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Kjøreplan 
Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder. 

1. Presentasjon av vertsklubben, Konnerud IL
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. Aktive lokalsamfunn – modell for Drammen
b. Post Marienlyst

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: Oddvar H. Moen/ Janne C. Hafskjold 
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 2017. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2017 i revidert stand. 
7 Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2018/19.  
8 Behandle innkomne forslag. 
9 Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2018. 
10 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2018. 
11 Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
12 Tilsette revisor for årsmøteperioden 2018-2019. 
 
 
 
 

Idrett for alle som vil pluss noen til. 
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Sak 5. ÅRSBERETNING 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 21.592 medlemmer (2016). 
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 2017 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2017-2018 
 

Styret:   
Leder Per Burud Drammen Basketballklubb 
Nestleder Geirr Kihle Konnerud IL 
Styremedlem Kyrre Frøyd Skoger IL 
Styremedlem Jarle Hovland Drammens Turnforening 
Styremedlem Stine Brandt Bedriftsidrettskretsen 
Styremedlem Julie Nålby Drammens Ballklubb 
Styremedlem Cato Brekke Åssiden IF 
Styremedlem Helle Stine Høvås Konnerud IL 
Styremedlem Finn Andersen 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   
Leder Kristin Øvrum Drammen Sportsdanseklubb 
Medlem Egil Knudsen Åssiden IF 
Medlem Ingrid Blickfeldt Robøle Skoger IL 
Medlem Jon Borgersen Elvebyen Taekwondoklubb 

 
 

Oppsummering av året 
2017 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.  
Etter at Formannskapet gjorde sitt vedtak 15.11.2017, om å skrinlegge Marienlystplanene, så styret klart at 
nytenking måtte til. Konklusjonen ble "Post Marienlyst" hvor vi ser for oss hvordan DIR sammen med 
klubbene og DK må jobbe framover. 
Post Marienlyst ligger vedlagt årsberetningen. 
 

Idrettens Fellesnemd 
Det ble høsten 2017 satt ned en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra hvert idrettsråd, med daglig 
leder i DIR som sekretær. Gruppen har utarbeidet et mandat. Mandatet er Drammen, Nedre Eiker og Svelvik 
idrettsråds bestilling til arbeidsgruppen for idretten i Nye Drammen. Resultatene skal brukes inn mot 
fellesnemda i etableringen av Nye Drammen. Arbeidsgruppa skal innhente informasjon om og komme med 
forslag til hvordan Nye Drammen idrettsråd og Nye Drammen kommune skal organisere arbeidet på 
idrettsområdet. Hele mandatet ligger som eget vedlegg i årsmøtedokumentet. 
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Informasjon og samarbeid med kretser. 
Nettbasert informasjon er kommet for å bli, og DIR satser fortsatt stort på disse kanalene for å nå ut med 
informasjon til våre idrettslag. Det er mange som følger oss på de forskjellige mediekanalene som er etablert. 
Hjemmesiden www.drammenir.no  og Facebook er de plattformene det satses mest på. 
DIR har samarbeidet tett med Buskerud Idrettskrets det siste året, spesielt i forhold til utviklingen av Aktive 
Lokalsamfunn som dere kan lese mer om et annet sted i beretningen. 

Medlemsoversikt 
Status pr. 31.12.2017 = 86 lag. 
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall fra 2017, tallene oppgitt er 
medlemstall for 2016.) 
 
Idrettslagene representerer til sammen 21592 medlemskap, en økning på 636 fra 2015. 

Amaze Danseklubb Drammen 
Aron Skiklubb 
Aron Skytterklubb, Drammen 
Austad Fotball Klubb 
Brage Bowlingklubb 
Buskeruds Jæger og 
Fiskeforening 
Drammen Amerikansk 
Fotballklubb 
Drammen Badmintonklubb 
Drammen Bandy 
Drammen Basketballklubb 
Drammen Bokseklubb 
Drammen Bordtennisklubb 
Drammen Bueskyttere 
Drammen Cricket Klubb 
Drammen Cykleklubb 
Drammen FPV Racingklubb 
Drammen Golfklubb 
Drammen Håndballklubb 
Drammen Indremisjons IF 
Drammen Indremisjons IF 
Drammen Innebandy 
Forening 
Drammen Ishockeyklubb 
Drammen Judo Club 
Drammen Kickboxing Klubb 
Drammen Klatreklubb 
Drammen Loggers 
Baseballklubb 
Drammen Modellflyklubb 
Drammen Ntn Taekwondo  

Drammen og Omegn 
Paraglider Klubb 
Drammen Roklubb 
Drammen Ryttersportsklubb 
Drammen Shotokan 
Karateklubb 
Drammen Slalåmklubb 
Drammen Sportsbåt Team 
Drammen Sportsdanseklubb 
Drammen Sportsdykkere 
Drammen Sportskyttere 
Drammen Squashklubb 
Drammen Studentidrettslag 
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, 
Casting klubb 
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 Bul 
IL Drammen Strong 
Konnerud Idrettslag 
Marienlyst Cricket Klubb 
Marienlyst Karateklubb 
Nedre Buskerud Fjordhestlag 
Nippon Karateklubb 
Norsk Motor Klubb Drammen 
Nybyen Ballklubb 
Sirens Cheerdanceklubb 
SKI- OG BALLKLUBBEN DRAFN 
Ski og ballklubben Skiold 
Skoger & Fjell Karate Klubb 
Skoger Idrettslag 
Skoger Turn 
Strømsgodset Idrettsforening 
Strømsgodset Toppfotball 
Strømsø Cricket Klubb 
Ypsilon Kickboxing Klubb 
Åskollen Fotballklubb 
Åskollen Sykkelklubb 
Åssiden Idrettsforening 

Klubb 
 
*=Særidrettslag 
 

Alders og 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 Totalt 
404 2442 1602 515 2691 7654 399 3003 2675 1098 6763 13938 21592 
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Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Drammen Squashklubb, Drammen Studentidrettslag, Drammen FPV Racingklubb 

Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved BIK 
Ingen 

Endret IR tilknytning 
Ingen lag har endret tilknytning 

Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2017: 
 

 Årsverk Verdi 
Nasjonalt 29.900 NOK 13,5 milliarder 
Drammen 452 NOK ca. 198 millioner kroner  

 
Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
 
 

2. Komiteer og utvalg 
 

 
 

3. Møtevirksomhet og representasjon 
Det er avholdt 7 styremøter i perioden der det er behandlet 56 saker. Innunder styret har DIR et 
Arbeidsutvalg (AU) på to styremedlemmer + daglig leder. AU forbereder 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

Geirr Kihle

Steinar Sørenssen

Finn Andersen

Cato Brekke

Fra adm: 
Oddvar Moen

Tildelingsutvalg

Kyrre Frøyd, leder

Jarle Hovland

Julie Nålby

Fra adm: 
Geir Skinnes

Stipendkomite

Helle Stine Høvås

Fra adm:
Geir Skinnes

Oddvar Moen
Janne C. Hafskjold

Treningstidskomite

Julie Nålby

Jarle Hovland

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold

Geir Skinnes

Rådgivende gruppe 
Inkludering

Steinar Sørensen

Helle Stine Høvås

Ina B. Hagel

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold, 

Geir Skinnes

Rådgivende gruppe
Folkehelse

Geirr Kihle

Stine Brandt

Christian Normann 
Johansen, 

KIL(Ressurs)

Fra adm:
Geir Skinnes

Idrettens 
Fellesnemd

Lars Erik Olsen -
NEIR

Per Burud, DIR

Erik Friedmann. SIR

Jan Moen, NEIR

Cato Brekke, DIR

Arna Blikom, SIR

Geir Skinnes, 
sekretær
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Prioritering av spillemidler er også en stor, årviss oppgave for Anleggsutvalget.  
DIR har vært aktive deltakere på studieturer, erfaringsutvekslinger, lokale og landsdekkende møter 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. DIR skulle dog ønsket seg en noe 
bredere deltakelse fra politikerne i KIB komiteen. Øvrig dialog med politikerne har gjennom året vært god.   

4. Status anleggssituasjonen 
Ørenhallen er åpnet, banen ble ikke ferdig innen vintersesongen. VNI har gjennom vinteren holt banen oppe 
som en naturisbane, honnør til VNI! Legging av kunstgress skal etter planen foregå i disse dager, men det tas 
værforbehold.DK bør ta lærdom av å sette for knappe byggefrister, konf. kunstgress/is både på Konnerud og 
på Øren, begge anleggene ble et år forsinket iht. opprinnelig plan. 
Hallbygging både på Brandenga og Fjell er i oppstartfasen, ferdigstillelse 2018/19. 
DIR er aktivt med på utformingen av nye Berskaug, hvor vi håper på byggestart senest i 2019. Anlegget kan 
da bli et interkommunalt anlegg med de økonomiske fordeler dette gir .Marienlyst må fram til Berskaug 
åpner gis nødvendig «førstehjelp». 
Det er meget positivt at DK nå signalisere at både ny Turnhall og Konnerudhall skal utredes som OFS 
prosjekter. Styret i DIR ønsker byggestart før 2020, både for å få nytte av de spesielle spillemidlene 
Drammen har, presskommune, og før kommunesammenslåingen. 

5. Gjennomførte aktiviteter 
Den årlige kommunale støtten 
Den kommunale støtte på kr 2 150 000,- ble utbetalt til klubbene i månedsskiftet juni/juli 2017. Den 
endrede fordelingsnøkkelen, utviklet i 2015, er videreført og søknadsprosedyren ble litt justert etter 
erfaringene fra tidligere år.  

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. 
 

 
      Skole og aktivitetsanlegg, eksempel fra Haslev i Danmark 
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Det ble i 2017 fordelt kr. 4 250 639 til klubbene. Hodestøtten ble på 69 % av hele totalbeløpet, noe som ga 
kr. 205,00 pr barn < 13 år og kr. 412,00 pr ungdom mellom 13 og 19 år. I 2016 var totalbeløpet  
kr. 3. 957, 320,-.   
 
Utviklingsstipend 
Drammen kommunes utviklingsstipend som er på 20 000,00 kroner til hhv. gutte- og jente-vinnerne ble i 
2017 tildelt: 
 

Navn Klubb Idrettsgren 

Kristine Stavås Skistad Konnerud IL Langrenn 
Samet Bayram Cetin Drammen Atletklubb Bryting 

 
Tildelingen av stipendene fant sted i Rådhuset under ordførerens gullmiddag torsdag 22/3. Middagen er for 
siste års gullvinnere fra Drammensklubber.  Drammens ordfører Tore Opdal Hansen foretok utdelingen 
sammen med Idrettsrådets styremedlem Helle Stine Høvås.  

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene 
Også i 2017 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 420 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. 
Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre nye medier.  

Inkludering i IL 
Samarbeidet mellom Drammen idrettsråd og Drammen kommune er definert gjennom en 
partnerskapsavtale. Tilleggsavtalen med Fjell 2020 som definerer inkluderingsarbeidet i bydelen Fjell ble 
avsluttet 30. juni. Drammen idrettsråd mottok kr. 600.000 fra Drammen kommunen gjennom MØS-midler 
og Fjell 2020-prosjektet i 2017. Fra KUD via NIF mottok DIR Kr.1.135.000,- for 2017.  

Drammen Kommunens bidrag utgjorde i 2017 35% av totalsummen til inkluderingsarbeidet i Drammen. 
Idretten på sin side bidrar med 65% i tillegg frivillighet og dugnadsinnsats. Fjell 2020s andel på 9% utgår i 
2018, dette betyr at DKs andel til inkluderingsarbeidet i Drammen reduseres.  

Det er utfordrende at Drammen kommunes bidrag til Inkludering i idrettslag har stått stille de siste åtte 
årene. Drammensidretten stadig utviklet nye gode prosjekter og påtatt seg et ytterligere samfunnsansvar de 
siste årene. I samarbeid med Kulturdepartementet er det etablert nytt søknads- og rapporterings system fra 
Norges Idrettsforbund for å sikre god dokumentasjon av arbeidet som gjøres. Drammen Idrettsråd forholder 
seg til de retningslinjer som er satt, men har også kommunisert utfordringer vedrørende nytt 
rapporteringssystem. 

Drammen Idrettsråd har samarbeid med totalt 14 klubber. Klubbene har gjennomført til sammen 21 ulike 
inkluderingstiltak i 2017.  Nye medlemmer der noen har lav betalingsevne er både utfordrende og en 
berikelse for idrettslagene. 

Drammen Idrettsråd har en samarbeidsavtale med Drammen Introduksjonssenter vedr. veiledning av 
foreldre i klubb og klubbvirksomhet i Drammen. Til sammen har 278 personer deltatt ved dette obligatoriske 
kurs.  Målsettinger er å bidra til at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer, styrke mulighet for 
frivillige verv og legge til rette for en sosial møteplass i lokalsamfunnet.  

Drammen Idrettsråd har en samarbeidsavtale med Aktivitetsskolen på Fjell. Idrettskonsulenten som er 
ansatt hos DIR ble konstituert som AKS-leder ved Fjell skole. for perioden 01.11.17 tom 31.07.18. Det er 
ansatt ny idrettskonsulent som skal ivareta samarbeidsavtalen frem til sommeren. 
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«Idrett for alle»  
er i samarbeid med Drammen Kommune og Byen Vår Drammen. 

Målgruppe: Barn 6-12, med fokus på økonomisk inkludering og de som ikke deltar i aktivitet/idrett. Målet 
for Idrett For Alle er å inspirere barn til å bli aktive for livet gjennom idrett, aktivitet og bevegelse, spesielt 
de som ikke er engasjert i idretten fra før. Arrangementet er en svært god anledning for idrettsklubbene til å 
demonstrere sine idrettsgrener, invitere til deltagelse og rekruttere flere medlemmer  

 

Til sammen var det rundt 300 barn og unge som deltok på arrangementet og i Guinness rekordforsøk i 
hodestående. Det ble ikke verdensrekord, men Norgesrekord.  

Idrettsmesse og skoleløp  
Ca 3.500 elever deltok under idrettsmessa og skoleløpet i 2017. Dette var fjerde gang arrangementet ble 
arrangert i regi av Buskerud idrettskrets i samarbeid med Drammen idrettsråd. Akkurat som de foregående 
årene deltok mange av byens idrettslag med stand og oppvisninger.  

Fjell 2020 og Åpen hall  
Tilleggsavtalen med Fjell 2020 ble avsluttet juni 2017. Avtalen ble redusert til at DIR skulle holde tak i Åpen 
hall frem til juni 2017. Fra 8 mars til 9 juni ble det registrert 684 barn og unge, fordelt på 87 jenter og 597 
gutter.  

Kontingentfritak 
Høsten 2015 opprettet Drammen Idrettsråd og Drammen Kommune samarbeidet om en 
«kontingentfritakspilot». Piloten er gjennomført i samarbeid med to klubber (SBK Skiold/Åssiden IF) og fem 
skoler (Brandengen, Danvik Åssiden, Kjøsterud og Aronsløkka skole). Piloten ble avsluttet ved utgangen av 
2017 og skal evalueres i første halvdel av 2018. 379 barn og unge mottatt støtte gjennom piloten. 231 
ungdommer er utenfor pilotens kriterier, deres kontingent er betalt av idrettslagene. 

Idretten ønsker og tar et utvidet samfunnsansvar, men det er viktig å presisere at det må følge med midler 
slik at idrettslagene er i stand til å påta seg dette viktige og kompliserte arbeidet. Det er viktig at Idretten 
erkjenner egne begrensninger i arbeidet med målgruppen. Det å benytte idrett som metode for sosial og 
økonomisk inkludering gjennom å kartlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere er ikke bare 
ressurskrevende men også utfordrende.  Drammen Idrettsråd ønsker å løfte frem utfordringer idretten står 
ovenfor som et felles ansvar. Samarbeidet med frivilligheten og det offentlige rundt økonomisk inkludering i 
Drammen må være bærekraftig over tid og det må samordnes på et overordnet nivå. 

 

 
Figur 1 Korsgadehallen. København 
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AKTIVE LOKALSAMFUNN 
Drammensidretten har over flere år jobbet med etablering av Aktive Lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn er 
vår betegnelse på nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes 
aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede.  

Dette er lokalsamfunn hvor skolen, idrettslaget, foreldre (FAU) og andre frivillige organisasjoner sammen 
legger til rette for: 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 
 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 
 Å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

Pr i dag er det jobbet frem flere ulike modeller under AL fanen. 
 Konnerudmodellen «Av ungdom, for ungdom» 
 Åssiden Idrettslag «Aktiv på Åssia»  
 Drammens Ballklub «Den du er, er god nok for oss» 
 Nyetableringen gjennom Strømsgodset «Ekte kjærlighet på Gulskogen» 

Modellene er utviklet i samarbeid med Drammensskolen. Drammen Idrettsråd har utarbeidet et forslag til 
endring av spesialpotter for Lokale Aktivitetsmidler. (se sak 9) 

En bærekraftig helhetlig modell der Aktive lokalsamfunn, Inkludering i idrettslag og spesialpottene i LAM 
gjenspeiler en rød tråd for idrettens aktive samfunnsarbeid, i tillegg til frivillighetens ressursmobilisering. 
Dette vil være idrettens bidrag til et trepartssamarbeid på vei mot å styrke Aktive Lokalsamfunn.  

Drammen Idrettsråd, Drammen Kommune og Buskerud Idrettskrets samarbeidet høsten 2017 om en felles 
søknad til Gjensidigstiftelsen. Søknaden gikk gjennom og gir mulighet til å videreutvikle Aktive 
Lokalsamfunns modellen de neste to årene. Drammen kommune bidrar med kr. 300,000, - i 2018 og 2019. 
Søknaden ble innvilget, som betyr at det ligger 1,6 millioner kroner i potten for å videreutvikle Aktive 
lokalsamfunn. Prosjektet vil ha en tidsramme på 2 år. Målet er at Aktive lokalsamfunn skal bli en modell for 
et samarbeid mellom det offentlige, det privat og næringslivet. 

Tildelingskomiteen 
Har i perioden bestått av følgende personer: Jarle Hovland, Julie Nålby og Kyrre Frøyd. 
Etter å ha mottatt søknader i fra 55 av byens 84 foreninger om kommunale midler, hadde komiteen noen 
møter, før vi kom frem til endelig fordeling av midlene.  Av de kr: 2.150.022,- som ble delt ut, gikk kr: 
1.101.682,- til hodestøtte til medlemmer under 20 år. Dette tilsvarer ca. 48,8% 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 betale ut maksimum 75% av den enkelte klubbs 
medlemskontingent.  Vi betalte også ut kr: 701.700,- til drift av lags eide anlegg.  
Resten av beløpet ble fordelt på andre poster som klubbene kunne søke på.  
Høsten 2017 fordelte vi LAM midler for 2017. Disse ble fordelt etter kriterier som vårt årsmøte vedtok i 
våres. Her ble mesteparten fordelt etter hodestøtte prinsippet lik fordelingen i fra DK. I år var det 64 klubber 
som var kvalifisert til penger i fra denne potten. Det ble i 2017 fordelt kr. 4 250 639 til klubbene. 
Hodestøtten ble på 69 % av hele totalbeløpet, noe som ga kr. 205,00 pr barn < 13 år og kr. 412,00 pr 
ungdom mellom 13 og 19 år. 

Treningstidskomiteen 
Drammen kommune har ansvar for tildeling av treningstid/Halltid. Søknadsfrist var satt til 1 Mai 2017/18. 
Drammen Idrettsråd er klageinstans for idrettslagene i Drammene.  Tildeling av treningstid følger fastsatte 
kriteriene for kommunale haller.  
Når det gjelder saksgang vedrørende innkomne klager er dette forankret i en egen komite i DIR for å sikre 
riktig saksbehandling. Komiteen plikter å få følge vedtatte kriterier for fordeling. Innkomne klager ble 
behandlet med hensikt om å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre. Ulike løsningsforslag ble vurdert 
sammen med Drammen Kommune. DIR ønsker å se muligheter innenfor de rammen og retningslinjer som 
foreligger for å finne løsninger til beste for idrettslag i Drammen som benytter kommunale haller, selv om 
det medførte at ikke alle klager førte til endring.  
Årets tildeling vil kanskje ikke oppleves tilfredsstillende av alle idrettslag, da det fortsatt er underdekning i 
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treningstider totalt i Kommunen. Allikevel har de fleste saker løst seg eller man har funnet alternative 
løsninger. Det er også viktig å presisere at ingen av idrettshallene i bydelene er å betrakte som bydelshaller.  
Drammen Idrettsråd jobber kontinuerlig med anlegg og hallkapasitet i Drammen for å skape fordeler for 
Drammensidretten. Den nye Fjellhallen er under bygging. Foreløpige signaler for åpning er 1/1-2019. 
Brandengahallen vil også bli påbegynt i løpet av våren. Foreløpig stipulert åpning, skolestart 2019.  

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 441 452,-. I 2017 er 
balansepostene 2051 – Egenkapital Inkludering og 2053 – Arbeid med idrettsanlegg i Drammen aktivert og 
ført inn i regnskapet. Summen som er aktivert er kr. 374 960,-. Det betyr at regnskapet viser et underskudd 
på kr. 60 081,-. I 2017 ble fløy nord på Idrettens Hus renovert og underskuddet må sees i sammenheng med 
den investeringen. Dette innebærer at DIR fortsatt har en god økonomi og kan bistå i eller sette i gang gode 
prosjekter i årene framover. DIRs viktige tivoliavtale er reforhandlet og ny avtale gjelder perioden 2017-
2022. 

 
Figur 2 Fodboldseksperimentet. Herning 

7. Avsluttende kommentarer fra styret 
 

Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2017, 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 2017 (3,4 årsverk) og ivaretar både i administrasjonen og i styret 
idrettens regler for kjønnsfordeling. 
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Drammen 5.4.2018 
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Årsregnskap

2017
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Drammen Idrettsråd
Resultatregnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2017 2016
1

INNTEKTER
Offentlige tilskudd 2 3 892 581 3 991 701
Andre inntekter 3 1 127 994 1 088 665

Sum driftsinntekter 5 020 575 5 080 366

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader 4 1 634 322 1 525 291
Tilskudd til byens idrettslag 5 3 080 721 3 206 485
Andre driftskostnader 6 746 983 720 519

Sum driftskostnader 5 462 026 5 452 295

Driftsresultat -441 451 -371 930

Finansposter
Finansinntekter 6 480 17 215
Finanskostnader -69 -67

Sum finansposter 6 411 17 148

ÅRSRESULTAT -435 040 -354 782

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital 8 -60 072 -317 336
Arbeide med IL i drammen 8 -62 554 -37 446
Avsatt til (fra) aktivitetsstøtte til idrettslag 8 -312 414
Sum disponering -435 040 -354 782
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Drammen Idrettsråd

Balanse per 31. desember 2017

EIENDELER

Omløpsmidler

NOTE 2017 2016

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 157 110 1 674563
Kundefordringer 73502 108 326
Andre fordringer 0 0
Forskuddsbetalte kostnader 4423 4835

Sum omløpsmidler 1 235035 1 787723

SUM EIENDELER 1 235035 1 787723

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Avsatt til Inkludering i IL 8 0 312414

Avsatt aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 0

Avsatt til arbeid med idrettsanlegg i Drammen 8 0 62554

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0 374968

Annen egenkapital

Egenkapital 8 956890 1 274226

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner 8 -60072 -317336

Sum annen egenkapital 896818 956890

Sum egenkapital 896818 1 331 858

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 30405 38 152

Skatt og offentlige avgifter 122037 127946

Annen kortsiktig gjeld 9 185775 289767

Sum kortsiktig gjeld 338 217 455865

Sum gjeld 338 217 455865

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 235035 1 787723

Styrets leder

Stine Branth

Styremedlem

v s
 //b//

GG
Julie Nålby

Styremedlem

Drammen, 10.04.2018

Geirr KiYile

Nestleder

arie Hovland

Styremedlem

7iicv 3

Helle Stine Hø

Styremedlem

s

Finn Er anå. Åndersen

Styremedlem

~l
dato Brekke

Styremedlem

eir kinnes

Daglig leder

/2GMt~'Gi=l'~
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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: 2017 2016
Drammen Kommune Engene 1 2 265 366 2 200 000
Norges Idrettsforbund, Inkludering i IL 1 135 000 1 000 000
Drammen Kommune, Støtteordning 450 000 750 000
Buskerud Idrettskrets, Adm. tilskudd / tiltaksmidler 42 215 41 701
Sum 3 892 581 3 991 701

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Tivoliavtale med Axels Tivoli 447 750 438 110
Momskompensasjon 113 316 112 582
Bingo 42 863 26 977
Andre inntekter 524 065 510 996
Sum 1 127 994 1 088 665

Drammen Idrettsråd

Noter til regnskapet 2017
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Drammen Idrettsråd

Noter til regnskapet 2017

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon og andre
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Lønn 1 104 302 1 114 312
Lønn fakturert fra NIF/BIK 17 454 18 705
Pensjon og andre ytelser 69 308 39 552
Andre lønns- og personalkostnader 443 258 352 722
Sum 1 634 322 1 525 291

Antall årsverk 3,2 3,2

Lønn til daglig leder utgjør kr 503 889, itillegg til fri EK tjeneste på kr 4 392 og treningavgift kr 3725.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 32 625 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2017. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.17.

Idrettsrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2017 er det kostnadsført kr 69 308 i pensjonspremie.
Idrettsrådets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Tilskudd til idrettslag, aktivitets- og driftstilskudd 2 150 022 2 186 485
Tilskudd til idrettslag, koordinering Inkludering i IL 882 713 900 000
Tilskudd til andre 47 986 120 000
Sum 3 080 721 3 206 485

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Administrasjon- og kontorkostnader 521 363 441 254
Møtekostnader 62 239 84 550
Andre kostnader 163 381 194 715
Sum 746 983 720 519

Note 7 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr  1 157 110 er 76 572 bundne skattetrekksmidler. 

Note 8 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.17 374 969 956 890 1 331 858

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 0 -60 072 -60 072
Avsetning/selvpålagte restriksjoner -374 969 -374 969
Egenkapital pr. 31.12.17 0 896 818 896 818

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2017 2016
Annen kortsiktig gjeld 185 775 138 070
Støttemidler 0 151 697
Sum 185 775 289 767
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Sak 7 - Forslag til handlingsplan 2018-
2019 
Visjon 
Vår visjon for Drammensidretten er todelt:  
«Idrett for alle som vil, pluss noen til» og «Skaper fordeler for idretten». 

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. 
 

Organisasjonskart 2018/2019 
 

 
Drammen Idrettsråd forholder seg til tre eksterne «parter»:  

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). 

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 

Styret

Anleggsutvalg Tildelingsutvalg Stipendkomite Treningstidskomite Rådgivende gruppe 
Inkludering

Rådgivende gruppe 
Folkehelse

Idrettens 
Fellesnemd

AU Adm
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dette er spesifisert i punkt B-4 i samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune. 
 

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 eret 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. 
 

Hovedfokusområder for DIR den kommende perioden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Samhandling 
2. Tilskudd/støtteordninger 
3. Anlegg 
4. Kompetanseoverføring 
5. Aktive lokalsamfunn 
6. Inkludering i IL 
7. Folkehelse 
8. Samfunn 
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Fokus Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
Samhandling Kommunereform Gjennom samarbeid med 

NEIR og SIR utarbeide 
retningslinjer for et nytt IR 

Idrettens Fellesnemd Innen 1.1.2020 Høsten 2018 
og våren 
2019 

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

Vedtak i KIB komiteen Innen 2019 Våren 2019 

Tilskudd/støtte-
ordninger 

Kommunal støtte/ 
Inkluderingsstøtte/ 
reklameavtalen 

Øke satsene gradvis mot 
2020 

Samarbeid med VNI og KIB 
komiteen 

Innen utgangen 
av 2018 og 
sommer 2019 

 

 Synliggjøre de økonomiske 
rammene idretten jobber 
under 

    

Anlegg Ishall for hockey / kortbane 
/kunstløp / kjelkehockey. 
  
Ny Turnhall på Marienlyst 
 
NY Konnerudhall 

En OFPS-løsning, gjerne 
som et interkommunalt 
anlegg. 
Prøveprosjekt OFS-anlegg 
 
Prøveprosjekt OFPS-anlegg 

Kommunal tomt og delt 
eierskap mellom private, 
idretten og 2-3 kommuner 
DTF bygger med et DK-
tilskudd 
Makeskifte tomt 

Utredes i 2018 
med oppstart i 
2019. 
Utredes i 2018, 
ferdig i 2019. 
Innen NM på ski 
2002 

 

 Ferdigstille Berskaug 
anleggene 

 Få politisk flertall for 
planen. 

Innen 2019  

 Byanlegg på Marienlyst Utvikle et framtidens 
anlegg for idrett, 
folkehelse, byliv 

Få politisk flertall for 
midler til et forprosjekt 

1 tertial 2019 

 Lage omforent anleggsplan 
for Nye Drammen 

Få anleggene inn på de 
nødvendig prioritetslister 
lokalt og regionalt 

Gjennom partiene og 
samhandling med DK -
Adm. 

Politisk: mai 2018 
Administrativt: 
2018 

Høst 
2018/Våren 
2019 

Kompetanse-
overføring 

Informasjonssamlinger for 
KIB komiteen spesielt, andre 
komiteer hvis nødvendig 

Økt bevissthet om idrettens 
rolle i Drammenssamfunnet 

 Innen februar 
hvert år 

Vår 
2018/2019 

Aktive 
lokalsamfunn(AL) 

Etablere gode tiltak i flere 
bydeler 

AL i alle bydeler Målrettet informasjon og 
påvirkningsarbeid 

Innen utgang 
2019 

Høst 
2018/2019 

 Etablere gode lokale tiltak i Supplement til Målrettet informasjon og   
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Fokus Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
de mindre 
særidrettsklubbene 

bydelsklubbenes tiltak påvirkningsarbeid 

Inkludering i IL Kontingentfritak     
 Klubbutvikling     
Folkehelse Idrett er folkehelse! Synligjøre idrettens 

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

  

Samfunn Utarbeide samfunnsregnskap 
for Drammen 

Vise idrettens verdi for 
Drammen 

Finne egnede modeller. 
(MIF/SSB++) 

Innen utgangen 
av 2018 

Våren 2019 

 Idrettens Fellesnemd Nye Drammen Idrettsråd Jobber sammen med 
NEIR og SIR mot felles 
idrettsråd fra 2020 

Innen utgangen 
av 2019 

Underveis  
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Sak 8 Forslag. 
Ingen forslag er mottatt innen fristens utløp.  

To forslag innkommet etter fristens utløp: 

 
 

Årsmøte 2018 Forslagsskjema  

 

Klubbens navn Friskis&Svettis Drammen 

Forslagstillers navn Stina Bellen Haflan 

Forslagsstillers rolle i 
idrettslaget 

Styreleder 

Kontakttelefon 45411363 

Kontakt e-post drammen@friskissvettis.no 

Forslagets tittel Trening for voksne 

Begrunnelse for forslaget Hvordan ser DIR for seg fordeling av treningstid for 
voksne i årene som kommer? 

Forslag til vedtak Dette er mer et spørsmål ifm søking av treningstider 
for 2018/2019, og om de nye hallene som bygges 
også vil komme voksenidretten til gode. 
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Årsmøte 2018 Forslagsskjema  

 

Klubbens navn Friskis&Svettis Drammen 

Forslagstillers navn Stina Bellen Haflan 

Forslagsstillers rolle i 
idrettslaget 

Styreleder 

Kontakttelefon 45411363 

Kontakt e-post drammen@friskissvettis.no 

Forslagets tittel Treningstider i gymsaler 

Begrunnelse for forslaget Vi ser at enkelte treningstider i gymsaler ikke blir 
benyttet selv om treningstiden er tildelt. 

Forslag til vedtak De enkelte idrettslag gir tilbakemelding til DIR i 
perioder de ikke benytter tildelt treningstid. Andre 
idrettslag kan da dra nytte av disse tidene. 

 

 

 

DIR-styrets innstilling:  

Forslagene oversendes til det nye styret for videre behandling. 

 

           Skole og aktivitetsanlegg, eksempel fra Haslev i Danmark 
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Sak 9. Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2018 
Som vedtatt i årsmøtet 2010, legger DIR-styret herved fram sitt forslag til kriterier for årets tildeling av LAM 
(lokale aktivitetsmidler) til byens klubber; 
 

Dagens kriterier:  
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. 

Forslag til endring av spesialpotter for Lokale Aktivitetsmidler(LAM) 
1) INGEN ENDRING (ca. 2/3) 
2) INGEN ENDRING (inntil 10%) 
3) Vil inngå som en del av «Aktive lokalsamfunn»  
4) Endringsforslag til Para-idrett (inntil 10%) 
5) Vil inngå som en del av «Aktive lokalsamfunn».  
6) Vil inngå som en del av «Aktive Lokalsamfunn». 

Ny pott 3: Aktive lokalsamfunn (inntil 20 %) 
Støtte kan søkes for følgende tiltak: 

Aktive lokalsamfunn. 
Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne 
barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte 
aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 
Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av BIK og DIR samt erfaringer fra tiltak 
som allerede er etablert i Drammen. 
 

• Aktive lokalsamfunn 1 (oppstartsstøtte 1 år) 
Det styrker søknaden til potten «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en 
intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole. 

• Aktive lokalsamfunn 2 (videreføring av aktive lokalsamfunn 1) 
Forutsetter: 

a. Utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket.  
b. Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært kun 2 år.  
c. Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår. 
d. Samarbeidsavtale med lokal skole 
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• Aktive lokalsamfunn 3 
Særdeles spennende innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og aktive oppvekstvilkår for barn 
og ungdom og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan vurderes utover støtte på 2 år.  

 
Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
(Idrettsaktivitet for både medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, 
ungdomstiltak og inkludering av de med minoritetsbakgrunn). Tiltak som inkluderer alle barn og unge til 
uorganisert aktivitet i lokalsamfunnet.  

Økonomiske inkludering (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
Tiltak for å inkludere barn og ungdom uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon 

Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år) 
Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivivitetstilbud og  ta 
eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser 

 
Søknaden styrkes dersom de store bydelsklubbene kan vise til samarbeid med mindre 
idrettslag/særidretter. 
 
Idrettsrådet fordeler midler til idrettslaget basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger. 
Tildeling skjer etter at LAM midlene er klare for utbetaling. Vi ønsker å synliggjøre lokalidrettens 
samfunnsbidrag. Det vil derfor være et krav at idrettslag som mottar støtte er positive til at det lages en 
videodokumentasjon fra tiltakene og i så måte deler av sin kunnskap for å styrke videre utvikling av Aktive 
lokalsamfunn.   

DIR-styrets innstilling:  
Styret ber Årsmøtet 2018 godkjenne fordelingskriteriene.  
 
Forslag til tilleggs vedtak: 
 «Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller 
Norges Idrettsforbunds anbefalinger innebærer at årsmøtevedtak er i strid med disse». 
 
Begrunnelse: Pr i dag må vi ha årsmøtevedtak for å kunne endre anbefalinger fra NIF og KUD. Dette kan i verste 
fall gjøre til at vi bryter med anbefalinger fra NIF om vi må vente til første Årsmøte for å kunne vedta endring. 
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Sak 10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2018. 
 

 
 
 

  

BUDSJETT FOR 2018
Budsjett Regnskap Budsjett

2018 2017 2017
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor og salgsinntekter
Offentlige tilskudd 3 750 000kr   3 892 581kr        3 990 000kr       
Andre inntekter 1 800 000kr   1 127 994kr        1 170 000kr       
Sum driftsinntekter 5 550 000kr   5 020 575kr        5 160 000kr       
Tilført disponerte midler fra 2014 362 534kr          

KOSTNADER
Varekostnad
Lønns-og personalkostnader 1 275 000kr   1 634 322kr        1 520 000kr       
Tilskudd byens idrettslag 3 600 000        3 080 721kr        3 100 000kr       
Andre driftskostnader 690 000kr      746 983kr            680 865kr          
Sum driftskostnader 5 565 000kr   5 462 026kr        5 300 865kr       

Driftsresultat 15 000-kr        441 451-kr            140 865-kr          

Finansposter
Finansinntekter 15 000kr        6 480kr                15 000kr            
Finanskostnader -kr               69-kr                      
Sum finansposter 15 000kr        6 411kr                15 000kr            

ÅRSRESULTAT -kr               435 040-kr            236 669kr          
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Sak 11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og 
DIRs lover. 
Valgkomiteens innstilling: 
Fornavn Etternavn Klubb Verv Velges for 
Geirr Kihle Konnerud IL Nestleder 2 år 
Kyrre  Frøyd Skoger IL Styremedlem 3 2 år 
Julie  Nålby DBK Styremedlem 4 2 år 
Cato Brekke Åssiden IF Styremedlem 5 2 år 
Ina B. Hagel Glassverket IF Varamedlem 2 2 år 
          

Inger  Hobbelstad Buskerud Bedriftsidrettskrets Medl. kontroll 2 år 
 
Buskerud Bedriftsidrettskrets oppnevner et styremedlem til DIRs styre. Stine Brandt er oppnevnt for 2018-2019. 
 
På vegne av valgkomiteen: 

 
 

 
Sak 12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2018-2019. 

DIR-styrets innstilling: firmaet Ernst & Young gjenvelges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra industri til aktivitet, eksempel fra Danmark. 
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Vedlegg   
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Post Marienlyst – prioriteringer fra Drammen Idrettsråd. 
 
Bakgrunn: 
 
Drammen idrettsråd har behov for å utvikle en ny og tydelig strategi for å realisere et idrettsløft i 
Drammen. Dette ønsker idrettsrådet å gjøre sammen med politikerne gjennom en avklart 
virkelighetsoppfatning og tydelig fremdrift. Bakgrunnen for det nye idrettsløftet er skrinleggingen av 
Marienlyst-planene der et flertall i formannskapet 24. oktober stemte for å avslutte 
utbyggingsavtalen med Marienlyst Utvikling, et vedtak som samtidig avviklet samarbeidsavtalen 
Drammen kommune og Drammen idrettsråd underskrev i 2011. 
 
Målsetting: 
 

1. Optimalisere anlegg for organiserte breddeidretter. 
2. Skape gode arenaer for fysisk aktivitet for alle – hele året. Altså et tydelig folkehelse-
prosjekt. 
3. Utvikle anlegg med et grønt miljøperspektiv. 
4. Tydeliggjøre kommunikasjonen av målsettingene overfor definerte målgrupper i 
Drammen. 

Løsningsskisse: 
Drammen idrettsråd har derfor utarbeidet en overordnet skisse til løsning som tar opp i seg 
idrettens behov, men som også ser på byutvikling i et folkehelseperspektiv. 
Vi ser for oss følgende tiltakspakke: 
 
Utbygging på Berskaug 
Samling av friidrettsaktiviteter gjennom både friidrettshall og utendørs bane. 
Dette har full tilslutning fra friidrettsklubbene Hellas og Sturla. Fram til denne utbyggingen realiseres 
må det utføres et periodisk vedlikehold på dagens friidrettsbane slik at den kommer opp på et 
akseptabelt teknisk nivå. 
Anlegget vil ligge strategisk plassert også i lys av kommunesammenslåingen med Nedre Eiker. 
Anlegget vil gi friidretten i Drammensregionen inkludert Sande, et betydelig løft, samtidig som Eiker-
bygdene vil se dette anlegget som viktig for rekruttering og videre aktivitet. 
Tidsperspektiv: oppstart bygging av friidrettsbanen i 2018, åpning av friidrettsbanen 
høsten 2019. Oppstart bygging av friidrettshallen primo 2019, ferdigstillelse i 2020. 

Innovativt Byanlegg på Marienlyst 
Når man flytter friidretten fra Marienlyst til Berskaug vil det åpne opp nye og kanskje unike 
muligheter til å skape nye og banebrytende aktiviteter på det nåværende området for friidrett.  
Drammen idrettsråd mener det bør være en idrettslig og tverrpolitisk ambisjon å skape Norges mest 
spennende og innovative Byanlegg på den gamle friidrettsbanen. 
Anlegget skal stimulere til aktivitet for alle – hele året. Det kan benyttes av skoler, av idrettslag men i 
høyeste grad også tilbys de som ikke driver organisert idrett. Dette skal være en aktivitetsskaper for 
alle i Drammen sentrum. En friplass (liten 200 meters friidrettsbane) bør være et sentralt element i 
et Byanlegg. 
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Anlegget vil etableres i gang- og sykkelavstand til store befolkningstette områder, noe som 
minimerer transportbehovet med bil. 
Tidsperspektiv: Oppstart idedugnader i 2018. Planprosess gjennomføres i 2019. 
Oppstart trinnvis utvikling 2019 -> 2022. 

Ny hall på Konnerud 
Det må jobbes målrettet for realisering av en ny og planlagt idrettshall på Konnerud. Denne hallen vil 
i tillegg til å være en aktivitetsskaper på Konnerud, ha to viktige funksjoner: 
 

a. Frigjøre rundt 30 prosent kapasitet fra Drammenshallen (hvor Konnerud IL i dag er største 
leietaker). 
b. Være et viktig og tydelig miljøtiltak i Drammens trafikksituasjon. Konnerud-folket kjører i 
dag mer enn 125.000 kilometer pr. år med bil for å drive aktivitet i Drammen sentrum. 
Denne biltrafikken er unødvendig og vil i stor grad bli eliminert ved en ny Konnerud-hall. 

 
En ny Konnerudhall kan også bli byens første eksempel på et OFPS samarbeid. (offentlig, frivillig, 
privat samarbeid). 
Tidsperspektiv: ferdigstillelse innen 2020. 

Utviklingen på Marienlyst Sør/ Campus Marienlyst 
Skiolds planer om bydelshus kombinert med barnehage har lenge vært på tegnebrettet og er blitt 
presentert for flere politikere, senest i Formannskapets budsjetthøring. For at planene skal kunne 
realiseres må det igangsettes et arbeid for å se på mulighetsstudien «Campus Marienlyst» og det 
framtidige behovet for Drammensbadet og utebadområdet. Skissene Skiold har utarbeidet bruker 
noe av dagens areal for utebad. Bydelshuset må plasseres og utvikles slik at de «kommuniserer» 
med mulighetsstudiens intensjoner. 
Tidsperspektiv: Oppstart planprosess vår 2018, byggestart vår 2019. 

Ishall og turnhall 
I 30 år har planene om en ishall for ishockey, short track, kunstløp mm eksistert i Drammen. Det er 
på tide at dette blir en realitet.  
Det er også et akutt behov for å gjøre noe med dagens turnhall. Hvis Drammens Turnforening (DTF) 
får gjennomslag for sine planer om sitt nye bygg «Grophall med mer» på tomtearealet der dagens 
Grophall ligger støtter DIR disse planene. 
Tidsperspektiv turnhall: Oppstart planprosess vår 2018, byggestart vår 2019. 

 
Hvis DTFs planer av forskjellige årsaker ikke lar seg realisere innen 2019 bør man se om det er mulig 
å kombinere disse to prosjektene i en ny og multifunksjonell hall på kastfeltet på Marienlyst. 
(Dette punktet må også sees i sammenheng med utviklingen av Byanlegget da disse anleggene 
kan bli viktige elementer i den utviklingen.) 
Tidsperspektiv ishall: Snarest mulig. 

Kunstgressbaner, ønsker og behov fra NFF Buskerud – Vi slår ring om Drammen. 
Med bakgrunn i rapport utarbeidet av NFF Buskerud i nært samarbeid med aktuelle fotballklubber i 
Drammen og Drammen Idrettsråd, viser det seg at det per d.d mangler hele 8,8 fullskala 
kunstgressbaner i Drammen kommune.  
Fire klubber i Drammen (Konnerud IL, Skoger IL, Glassverket IF og Åssiden IF) med absolutt størst 
behov har nå satt seg sammen for å se om man i fellesskap kan komme med gode løsninger som kan 
gi et etterlengtet løft for kunstgressutbygging med relativt små midler sett i relasjon til gevinsten 
man oppnår.  
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Det er tatt utgangspunkt i at en løsning kan være å utsette noe rehabilitering av kunstgressbaner 
som har passert 10 -årsregelen for spillemidler. Det er satt av 4 millioner kroner hvert år fram til 
2021 til dette formålet, og på den bakgrunn ønsker DIR at Drammen Kommune og klubbene 
sammen kan finne en løsning til beste for barn og deres oppvekstsvilkår i nært tilknytning til der de 
bor og går på skole. 
Følgende klubber har satt opp disse behovene: 

• Konnerud IL- 2 x 9-er kunstgressbaner på grusbanen ved klubbhuset og på Aktivitetssletta 
• Glassverket IF - 11-er kunstgressbane planlagt realisert på gressbanen på Glassverket 11 

o Her er det plass til en 11-er kunstgressbane til på sikt 
• Åssiden - 11-er kunstgressbane planlagt realisert på Eplehagan 

o Her er det plass til en 11 -er kunstgressbane til på sikt 
• Skoger IL - 11-er kunstgressbane planlagt realisert på Skoger Stadion 

o Denne utbyggingen kan utvides til også å gjelde Amerikansk fotball og baseball 
 

Tidsperspektivet ser slik ut:  

År Klubb Ny/ 
rehabilitering 

Drammen 
Kommunes andel 

av tilskudd 

MVA 
refusjon 

der IL 
bygger 

Totalkostnader 
inklusive mva. 

minus 
spillemidler 

og 15 % 
pressmidler 

   MVA 
Ref 

Tilskudd   

2018 Konnerud -
Grusbanen 

Ny 9-er 0 1,3 0,8  Ca. 4,5 mill 

 Åssiden - 
Eplehagan 

Ny 11-er 1,2 2,0  Ca. 7,3 mill 

2019 Glassverket  Ny 11-er 1,2 2,0  Ca. 7,3 mill 
 Konnerud - 

Aktivitetssletta 
Ny 9-er  1,3  Ca. 4,5 mill 

 Skoger (*) Ny 11-er 0 1,6 0,8 Ca. 5,1 
2020 Konnerud Rehab 11-er 0,6 1,25  Ca. 3,0 
 Konnerud Rehab 7-er 

** 
0,3 0,45  Ca. 1,2 

 Glassverket Rehab 11-er 0,6 1,25  Ca. 3,0 
2021 Konnerud - 

Høyden 
Ny 7-er ** 0 1,0 0,6 Ca. 3,0 

 Skoger skole  Ny 7-er ** 0,6 1,25  Ca. 3,0 mill 
 

(*) Her er det lagt inn at Skoger overtar det brukte kunstgresset fra Marienlyst 
(500.000,- for avtaking og relegging), men at det opparbeides normalt grunnarbeid og 
lys (4,6 mill). Det gis kun spillemidler av de 4,6 mill.  

(**) Banestørrelser er under vurdering av NFF, betegnelsen kan endres.  
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Finansieringsløsninger: 
Drammen kommune prosjekterer alle sine anlegg etter bruttoprinsippet. Dvs at tilskudd som statlige 
spillemidler og MVA refusjoner ikke beregnes inn i anleggsregnskapene men føres direkte inn i 
Bykassen. DIR har gjort beregninger der vi har tallfestet hva spillemidler og MVA betyr for 
anleggsbyggingen i Drammen. Når det gjelder ordinære idrettsanlegg får Drammen kommune igjen 
ca. 50 % av anleggskostnadene fra staten. Det betyr at den kommende fotballhallen som ligger inne i 
Økonomiplanen med 61 millioner kun vil koste Drammen kommune 30 millioner når de statlige 
midlene er utbetalt og ført inn i Bykassa. 
DIR ser ikke noe behov for å endre de kommunale regnskapsprinsippene men vi ser at det er viktig at 
dette perspektivet blir kjent blant alle politikerne i Bystyret. DIR har testet beregningene på et par 
politikere i Bystyret og fått gode tilbakemeldinger på at den måten å se anleggsregnskapet på var 
nyttig og til dels ny kunnskap. 
 
Utbyggingen på Berskaug bør nå sees i sammenheng med utbyggingen på Travbanen. Hvis det blir 
gjort et makeskifte mellom Drammen kommune og Åssiden Utvikling i forbindelse med Berskaug 1 
banen bør det vurderes å knytte noe av dette mot en finansiering av idrettsanleggene, spesielt når 
det gjelder Friidrettshallen. 
 
Konnerudhallen vil bygges som et offentlig, frivillig, privat samarbeid (OFPS). En annen 
samarbeidsmodell er offentlig – frivillig samarbeid. (OFS). 
DIR ønsker at Drammen kommune utreder og igangsetter flere utbygginger basert på disse 
modellene. Turnhall og Ishall er to anlegg som burde kunne realiseres ved å tenke slike modeller. 
 
Oppsummert: 
Drammen Idrettsråd støtter fortsatt Drammen Kommunes satsing på flerbruks skolehaller i 
bydelene. Her er Øren ferdig bygget, Brandengen og Fjell er i startgropa og skolene på Konnerud får 
flere flater når den nye hallen på Konnerud står ferdig (i 2020 ?).  
Drammen idrettsråd ønsker at politikerne i Drammen kan enes om dette idrettsløftet for byen, og 
presentere det som en tydelig ambisjon for utvikling av idretten og folkehelsen i Drammen. 
Idrettsløftet vil også bidra til å gi skolene i området en ny mulighet for å løse egne arealutfordringer 
med hensyn til økte elevtall og press på skolenes kroppsøvingskapasitet. 
Ambisjonen må settes raskt ut i livet, og kommuniseres som en offensiv tilnærming etter at planene 
om utbygging av Marienlyst ble stanset i formannskapet. 
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Mandat idretten i Nye Drammen 
 
Dette mandatet er Drammen, Nedre Eiker og Svelvik idrettsråds bestilling til arbeidsgruppen for 
idretten i Nye Drammen. Resultatene skal brukes inn mot fellesnemda i etableringen av Nye 
Drammen.  

Leveranser fra arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa skal innhente informasjon om og komme med forslag til hvordan Nye Drammen 
idrettsråd og Nye Drammen kommune skal organisere arbeidet på idrettsområdet.  

Fordeling av midler og tjenester 

• Fordeling av kommunale midler 
o Innhente faktagrunnlag fra kommunene 
o Hente inspirasjon til alternative fordelings modeller fra andre kommuner.  
o Lage forslag til kriterier for ny modell. 
o Lage forslag til ny regnemodell. 
o Lage forslag til overgangsordning, hvis arbeidsgruppa ser behov for dette.  

• Fordeling av LAM 
o Innhente faktagrunnlag fra kommunene 
o Hente inspirasjon til alternative fordelingsmodeller fra andre kommuner.  
o Lage forslag til kriterier for ny modell. 
o Lage forslag til ny regnemodell. 
o Lage forslag til overgangsordning, hvis arbeidsgruppa ser behov for dette. 

• Andre støtteordninger 
o Kartlegge hvilke støtteordninger som eksisterer, foruten de rent økonomiske.  
o Lage forslag til hvilke støtteordninger som skal opprettholdes.  

Kommune - idrettsråd 

• Idrettsplan/temaplan for idrett i Nye Drammen.  
o Innhente faktagrunnlag fra de involverte kommunene 
o Søke etter andre eksempler fra andre kommuner 
o Hva må en ny plan inneholde? 
o Hva bør en ny plan inneholde? 
o Hvilken form skal planen ha? 

• Lage forslag til samarbeidsavtale mellom idretten og Nye Drammen. 
o Innhente de avtalene som finnes.  
o Evaluere de avtalene som finnes.  
o Sikre innflytelse i politiske prosesser hvor idretten er involvert. 
o Søke etter andre eksempler fra andre kommuner 
o Lage forslag til ny avtale 

Formalia 

• Hvordan skal styret i Nye Drammen Idrettsråd settes sammen.  
o Instruks for valgkomiteen, by - land, individuell drett – lag idrett 
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• Rollebeskrivelser for styret 
o Innhente faktagrunnlag fra de involverte kommunene 
o Søke etter eksempler fra andre kommuner 
o Kartlegge hva slags kompetanse som et idrettsråd trenger.  
o Lage forslag til rollebeskrivelser 

• Utvalgsstruktur i Nye Drammen Idrettsråd 
o Innhente faktagrunnlag fra de involverte kommunene 
o Søke etter eksempler fra andre kommuner 
o Lage forslag til hvilke utvalg en trenger i Nye Drammen 

• Habilitetsreglement 
o Utarbeide forslag (se til NIF sitt lovverk). Rolleblanding ansatte – verv i klubb.  

• Honorarer og frikjøp 
o Kartlegge praksis for honorering 
o Innhente erfaringer fra andre kommuner 
o Utarbeide forslag til modell for honorering. 

• Rollebeskrivelse administrasjonen 
o Sjekke hva som allerede eksistere i Drammen 
o Søke etter andre eksempler fra andre idrettsråd 
o Lage forslag til rollebeskrivelser for administrasjonen i Nye Drammen.  
o Tydeliggjøre samspillet mellom styret og administrasjonen – roller og ansvar 

Annet 

• Klubbeide anlegg kontra kommunale anlegg 
o Innhente faktagrunnlag fra de involverte kommunene 
o Identifisere hvor stor er utfordringen.  
o Skal idrettsanlegg eies av kommune eller av idretten selv, eller en kombinasjon? 

• Nærmiljøanlegg 
o Utarbeide et forslag til hvilken rolle idretten skal ha i dette arbeidet. 

• Anleggsstandard 
o Standard knyttet til idrettsanlegg (for eksempel idrettshaller) 
o Anlegg for friluftsliv (for eksempel skiløyper) 

• Adgangskort 
o Kartlegge praksis for adgangskort 
o Innhente erfaringer fra andre kommuner 
o Utarbeide forslag til modell for tildeling av adgangskort. 

• Visjon 
o Utarbeide et forslag til visjon for idrettsrådet til «Nye Drammen». 
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