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Drammen IR takker alle bystyrepartiene for et enstemmig vedtak om å godkjenne siste utgave 
av en samarbeidsavtale med idretten ved DIR.  
 

Nedenfor følger noen idrettsrelaterte spørsmål som DIR synes er relevante og viktige i kommende fire-års-
periode. (DIR ber partiene om korte svar, helst kun Ja, Nei eller årstall); 
 
 

”Gamle” idrettssaker / ønsker fra idretten; 
 

Hallrefusjonsordningen 
På slutten av 90-tallet vedtok bystyret en hallrefusjonsordning slik at kostnadene for å drive inne-idretter 
for barn og unge, ikke skulle være så enormt mye høyere enn for uteidrettene. Selv om NIF ber sine IR 
jobbe for Gratis Trening i kommunale anlegg opp til 25 år, så har DIR og Drammen Kommune (DK) i mange 
år vært enige om at klubbene i Drammen får refundert 80 % av sine treningsutgifter for de under 20 år. 
Allerede i 2006 vedtok bystyret å gå over til en ordning der leietakere i denne målgruppen i kommunale 
anlegg betaler kun 20 % leie slik at man slipper å tilbakebetale refusjon året etter.  
 

1. Vil ditt parti bidra til at denne mer praktiske ordningen gjennomføres i 2012? 
 

 (Krever en overgangsbevilgning på ca 1,2 mill., hvorav halvparten er spart inn på årets utbetaling av 
hallrefusjonene.) 

 

Midler til Inkludering i Idrettslag 
For 10 år siden kom Drammen med i Kulturdepartementets (KUDs) prosjekt ”Idrettens Storbyarbeid” og 
de første årene bidro DK minst like mye til dette spleiselaget som KUD, men fra 2005 har ikke DK bevilget 
penger til dette arbeidet som nå heter ”Inkludering i IL” og har målgruppene barn og unge med 
flerkulturell bakgrunn (i sær jenter) samt barn / unge med økonomiske barrierer for å delta i idrett. Nå i 
2011 har DK kommet på banen med en bevilgning på 150.000 kroner mot Statens tilskudd på 450.000.  
 

2. Vil partiet sørge for at DK fra 2012 bidrar like mye til dette viktige arbeidet som KUD? 
 

Flerbrukshall (ishall) i Drammen 
På slutten av 90-tallet ble byens is-idretter enige om å samle seg om et arbeid for å realisere en 
kunstfrossen bane på Marienlyst og vente noen år med ishall, som det lenge også var jobbet med å få til.  
Denne banen åpnet for 10 år siden og DIR har de siste årene hatt en ishall høyest opp på sin liste over 
ønskede nye anlegg i byen.  ”Alle” synes enige om at ishall bør komme, men den blir hele tiden passert av 
andre anlegg. Derfor 3 konkrete utfordringer til partiene; 
 

3 a) Vil partiet sørge for at det kommer ishall i byen i neste bystyreperiode? 
 

3 b) I hvilket år vil partiet få på plass investeringsmidler til en eventuell kommunalt bygd ishall 
og derpå følgende årlige driftsbeløp? 
 

Idretten med Drafn i spissen har tilbudt seg å ta denne utbyggingen slik at kommunen sparer 
investeringen. Forutsetningen er da at DK istedenfor å ha fulle driftskostnader for en egen hall, bidrar 
med 50-60 % av driftskostnadene (tilsvarende fylkets rolle i Berskaughallen) i en idrettsbygget multihall 
som vil løse anleggsproblematikken for 7-8 idretter.  
 

3 c) Vil partiet støtte dette OPS-prosjektet der kommunen kun bidrar til en sunn drift? 
 
 



Prioritering av Spillemidler (SM) til Anlegg 
Fram t.o.m. 2005 var DIR og DK enige om et prinsipp om at anlegg bygget av byens IL skulle prioriteres 
foran kommunale anlegg når det gjaldt statlige spillemidler. Dette medførte at kommunale anlegg måtte 
vente lenge på å få tilbake disse statlige tilskuddene og DIR aksepterte at man i et par år lot prinsippet 
gjelde kun pr. oppstartsår, slik at flere DK-anlegg fikk utbetalt sine SM. De seinere årene har ventetiden 
(etterslepet) på SM blitt hele 4-7 år og flere klubber har fått økonomiske problemer pga. så mange år med 
mellomfinansiering av SM.  
 

4 a) Vil partiet støtte at man fra 2012 går tilbake til den gamle ordningen der alle lagseide 
anlegg gis prioritering foran kommunale anlegg ? 
 

Ett alternativ til spørsmål 4 vil være om årsmøtevedtaket i DIR fra 2010 blir gjennomført, så da spør vi  
 

4 b) Går partiet inn for at kommunen mellomfinansierer lagenes tildelte SM i de årene 
klubbene må vente på disse fra Staten? 

 
 

Nyere ønsker / utfordringer fra idretten; 
 

Utskifting av kunstgressdekker 
Fra 2001-2009 bygde DK, i et tett og godt samarbeid med DIR og de store bydelsklubbene mht. 
prioriteringer, 9 kunstgressbaner i byen. Disse har gitt stor økning i barn og unges aktivitetsnivå. 
Kunstgressbaner må normalt skifte banedekke etter ca. 10 år.  
 

5. Vil partiet sørge for en årlig bevilgning slik at kunstgressdekkene kan byttes ut for minst en 
bane i året fra og med 2012? 

 

Kommunal behandling og organisering av idrettssaker 
 

6. Vil partiet sørge for at de personene de utnevner til bystyrekomiteen for byutvikling og 
kultur (som behandler idrettssaker), har solide kunnskaper om breddeidretten? 
 

I dag er arbeidet med idrett i kommunen organisert innunder virksomheten VNI (Vei, natur og idrett). 
Dette fungerer bra for driften av idrettsanleggene, mens andre sider av idretten noen ganger faller 
mellom flere stoler (virksomheter). Sett fra vårt standpunkt hadde opprettelse av et eget fagområde med 
en idrettssjef, vært å foretrekke. 
 

7 a) Kan partiet tenke seg å jobbe for at idretten i DK organiseres på en måte som i større grad 
fanger opp alle sidene ved idretten? 
 
7 b) Hva mener partiet om å ansette en egen idrettssjef i Drammen kommune? 

 
DIR som medspiller ved utbygging av kommunale idrettsanlegg 
 

8. Vil partiet i hht. nylig vedtatt samarbeidsavtale, gi føringer så idretten blir tatt inn som en 
konstruktiv medspiller i alle utbygginger av kommunale idrettsanlegg? 
 

Bevaring av Haukåsløypa som nærmiljøanlegg og slalåmbakke 
 

9. Ønsker ditt parti at kommunen bidrar slik at det kan bli fortsatt drift av Haukåsanlegget? 
 

For partier som ikke svarer på spørsmålene vil vi kun trykke kommentaren at vedkommende 
parti ikke ønsker å besvare idrettens spørsmål og utfordringer.  
Vi ber om svar innen 10. august da disse blir offentliggjort i uke 34. 


