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PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2015-2016 

 
DATO  : TORSDAG 7. MAI 2015 
STED  : Møterom A på Idrettens Hus, 3 etasje 
KLOKKA : 17.00-19.00 
Tilstede: Jan Rockstad (JR), Kyrre Frøyd (KF), Geirr Kihle (GK), Ravi Sunder (RS), Per Burud 

(PB), Steinar Sørensen (SS), Silje N. Nørvåg (SNN), Monica Møller (MM) Arve Leirvik 
(AL). Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder (DL), Geir Skinnes (GS), idrettskonsulent 
og Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent (JCK),  

Forfall:  Ingen. 
 

Sak nr. 

08/15 PROTOKOLLER / REFERATER 

01.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2015-16 – 15. april 2015. 
Vedtak: Godkjent uten endringer.  

01.02  Protokoll fra DIRs ÅRSMØTE 25. mars. 
  Denne er under utarbeidelse. 

01.03  Oppfølging i hht vedtak på DIRs ÅRSMØTE. 
Årsmøtet ga styret i oppdrag å finne et 4. medlem til DIR’s valgkomite. Jon Reidar 
Winge fra Drammen Turnforening har sagt seg villig og er hermed oppnevnt. 

 

09/15  KOMITEINNDELING / SAKER ANG. ØKONOMI  

09.01  Endelig komiteinndeling for DIR-styret-2015  
Ble i samsvar med sist utsendte forslag. Inndelingen vedlegges protokollen. 

09.02  Kommunal støtte til byens IL. 
Informasjon om ny søknadsprosess med link til nytt elektronisk basert søknadsskjema 
er sendt klubbene. 2,2 mill. NOK skal fordeles etter samme lest som tidligere år. 

Klubbene vil bli minnet ukentlig på søknadsfristen den 22. mai.  
 Tildelingsutvalget starter behandlingen av søknadene i uke 22 og da er strek satt for å 

få behandlet en klubbs søknad dette året. 

09.03  Årets opplegg for støtte til Inkludering i IL-tiltak neste skoleår. 
Inkluderingskonsulent Janne orienterte om prosessen. Hun har løpende og god dialog 
med de klubbene som er med pr i dag, men alle byens klubber kan søke for neste år. 
Den statlige støtten til dette arbeidet har økt noe slik at flere tiltak kan tas inn i 
arbeidet fra høsten av. 

09.04  Status for hallrefusjon for leieutgifter i 2014 til utbetaling i 2015.  
Det er en del uklarheter om hvilket år refusjonen gjelder for. 15 klubber har fått 
godkjent sine søknader om refusjon for 2014-kostnader. Etter tilbakemelding fra DIR 
ang fordelingen, vil disse beløpene bli utbetalt av kommunen før sommeren. 
Den vedtatte direkte støtten til 4 haller er utbetalt tidligere i vinter. Klubber som trener 
i disse hallene kan ikke søke refusjon for denne treningen da den nå takket være 
tilskuddene skal faktureres til samme pris som i kommunale haller, dvs. 20 % for de 
under 20 år. 
For at IPN (Idrett, Park, Natur) skal kunne betale ut full 80 % refusjon samt 
kompensere for bruken av kommunale og lags-eide haller, blir bystyret anmodet om å 
tilleggs-bevilge kr. 150.000,- ved behandling av revidert budsjett i junimøtet. 
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09.05  DBK m.fl. sin sommercamp i uke 26. 
Dette er et meget viktig tilbud overfor en sårbar målgruppe. Flere aktører innen 
idretten bidrar og DIR samt kommunen gir praktisk og noe økonomisk støtte fra 
Inkluderingsmidlene. Dersom også årets camp blir en suksess, og ønsket målgruppe 
får et godt og tiltrengt tilbud, vil DIR, DBK og kommunen vurdere en vintercamp. 
Noen klubber har ikke fanget opp at dette er et tilbud til utvalgte barn fra kommunens 
og idrettens side. Styret presiserer derfor at klubbers vanlige idrettsskoler ikke 
kommer inn under samme tilskuddsordning. 

09.06  Tiltak mot barnefattigdom i Drammen – hvordan kan idretten bidra? 
• De enkelte idrettslagene (IL); 
DL refererte til NIF-styrets ferske behandling av temaet som også blir en del av det 
idrettspolitiske dokument som skal vedtas på Idrettstinget om en måned. NIF 
oppfordrer norske IL til å jobbe intern for å redusere kostnadene ved å delta i idretten, 
bl.a. gjennom ordninger for gjenbruk av utstyr. Det må aksepteres at toppidrett er dyrt 
å drive med, men breddeidretten må ikke følge dens konsepter i for stor grad. DIR-
styret oppfordrer de enkelte IL og foreldrene som er involvert til å unngå lange og 
dyre reiser og andre ting som kan ekskludere noen på laget / i treningsgruppa fra å 
delta. GK informerte om at i byens største IL, Konnerud IL, vil nå hovedstyre gå inn 
og overstyre grupper som bidrar til dyre opplegg som hyppig bytte til nye drakter (ofte 
styrt av sponsorer). Klubben innfører også en ordning slik at de samme barna ikke må 
betale aktivitetskontingent for alle de gruppene / aktivitetene de ønsker å delta i 
gjennom året. Andre IL i Drammen oppfordres til å vurdere det samme. 
• Kommunens ansvar; 
NIF-presidenten oppfordret landets kommuner til å sørge for gratis trening for alle < 
20 år i alle kommunale anlegg som et ledd i å la alle få delta i idrett. I Drammen er det 
gratis å trene i alle typer utendørsanlegg unntatt et par kunstgressbaner med 
undervarme, mens det fortsatt koster en del (20 %) å trene i innendørsanlegg. Ut fra 
denne oppfordringen og det forventede vedtaket om gratis trening på det kommende 
Idrettstinget, ser DIR-styret at de nå må starte en prosess for å påvirke Drammens 
politikere til å vedta gratis trening for barn og unge i kommunale anlegg. Samtidig er 
det viktig å ivareta driftsøkonomien i de lags-eide anleggene slik at disse ikke får 
problemer med å kunne fortsette sin drift. 
• Bedre samarbeid idretten-kommunen; 
Janne orienterte om de mange kommunale og statlige etater hun har etablert 
samarbeid med samt om utredningene av en prøveordning i 2 IL / skoler av et 
«Kompiskort». Pr. i dag er det gode dialoger med mange av skolene samt Senter for 
Oppvekst / barnevernet. Hun har også hyppige kontakter med Levekårsteamet i 
kommunen, med NAV og med Introduksjonssenteret som ofte henvender seg direkte 
til enkelte IL for å få «sine» inn i ønskede aktiviteter i disse lagene. Det har skjedd 
mye det siste året her, men samarbeidet mellom kommunen og idretten kan fortsatt 
forbedres mye for å «få med alle». 
 

10/15 ANLEGGSSAKER og Spillemiddelfordelingen 2015.  

10.01  Status Samarbeidsavtalen DK-DIR om Berskaug og Marienlyst Nord og Syd. 
Etter et langt og intens arbeid i 3 prosjektgrupper i 3/4 år der DIR har deltatt med flere 
personer i alle møter, så kan vi konstatere at svært mye av det som ble nedfelt i 
fjorårets samarbeidsavtale ser ut til å kunne bli innfridd. Blir disse utbyggingene 
vedtatt og gjennomført slik planene nå foreligger, så vil dette innebære et stort 
anleggsløft for Drammensidretten. Men mange harde slag gjenstår og DIR må fortsatt 
være tett på alle prosesser på vegne av idretten.  

10.02  Årets tildeling av spillemidler (SM) i Buskerud 
DL kom rett over fra møte i BIK’s anleggsutvalg der årets SM-fordeling til anlegg i 
fylket var gjennomgått. Den store økningen i SM fra 38 mill. til Buskerud i 2013 til 48 



 

 

Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 10 
E-post: post@drammenir.no  -  Hjemmeside: http://www.drammenir.no 

mill. i 2014, har bare akselerert ytterligere nå i 2015. Fylket får over 65 mill. NOK til 
fordeling og etterslepet (ventetiden på å få utbetalt godkjente SM) vil gå noe ned, især 
for nærmiljøanlegg som prioriteres av fylket. Det er to hovedgrunner til økningen. For 
det første har idrettens andel av SM økt fra 46 % i 2012 til 64 % nå i 2015 samtidig 
som Norsk Tipping har hatt et rekordoverskudd i 2014. Dernest søkes det om SM til 
stadig flere store anlegg i Buskerud og det bidrar til at fylket får en større andel av 
totalpotten. Drammen er dog og dessverre et unntak. Det blir nå godt synlig at 
kommunen har bygd alt for få ordinære idrettsanlegg de siste årene, noe som fører til 
at mange av de mindre kommunene rundt Drammen som har bygd både haller, 
fotballbaner og andre anlegg, får langt større beløp tildelt enn Drammen i 2015.  

10.03  DIR’s valgkampinnspill om idrettsanlegg 
Det ble en grundig diskusjon om dette i styret og konklusjonen var at DIR ikke 
arrangerer noen åpen debatt om Marienlyst- og Berskaug-planene før ferien, men 
sannsynligvis i slutten av august i samarbeid med avis(er). Derimot er det viktig at 
DIR svarer raskt og faktabasert på leserinnlegg som eventuelt kommer med 
påstander som ikke samsvarer med planene. Dersom ikke kommunen bruker media 
til å komme ut med fakta så må DIR gjøre det. Etter behandling i formannskapet av de 
to første prosjektgruppe-rapportene, vil DIR kunne presentere innholdet i disse. 

10.04  Status for anlegg i bydelene. 
 Geirr K. informerte om at anbud på kunstis-anlegget på Konnerud er lagt ut på Doffin i 
april og det har vært anbudsbefaring. Sande kommune vedtok 29/4 å bli med på 
prosjektet og anleggsstart vil bli 1. august. Aktuelle entreprenører sier anlegget vil bli 
ferdigstilt innen 15/10, noe som innebærer at det blir kunstis der til vinteren. Dette er 
et annet budskap enn det DIR fikk i samhandlingsmøtet uka før. 
Det blir gjennomført utskifting av kunstgress på den store kunstis-flata på Marienlyst i 
sommer og dette synes å kunne bli klart innen skolestart. 
DIR-styret uttrykker tilfredshet med den raske prosessen for disse to anleggene, 
mens det ser ut til å fortsatt drøye før det skjer noe med ny hall på Brandenga. For 
hall og kunst-is/gress på Øren så ønsker rådmannen å fremme reguleringsplan 
allerede før ferien, men siden både DBK og DIR har protestert på ulike sider av 
skisserte løsninger i sine høringssvar, kan dette bli utsatt et halvt år.  

10.05  Hvordan sikre alle idretter tilgang til anlegg i regionen? 
Pr dags dato er flere av de nye idrettene som baseball og amerikansk fotball plassert 
på Berskaug på dårlige baner. Det har vært noen drøftinger på om de kan flyttes til 
Marienlyst, men dette synes vanskelig uten å ramme de store idrettene som har tilbud 
der. Dersom planene for flytting av friidretten til Berskaug blir realisert så vil det skje 
oppgraderinger der som også kommer disse nye idrettene, samt cricket og fotball, til 
gode. DIR-styret finner også grunn til å presisere at byens første ishall fortsatt er en 
høyt prioritert oppgave og bør finne sin løsning innen få år. 

11/15 ORIENTERINGSSAKER. 

11.01  Status inkludering i IL – nye muligheter for flere IL 
Janne informerte om fortsatt stor aktivitet og løpende dialog med både de klubbene 
som deltar pr nå, og med nye klubber i nye bydeler. Hun har gode prosesser med 
Drammen Strong for å få de inn i et mer omfattende samarbeid med Bragernes skole 
for å øke aktivitetstilbudene for alle barn i denne bydelen. Hun er også i god dialog 
med SIF for å få et tettere samarbeid mellom den klubben og skolene Rødskog og 
Gulskogen. Alle klubber må søke om tilskudd til de tiltak de ønsker å gjennomføre for 
aktuelle målgrupper neste skoleår innen 20. juni. Blir kunngjort for alle byens IL, men 
de som vil være aktuelle må ha en tett dialog med Janne. 

11.02  BIK’s og DIR’s opplegg for skoleløpet og Idrettsmessa 21. august. 
Janne og DL informerte om dette årvisse arrangementet som BIK og DIR 
samarbeider om og som nå har blitt fast på dagtid fredagen under Elvefestivalen. Det 
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er allerede påmeldt over 2.000 ungdomsskoleelever til Skoleløpet og forventes nær 
det dobbelte. Et stort potensiale for å vise fram de ulike idrettene i Drammen under 
messa på friidrettsbanen til ei viktig målgruppe. 

11.03  DIR’s høringssvar angående Øren-anleggene og kommunens prosess 
Per orienterte og var kritisk til den manglende medvirkningen for idretten etter jul. 
Som DIR’s utnevnte kontaktperson har han ikke blitt invitert til et eneste møte og DBK 
føler også at de har blitt tilsidesatt og at det i den endelige planleggingen har vært kun 
skolen som har fått bestemme innhold, plassering etc. DIR understreker at dette er 
anlegg som skal bygges med spillemidler fra Staten og da må idrettens behov ha et 
større gjennomslag enn kommunens skole-etat som budsjettmessig ansvarlig har tatt 
innover seg. Dette er i ferd med å bli en stor utfordring for idretten i byen. 

 

11.04  Lag-status i Drammen / Viktig å levere årlig idrettsregistrering 
GS orienterte om at 5 klubber i Drammen fortsatt ikke har foretatt årets registrering. 
Disse er purret opp i flere runder av Buskerud IK som nå har tilskrevet de med en 
siste frist før de blir satt under administrasjon. Om de ikke følger opp dialogen med 
BIK så KAN DE BLI TVANGSNEDLAGT SOM IDRETTSLAG. 

11.05  Status for den BIK- og DIR-finansierte aktivitetsparken i Elveparken  
GS mente at apparatene nå fungerer bra. Han fortalte at restmidlene av denne gaven 
fra Sparebanken Øst vil bli brukt til et mobilt sykkelanlegg som normalt vil være 
plassert i enden av Gågata ved Grev Wedels plass. Dette kan imidlertid lett flyttes og 
brukes andre steder ved ulikearrangementer. Mer info gis i neste styremøte som er 
fastlagt til onsdag 17. juni.  

11.06  Vårens samhandlingsmøte / Aktuell informasjon fra styret / ansatte  
 Samhandlingsmøte med IPN (Idrett, Park og Natur) ble gjennomført mandag 4. mai 
og referatet fra møtet vil bli lagt ut på DIR’s hjemmeside når det er klart. En viktig 
beslutning der var at IPN vil bistå DIR i å få til et eget møte med byutviklings-
direktøren og aktuelle virksomheter for å drøfte kommende store byggeprosjekter 
samt for å få løftet fram behovet for å planlegge også ordinære idrettsanlegg når nye 
bydeler etableres eller utvides, og ikke bare grøntarealer. 
 
Det var ingen som hadde noen saker å informere resten av styret om denne gangen.  

 

12/15 EVENTUELT 
Ingen saker ble tatt opp. 

 
 

Møtet hevet kl. 19.10. 
 
      

Oddvar H. Moen 
referent 
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