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Idretten takker bystyret for: 
 Støtte til Inkludering i IL 
 Godt samarbeid for en bedre temaplan 
 1 time Fysak i skolen 
 Ny Hallrefusjonsordning snart på plass? 
 Idrett, park og natur som  eget 

programområde 
 Fullverdige haller ved skoleutbygginger 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Solid støtte til Inkludering i ILGodt samarbeid for å bedre TemaplanenVedtak om Fysak i skolenVedtak om økte bevillinger til HallrefusjonIdrett inn som eget programområde sammen med park og naturVedtak om bygging av fullverdige haller ved skoleutbygginger



Anleggssituasjonen 
 Opposisjonen:  

 100 mill over 4 år!  
 Ville vært veldig bra! 

 Posisjonen:  
 DIRs prioriteringer følges i en viss grad, men: 

 det går for seint!! 
 Dialog mot 2015 budsjettet viktig. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Veldig bra at opposisjonen vil bevilge 100 millioner kroner til nye breddeanlegg over 4 årPosisjonen ønsker også de fleste av DIRs prioriterte anlegg bygd over 4 år – men det går for sent. Anlegg lovt bygget i 2015-16 blir i siste budsjett presentert som en positiv nyhet fordi de skal bygget i 16-17!Viktig med gode budsjettdialoger med idretten i forkant av budsjettprosessene!



Anleggstetthet iflg NIF høsten 
2014 



Anlegg, historikk siste 14 år 
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Driftsutgifter idrett/kultur 



Kulturskoler/Idrettsskoler 
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Den frivillige innsatsen 
 Drammensidrettens frivillige gir ca 350 

gratis årsverk pr. år 
 Verdien av dette er beregnet til: 

 Ca 150 millioner kroner pr. år! 
 



Idretten er det beste verktøyet 
for å: 

 
 Inkludere nye innbyggere 
 Drive bredt folkehelsearbeid 

 Forebygging vs rehabilitering 
  ca 1 million kr. pr institusjonsplass pr år 
 Hvis 20 unge unngår rus og kriminalitet  

og 
 hvis 20 eldre utsetter institusjonsplass: 
 Gir det 40 millioner i innsparing pr år! 

Folkehelse!! 
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