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Til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV og Venstre 
v/ Monica Myrvold Berg, Simon Nordanger, Ståle Sørensen, Rune Kjeldsen og Anders Wengen 

Innspill vedr partienes idrettspolitiske programmer  
 
Drammen idrettsråd har gått igjennom partienes valgprogrammer til årets kommunevalg. Gjennomgangen 
viser at det er behov for noen avklaringer og behov for svar på noen spørsmål. 
 
Arbeiderpartiet, noen utvalgte formuleringer: 
 

1. Tilbudene skal være like gode uansett hvor du bor. Det gjelder kommunale tjenester, kultur og idrett, 
det gjelder kollektivtilbud, og det gjelder fritidstilbud. 

2. Alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter. 
3. Harmonisere tilskuddene til alle idrettslagene i kommunen. De gode ordningene vi har i dag skal 

videreføres og gjøres enda bedre. 
4. Det skal satses på konseptet «Aktive lokalsamfunn» i hele kommunen. 
5. Det skal etableres et felles idrettsråd i hele kommunen 
6. Det skal være gode rammevilkår for idretten på alle nivå 
7. Vi vil at det skal være gratis å leie kommunale bygg for kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge. 
8. Drammen Arbeiderparti ønsker en videreutvikling av Marienlystområdet basert på medvirkning og 

forslag fra innbyggerne. 
 
Drammen idrettsråds kommentarer: 

1. Det nye felles idrettsrådet vil fremme en sak der likhetsprinsippet er grunnlaget for økonomiske 
fordelinger og tildeling av treningstid på idrettsanlegg. Dette gjelder også drift av anleggene. 

2. DIR har gjennom mange år arbeidet for dette gjennom Aktiv i idrettslag. 
3. Se punkt 1 
4. Modellen er økonomisk skjør og krever god og langsiktig finansiering 
5. Se punkt 1. Idrettsrådet i nye Drammen må styrkes økonomisk. 
6. Støttes 100%. Krever kraftige økninger i overføringer til idretten 
7. Det nye idrettsrådet vil videreføre prinsippene fra dagens Drammen: 20% betaling for barn og unge 

under 20 år. Nye Drammen vil få tilført mange idrettsanlegg som eies helt eller delvis av 
idrettslagene selv. Skal modellen om likhet opprettholdes kreves det økte rammer! 

8. AP, SP og MDG har forskjellige modeller for Marienlystområdet, disse bør/må samordnes i dialog 
med DIR. Vi minner om at AP foreslo å bevilge 100 millioner kroner til Berskaugplanene i forrige 
periode. 

 
Senterpartiet, noen utvalgte formuleringer: 
 

1. Støtte frivilligheten med økonomiske driftstilskudd 
2. Ishall skal etableres 
3. Marienlyst friidrettsanlegg, helårsanlegg med lavterskelbruk skal være et stikkord 
4. Senterpartiet går inn for at de små idrettene, som utøves i kommunen kartlegges, og at skal legges 

mer til rette for utøvelsen av disse og deres behov. 
Drammen idrettsråds kommentarer: 

1. Formuleringen virker noe upresis og må avklares. 
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2. For et halvt år siden var ishallbegrepet klart i betydning av en hockeyhall. Valgkampinnspill som ikke 
var forankret i idrettsdemokratiet ga ishall en utvidet forståelse, dette må avklares. 

3. Se punkt 8 under AP tidligere i dokumentet. 
4. Som under punkt 1 virker dette noe upresist og må avklares. Idretten rapporterer medlemstall hvert 

år så tallgrunnlaget er allerede tilgjengelig. 
 
SV, noen utvalgte formuleringer: 
 

1. legge til rette for fysisk utfoldelse, så folk kan drive mosjon og idrett på alle nivåer – også lokalt ute i 
bydelene. 

2. arbeide for redusert halleie for idrettsaktiviteter for ungdom under 20 år. 
3. at kommunen oppretter støtteordninger for at trenere og ledere i idrettslag kan ta kurs og 

utdanning. 
Drammen idrettsråds kommentarer: 

1. Vår forståelse av dette samsvarer med Aktive Lokalsamfunn. Må avklares om SV er enige i det. 
2. Se punkt 7 under AP. 
3. Dagens fordeling av den kommunale støtten støtter idretten med dette. I 2018 ble det utbetalt 

140 000 kroner, i 2019 87 000 kroner. Forskjellen i beløpene har med søknadsmassen å gjøre. 
 

Venstre, noen utvalgte formuleringer: 
 

1. Være positive til private aktører som ønsker å bygge kulturarenaer, idrettsanlegg eller 
flerbrukshaller. 

2. Ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til organisert idrett og uorganisert aktivitet 
3. Bygge flerbrukshaller på Fjell og Åssiden 
4. Bygge en ny ishall som er tilrettelagt for både bandy og hockey. Denne skal plasseres i vestre del av 

den nye kommunen. 
5. Utbedre hallrefusjonsordningen for private haller 
6. Samarbeide med idretten ved planlegging av nye idrettsanlegg 
7. Opprette et møtested for ungdom interessert i dataspill, inspirert av Spillhuset i Bærum 
8. Etablere støtteordninger for e-sport-initiativ fra idrettslagene 

 
Drammen idrettsråds kommentarer: 

1. Posisjonen i forrige periode utfordret idretten på OFPS. Drammens Turnforening har utarbeidet et 
konsept til en ny hall. Dette anlegget kan realiseres, men krever fortsatt noe arbeid.  

2. Dette er høyt oppe i bevisstheten hos DIR. Vi ønsker slike anlegg i tilknytning til idrettsanleggene. Vår 
uttalelse om planene på Travbanen viser dette i praksis.  

3. Fjell er ferdig og åpnes i disse dager. Åssiden fotballhall er forsinket, byggestart vinter / vår 2020. 
4. Må avklares. Bystyret sa i vår nei til bygging av en hockeyhall (OPS)., kostnadsberegnet mellom 40-80 

millioner kroner. En kombihall vil, etter vårt syn koste minst 200 millioner kroner. Hvordan skal 
denne finansieres? 

5. Dagens ordning er bra men ikke god nok så vi ønsker å få på plass en bedret finansiering 
6. Idrettsrådet ønsker uttalerett i alle de nye hovedutvalgene. Aktive Lokalsamfunns modellen som 

konsept er sektorovergripende og det er derfor viktig at idrettsrådet får mulighet til å koordinere 
dette arbeidet når det dukker opp saker i de andre utvalgene. 

7. I dag har flere idrettslag E-sport tilbud. 
8. Støttes, men må komme i tillegg til idrettsmidlene. 
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MDG, noen utvalgte formuleringer: 
 

1. Omprioritere fordelingsprinsippene for halleie til tydelig fordel for breddeidretten 
2. Nedprioritere seniorlag uten tilknytning til breddeidretten 
3. Effektivisere systemene for halleie, blant annet gjennom digitalisering 
4. Begrense maks antall lag som subsidieres av kommunen 
5. Sikre at en viss andel tid på idrettsanleggene åpnes opp for fri og gratis bruk for barn og unge 
6. Ruste opp Marienlyst friidrettsbane - primært anlegg for friidrett 
7. Bygge om Drammenshallen til innovativt anlegg 
8. Sikre drift av gratis utlånsordninger 
9. Kombinere grønne tak med aktivitetsanlegg 
10. Legge parkettgulv tilrettelagt for danseklubber i egnede arealer 
11. Sanksjonere idrettslag som ikke benytter tildelt treningstid 

 
Drammen idrettsråds kommentarer: 

1. Dagens kriterier er til fordel for breddeidrett, derfor undres vi litt her. 
2. Se punkt 1 
3. DIR er i dialog med DK om å overta tildeling av halleie. Digitalisering og forenkling er et av målene 

med det. 
4. Ikke helt klart for oss hva dette betyr, må avklares 
5. Den nye kommunen vil ha en mer broket eierkonstellasjon på idrettsanleggene. Se andre 

kommentarer om dette tidligere i dokumentet. 
6. Se punkt 8 under AP 
7. Må avklares sammen med idretten 
8. Flott. Drammen kommune bidrar i dag ikke til drift av Skattkammeret! 
9. Flott. Idretten ønsker å bidra for å realisere slike anlegg. 
10. Flott. Idretten ønsker å bidra til dette. 
11. Sist vinter gjennomførte DIR og DK kontroller. Erfaringene viste at dette kan være nødvendig. Med 

gode tekniske løsninger kan dette muligens løses uten sanksjoner.  
 
Generell kommentar: Idrettsadministrasjonen i Nye Drammen kommune MÅ styrkes med idrettsfaglig 
kompetanse for å sikre at man har kapasitet til å møte den økte mengden med idrettssaker i den nye 
kommunen. 
 
Drammen idrettsråd ønsker å invitere til et møte med dere for å drøfte disse sakene slik at vi sammen skaper 
en framtidsrettet og sterk idrettspolitisk plattform de neste fire årene. 
 
Drammen 18.09.2019. 
Per Burud, styreleder (sign)    Geir Vetterstad Skinnes, daglig leder (sign) 
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