idrettsråd

Noter til regnskapet 2016
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Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon og andre
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Lønn 1 114 312 874 026
Lønn fakturert fra NIF/BIK 18 705 263 698
Pensjon og andre ytelser 39 552 87 446
Andre lønns- og personalkostnader 352 722 274 416
Sum 1 525 291 1 499 585

Antall årsverk 3,2 2,2

Lønn til daglig leder utgjør kr 485 877, itillegg til fri EK tjeneste på kr 4 392 og treningavgift kr 1 895.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 27 750 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2016. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.16.

Idrettsrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2016 er det kostnadsført kr. 39 552 i pensjonspremie.
Idrettsrådets ansatt kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Tilskudd til idrettslag, aktivitets- og driftstilskudd 2 186 485 2 200 001
Tilskudd til idrettslag, koordinering Inkludering i IL 900 000 790 467
Tilskudd til andre 120 000 15 000
Sum 3 206 485 3 005 468

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Administrasjon- og kontorkostnader 441 254 322 522
Møtekostnader 84 550 89 844
Andre kostnader 194 715 216 051
Sum 720 519 628 417

Note 7 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr  1 674 563, utgjør Inkludering i ILs midler kr 312 414

Note 8 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.16 412 414 1 274 226 1 686 640

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 0 -317 336 -317 336
Avsetning/selvpålagte restriksjoner -37 446 -37 446
Egenkapital pr. 31.12.16 374 968 956 890 1 331 858

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2016 2015
Annen kortsiktig gjeld 138 070 137 266
Støttemidler 151 697 0
Gavetildeling Sparebanken 0 0
Sum 289 767 137 266
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Til årsmøtet i Drammen Idrettsråd, 10.05.2017.

Kontrollkomiteens beretning for 2016.

Kontrollkomiteen har gjennomgått Drammen Idrettsråds beretning og årsregnskap for

året 2016 som viser et underskudd på kr 354.782 og har en balanse pr. 31.12.2016 på

kr 1.787.723. Styrets beretning og årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven.

Vi har påsett at styrets økonomiske vedtak er gjennomført og at samtlige av styrets protokoller

er tilgjengelige. Resultatet for 2016 er noe dårligere enn budsjettert.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet og viser til

Revisjonsberetningen for 2016.

Kontrollkomiteen anbefaler at det fremlagte årsregnskap og balanse kan fastsettes som

Drammen Idrettsråds årsregnskap og balanse for 2016.

Drammen, 2. mai 2017

Arild Østeby

Leder kontrollkomiteen

Ingunn Vogel

Medlem

1 ~

J

Inger Hobbelstad

Medlem

Jt-
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Sak 7. Forslag til handlingsplan  
 

Visjon 
Vår visjon for Drammensidretten er: «Idrett for alle som vil, pluss noen til». 

Verdigrunnlag  
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet i trening og konkurranse. 

Formål. 
DIR arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. DIR er en arena for samarbeid mellom 
lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene og Buskerud Idrettskrets 
(BIK). Bidrar til å ivareta frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og motarbeide frafall ved å sette 
lagene i stand til å ta vare på alle. 
 

DIRs lov § 3 sier dette om idrettsrådets oppgaver: 
 

Idrettsrådet skal: 
a. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
b. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 
c. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske 

handlingsprogram. 
d. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 
e. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 

nivå. 
f. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

 
I tillegg skal DIR ha fokus på å: 
 

• være en uhildet paraplyorganisasjon for alle idrettslag i Drammen kommune. 
• være samordningsutvalg for lagene og ta opp saker av felles interesse for lagene i 

kommunen og for det enkelte lag. 
• samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, - spesielt de økonomiske 

planer for utbygging av anlegg, samt drift og administrasjonen av disse. 
• sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale og fylkeskommunale søknads-

prosedyrer og tidsfrister. 
• informere kommunens ledelse og byens innbyggere om idrettslagenes virksomhet. 
• avholde fellesmøter og / eller temakvelder med idrettslagene etter behov. 
• være representert på idrettskretsens ting og ledermøter (jfr NIFs lov § 5-5 og 5-10). 
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Organisasjonskart 2017/2018 
 
 

 
Forklaring: Marienlyst Nord er området fra kastfeltet til Knoffs gate, avgrenset i syd av Marienlystråkket. Marienlyst 
Syd er resten av Marienlystområdet inkludert utebadområdet.  

 

Hovedfokusområder for DIR i 2017/2018.  
Drammen Idrettsråd ønsker å ha syv fokusområder denne årsmøteperioden. Handlingsplanen er 
delt inn i fire hovedområder (A-D) der det fokuseres på forholdet til våre samarbeidspartnere fra 
Drammen kommune og ned til idrettslagene. Konkrete tiltak innenfor fokusområdene er 
systematisert i tabeller der det er lett å sette seg inn i hva tiltaket består av og hvordan prosessen 
er tenkt gjennomført.  
Nytt fra tidligere handlingsplaner er et avsnitt om intern kompetanseutvikling der det legges vekt på 
intern utvikling, både i forhold til styrearbeid generelt, ansvarsområder samt tiltak til 
kompetanseutvikling for administrasjonens ansatte. 
 

Fokusområder 2017/2018: 
 
 
  

Styret

Anleggsutvalg

Marienlyst Nord

Berskaug

Marienlyst Syd/
Campus Marienlyst

Tildelingsutvalg Stipendkomite Treningstidskomite Rådgivende gruppe 
Inkludering Folkehelseutvalg

AU Adm

1. Samhandling 
2. Tilskudd/støtteordninger 
3. Anlegg. 
4. Kompetanseoverføring 
5. Samarbeid Idrett og skole 
6. Inkludering i IL 
7. Folkehelse 
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A. Forholdet Drammen idrettsråd(DIR) - Drammen kommune(DK) 
DIR ønsker å ha et best mulig forhold til Drammen kommune. I henhold til framforhandlet 
samarbeidsavtale vil DIR påse at forutsetningene / bestemmelsene i denne etterleves av begge 
parter. Vår løpende samarbeidspartner i Drammen kommune er Vei, natur og idrett (VNI). 

 
Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 

Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
1 Gjennomføre avtalte 

samhandlingsmøter 
To møter med 
politisk nivå 
To møter med VNI 

Begge parter Vår/høst 

1 Samarbeidsavtaler Til enhver tid ha en 
gjeldende avtale med 
DK 

Begge parter  

1 Talerett i idrettslige saker Samme rettighet som 
Eldre- og 
innvandrerrådet. 

DK 2017 

1 Kommunal idrettssjef Politisk påvirkning for 
å få aksept  

DIR/DK Innen 
2018 

2 Kommunale støtteordninger Revidere kriterier 
jevnlig 

VNI/DIR Løpende 

3 Utvikling av Marienlystområdet Aktiv medspiller i 
prosessene 

Anleggsutvalget/ 
administrasjonen 

Løpende 

3 Utvikling av Berskaugområdet Aktiv medspiller i 
prosessene 

Anleggsutvalget/ 
administrasjonen 

Løpende 

3 Utskifting av kunstgress Følge opp justert plan DIR/DK 2017/18 
3 Ishall Holde dialogen med 

involverte parter. 
DK/Hockeyklubben/DIR  

4 Informasjonsmøter om idretten 
i Drammen 
 
 

Kveldsmøter Bystyrekomiteer 
Kultur, idrett og byliv og 
Oppvekst og utdanning 

Høsten  

6 Videreføre 
partnerskapsavtalene 

Initiere 
forhandlingsmøter 

Administrasjonen. Desember 

6 Utvide aktiviteten til andre 
bydeler. 

Initiere samarbeid 
med flere IL  

Administrasjonen Løpende 

6 Kvalitetssikre 
inkluderingsarbeidet 
 

Inkluderingsseminar 
Møteforum med 
kompetanseheving 
og 
erfaringsutveksling 
Kurstilbud 

Administrasjonen 2g i året 
 
 
 
 
Løpende 

6 Foreldreinvolvering/deltagelse 
og rekruttering 

Lavterskel 
introduksjonpakke 
inn mot intro.sentret. 
Samarbeid med 
klubber 

Administrasjonen, 
klubb, andre aktører. 

Våren 
2015 

6 Kontingentfritak Innføre ordningen DIR/DK/Aktuelle IL 2017 
7 Etablere folkehelseutvalg Tildele ansvar og 

definere rammer for 
utvalget 

DIR styre/DK 2017 

7 Bidra i arbeidet med å påvirke 
til økt fysisk aktivitet for barn 
og unge i nærmiljø. 

Delta i alle aktuelle 
prosjekter i regi av DK 

DIR/DK Løpende 
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Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 

 
 

  

Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
7 Synliggjøre 

idrettsorganisasjonens store 
betydning for den lokale 
folkehelsa. 

Innhente tallgrunnlag 
for hvor mange timer 
aktivitet som blir 
gjennomført pr. uke i 
Drammen. 

DIR/Klubbene 2017 

7 Arbeide for å videreutvikle 
lavterskel treningstilbud for 
aktuelle grupper i befolkningen. 

I samarbeid med 
klubbene 

DIR/IL 
 
 
 

Løpende 
 
 
 

3/7 Idrettslagenes betydning og 
rammer for folkehelse arbeidet 
må sikres. 

Sørge for at klubber 
har nok anlegg sik at 
alle IL kan tilby 
trening for alle 
interesserte grupper 

DIR Løpende 
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B. Forholdet Drammen idrettsråd - Buskerud Idrettskrets(BIK) 
 
Drammen idrettsråd(DIR) er idrettens organ på kommunalt nivå og skal alltid involveres når 
Buskerud idrettskrets, et organ på regionsnivå samhandler om idrettssaker i Drammen. Unntak fra 
dette er spesifisert i punkt B-4 i samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune. 
 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 

Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
1 Informasjonsutveksling Administrativt nivå BIK/DIR Løpende 
1 Styrke det regionale 

idrettsrådssamarbeidet 
Etter modell av den interkommunale 
Drammens-regionen(Eikerkommunene, 
Drammen, Sande, Svelvik samt andre 
nabokommuner) 

DIR/BIK Løpende 

2 Støtteordninger Samordne oversikter/kompetanse DIR/BIK Løpende 
3 Samarbeidsrutiner Løpende kontakt for felles oppdatering av 

nye planer lokalt og i Drammensregionen. 
DIR/BIK Løpende 

5 Videreutvikling av 
IL/Skolesamarbeidet 

Medvirke til flere intensjons/ 
samarbeidsavtaler 

DIR/BIK/DK Løpende 

6 Kompetanseutvikling  Formidle relevante kurstilbud til klubbene DIR/BIK Løpende 
7 Tilrettelegge for aktivitet Utvikle aktivitetsområder der man kan 

drive livsløpsaktiviteter 
DIR/BIK/DK Løpende 

     
     

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 

 

C. Forholdet Drammen idrettsråd – Idrettslagene(IL) 
 
DIR ønsker å ha en tett dialog med idrettslagene i alle relevante saker. Gjensidig informasjon skal 
tilstrebes gjennom DIR s hjemmesider og relevante dialogmøter. 
DIRs lover og samarbeidsavtalen med Drammen kommune fastslår at alle henvendelser til 
kommunen fra idrettslagene, og som er av felles interesse for idretten, skal sendes via DIR.  
Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid om 
markedsføring av klubb og kommune. 
DIR skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og idrettsanlegg og sammen 
med idrettslagene presentere dette for DK. Alle forslag fra klubbene om kommunalt finansierte nye 
anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal gå gjennom DIR. DIR ønsker sammen med 
bydelsklubber og andre lokale idrettslag å videreutvikle gode anleggsplaner for bydelene. 
Folkehelse er i 2015 et nasjonalt fokusområde og DIR ønsker å bidra til en bedret folkehelse i 
Drammen. Det er bred enighet om at idrettens ordinære aktiviteter er samfunnets største 
folkehelseleverandør for barn, unge og voksne.  
Når man ser på den delen av befolkningen som defineres som eldre(60 år >) så synker 
aktivitetsnivået betydelig. DIR ønsker derfor å fokusere på denne delen av befolkningen når vi nå 
setter folkehelse på agendaen. 
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Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 

Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
1 Kommunikasjon DIR -> 

IL 
Aktiv bruk av: 
Webside, nyhetsbrev, 
sosiale medier, e-
post og sms 

Administrasjonen Løpende 

1 Kommunikasjon  
IL -> <- DIR 

Fortløpende 
synliggjøring av DIRs 
mediakanaler  

Administrasjonen Løpende 

1 Arrangere fast årlig 
dialogmøte med IL 

Treffpunkt 
Drammensidretten 

Styret/administrasjonen Løpende 

1 Styremøter ute i lagene Hvert annet møte 
arrangeres hos et IL 

Styret/administrasjonen I perioden 

2 Skattekista: 
Støtteordninger 

Oppdatere og utvikle 
DIRs nettside: 
«Støtteordninger» 

Administrasjonen Løpende 

3 Følge opp 
kartleggingen av behov 
for anlegg 

 IL/DIR Løpende 

3 Anleggsrådgivning Tilby IL i Drammen og 
nabokommunene en 
ressurs på 
fagområdet 

DIR I perioden 

6 Kontingentfritak Pilotprosjekt 
igangsatt 

DIR/DK/IL Høst 2017 

7 Hva finnes av gode 
folkehelse tilbud? 

Undersøke og 
kartlegge hva som 
finnes av tilbud i 
klubbene 

DIR I perioden 

     
     

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 
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D. Intern kompetanseutvikling 
DIRs styre ønsker i neste periode å styrke kompetansen i organisasjonen gjennom målrettede tiltak 
på enkelte fokusområder. Erfaringene fra siste periode viser at forståelsen av idrettsrådets rolle og 
funksjon innad i styret er varierende. 
 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 

Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
1 Hvem er vi? Kartlegge og dele 

real- og idretts-
kompetansen i 
styret. 

Styret/administrasjonen Vår 2017 

2     
3     
4 Styrekurs for IR 

med mest vekt på 
modulene 
«Idrettens 
regelverk» og 
«Ressursoppgaver» 

Engasjere 
kursveileder og 
fastsette dato 
 
Gjennomføre 
tiltakene 

Styre/administrasjonen 
 
 
 

2017 
 
 
 

4 Faglig oppdatering Kartlegge og 
informere om 
relevante kurs og 
seminarer for både 
styre og 
administrasjonen. 

Administrasjonen/styret Minst ett tilbud 
pr. årsmøte-
periode 

5     
6     
7 Etablere internt 

folkehelseutvalg 
Oppnevne 
medlemmer 

Styret 2017 

7  DIRs 
«folkehelseplan» 

Oppstart planarbeid Styret 2018 

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 
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Sak 8: Forslag fra styret 
 
Forslag 1: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser, stadfestelse 
av vedtak fra årsmøtet 2016. 
 
Forslag framlagt årsmøtet 2016: 
I løpet av 2016 vil Marienlyst Utvikling levere inn sitt forslag til reguleringsplan for Marienlyst 
Nord-utbyggingen. Planen vil deretter gjennomgå to høringer høsten 2016 før endelig vedtak kan 
fattes. Idretten er en av mange høringsinstanser, og det forventes at Idretten samlet uttaler seg via 
sitt koordineringsorgan Drammen Idrettsråd(DIR).  
 
DIR vil, når planen offentliggjøres, invitere til møter med ulike grupperinger av klubber som berøres 
av utbyggingsplanene og diskutere planen med disse og føre deres innspill videre i høringsprosessen. 

DIRs endelige uttalelse vil basere seg på tidligere retningslinjer gitt av årsmøtet 2014, 
samarbeidsavtalen med Drammen kommune og de innspill som kommer fram på drøftingsmøtene 
med de berørte idrettene.  

For øvrig henvises det til samarbeidsavtalen med Drammen kommune.  

Forslag til vedtak, stadfestelse av vedtak fra 2016: 

Styret ber årsmøtet 2017 om mandat til å gjennomføre prosessen skissert over slik at idretten i 
Drammen samlet synliggjør sine ønsker og behov i reguleringsprosessen på Marienlyst Nord. Det er 
forventet at prosessen gjennomføres høsten 2017. 
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Sak 9. Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2017 
Som vedtatt i årsmøtet 2010, legger DIR-styret herved fram sitt forslag til kriterier for årets tildeling av LAM 
(lokale aktivitetsmidler) til byens klubber; 
 

1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 
år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes 
innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den 
yngste gruppen. 

2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte 
til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og 
nye godkjente allidrettsskoler. 

3. Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestillingen i idrettslagenes aktiviteter. 
Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året. Gjelder både 
flere gutter i «jenteidretter» og jenter i «gutteidretter». 

4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. 
funksjonshemmede og IPU-grupper). 

5. 5-10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og 
aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle IL i byen som kan dokumentere slike tiltak, 
også de som deltar i arbeidet med Inkludering i IL, kan tildeles støtte fra denne delpotten. 

6. Inntil 5 % kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak / prosjekter i klubbene eller 
undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes inn eller leveres Drammen IR innen oppgitt 
dato. 

 

DIR-styrets innstilling:  
Styret ber Årsmøtet 2017 godkjenne fordelingskriteriene under forutsetning av at det ikke kommer store 
endringer i KUDs / NIFs bestemmelser og anbefalinger til fordelingen for 2017. Skjer dette må DIR-styret kalle inn 
klubbene til eget fordelingsmøte i september. 
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Sak 10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2017. 
 

 
 
 

  

Budsjett for 2017
Budsjett Regnskap Budsjett

2017 2016 2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd 3 990 000kr         3 991 701kr     4 175 500kr  
Andre inntekter 1 170 000kr         kr 1 088 665 800 000kr     
Sum driftsinntekter 5 160 000kr         5 080 366kr     4 975 500kr  
Tilføres disponerte midler fra 2014 362 534kr            37 446kr          400 000kr     
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader  kr        1 520 000  kr    1 525 291  kr 1 400 000 
Tilskudd til byens idrettslag 3 100 000kr         3 206 485kr     3 100 000kr  
Andre driftskostnader 680 865kr            720 519kr        700 000kr     
Sum driftskostnader 5 300 865kr         5 452 295kr     5 200 000kr  

Driftsresultat -140 865kr           -371 929kr       -224 500kr    
Resultat inkludert avsatte midler 221 669kr            -334 483kr       175 500kr     
Finansposter
Finansinntekter 15 000kr              17 215kr          35 000kr       
Finanskostnader -67
Sum finansposter 15 000kr              17 282kr          35 000kr       

ÅRSRESULTAT 236 669kr            -317 201kr       210 500kr     
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Sak 11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og 
DIRs lover. 
 

 

 
Sak 12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2017-2018. 

DIR-styrets innstilling: firmaet Ernst & Young gjenvelges 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fornavn Etternavn Klubb Forslag
Per Burud Drammen Basketballklubb Leder 2 år
Jarle Hovland Drammens Turnforening Nestleder 1 år
Helle Stine Høvås Konnerud IL Styremedlem 2 år
Kyrre Frøyd Skoger iL Styremedlem
Geirr Kihle Konnerud IL Styremedlem 2 år
Julie Nålby DBK Styremedlem
Cato Brekke Åssiden IF Styremedlem
Finn Andersen Strømsgodset IF Styremedlem 2 år
Stine Brandt Buskerud Bedriftsidrettskrets Styremedlem
Steinar Sørensen Drammen Slalåmklubb 1.vara 2 år
Ina Hagel Glassverket IF 2. vara

Arild Østeby DHK leder kontroll 2 år
Ingunn Vogel Drammens Turnforening Medl kontroll 2 år
Inger Hobbelstad Buskerud Bedriftsidrettskrets Medl kontroll
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