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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 møtedirigent – styrets forslag: Marit Skretteberg 
b) Velge møtesekretærer – styrets forslag: Janne Hafskjold og  
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 2021. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2021 i revidert stand. 
7 Behandle innkomne forslag. 
8 Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2022. 
9 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2022. 
10 Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
11 Tilsette revisor for årsmøteperioden. 
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1. Organisasjon 
Virksomhetens art 
Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 119 IL med 27 320 medlemmer (2021). I tillegg er 
bedriftsidretten med ca. 3.000 medlemmer tilsluttet DIR. 
  
Idrettsrådet har som sin målsetting å iverksette noen av FNs bærekraftsmål, med spesielt søkelys på sosiale 
bærekraftsmål. Bærekraftsmål nr. 3 - God helse, nr. 10 - Mindre ulikhet, nr. 5 - Likestilling mellom kjønnene og nr.   11- 
bærekraftige byer og samfunn er målene idrettsrådet prioriterer.   
Bærekraftsmål 17-samarbeid benyttes som metode for å tilrettelegge for målrettet innsats og styrke gode partnerskap og 
bærekraftig utvikling. 
 

 
 

Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2021-2022 
 

Styret:   
Leder Per Burud Drammen Basketballklubb 
Nestleder Per Fjeld-Olsen  Mjøndalen IF 
Styremedlem 1 Geirr Kihle Konnerud IL 
Styremedlem 2 Runar Martin Dammen Svelvik IF 
Styremedlem 3 Anja K. Lønseth  Nesbygda IF 
Styremedlem 4 Silje Elise S Johansen  NOR 92 
Styremedlem 5 Knut Arvid Syvertsen  Åssiden IF 
1. varamedlem Anette Kagiavas  Strømm IL 
2. varamedlem Lars Erik Olsen  Nedre Eiker Svømmeklubb 
Kontrollkomité:   
Leder Arild Østeby DHK 
Medlem Stein Johnsen Svelvik IF 
Medlem Inger Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen 
   
REVISOR: Bjørn Baklid Ernst & Young Drammen 
   
VALGKOMITE   
Leder Kyrre Frøyd Skoger IL 
Medlem Jan Trygve Jensen Svelvik IF 
Medlem Elly Thoresen Mjøndalen IF 
Varamedlem Julie Nålby Drammen Bandy 
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2. Oppsummering av året 
Året 2021 var som forgående år preget av koronapandemien. Mer eller mindre stengte anlegg i to år har dessverre ført til 
noe tilbakegang i antall medlemmer, en nedgang på ca. 2.300 medlemmer i 2019 - 2020. Tallene for 2021 foreligger ikke 
når dette skrives. (Mer om dette i eget avsnitt nedenfor.). Det betyr at Idrettsrådet ved inngangen til 2022 representerer i 
alt 119 idrettslag med 27.320 medlemmer. Men med 119 idrettslag med over 25.000 medlemmer rokker det ikke ved at 
idretten er en betydelig faktor i kommunen, og ikke minst i særklasse den største bidragsyter til folkehelse. Det legges 
derfor ikke skjul på at skuffelsen var stor da kommunen la fram budsjettet for de kommende 4 årene hvor det ikke er 
avsatt en eneste krone til nye anlegg, kun en beskjeden sum til vedlikehold av de eksisterende. Det begrunnes med dårlig 
økonomi, og at kommunen må prioritere det som er lovpålagt. Idretten er ikke det. Det gjenstår også mye før 
harmonisering/likebehandling slik det ble lovet ved sammenslåingen er gjennomført på idrettens område. Når det er sagt 
er det et godt samarbeidsklima mellom Idrettsrådet og kommunen, både politisk og administrativt. Vi er enige om mye, 
men det mangler altså bevilgninger.  Det følgende viser i hovedsak omfanget av hva idretten i Drammen er og står for, og 
hva DIR har vært opptatt av det siste året.  

3. Pandemi i to år, en oppsummering 
To år med pandemi viser at medlems- og aktivitetstallene i Drammen er synkende, under gjengis noen grafer for å vise 
medlemsutviklingen i perioden 2001-2020. Siden 2017 har medlemstallene vært synkende for alle aldersgrupper, men vi 
ser nok en ekstra «dupp» fra 2019 til 2020 i forhold til tidligere år. Grafene under viser nedgangen pr. aldersgruppe. 
Gruppen 20-25 år er den aldersgruppen som ser ut å ha klart seg best. Tallene for 2021 er i ferd med å komme inn, men 
pr. dd er det ikke mulig å bruke disse tallene da det er for få lag som har rapportert inn.  
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4. Medlemsoversikt 
 

Amaze Danseklubb Drammen 
Aron Skytterklubb, Drammen 
Aron Sportsklubb 
Austad Fotball Klubb 
Berger Idrettslag 
Berger og Svelvik O - Lag 
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 Dance Company Club 
Drammen fekteklubb 
Drammen FPV Racingklubb 
Drammen Golfklubb 
Drammen Håndballklubb 
Drammen Innebandy Forening 
Drammen Ishockeyklubb 
Drammen Judo Club 
Drammen Kickboxing Klubb 
Drammen Klatreklubb 
Drammen Loggers Baseballklubb 
Drammen Modellflyklubb 
Drammen Ntn Taekwon-Do Klubb 
Drammen og Omegn Paraglider 
Klubb 
Drammen Padelklubb 
Drammen Roklubb 
Drammen Ryttersportsklubb 
Drammen Shotokan Karateklubb 
Drammen Skateboard Klubb 
Drammen Slalåmklubb 
Drammen Sportsbåt Team 

Drammen Sportsdanseklubb 
Drammen Sportsdykkere 
Drammen Sportskyttere 
Drammen Squashklubb 
Drammen Strong 
Drammen Studentidrettslag 
Drammen Styrkeidrettslag 
Drammen Svømmeklubb 
Drammen Tamil Sportsklubb 
Drammen Tennisklubb 
Drammen Tigers Bowlingklubb 
Drammen Trekkhundklubb 
Drammen Triathlon Club 
Drammens Atletklubb 
Drammens Ballklubb 
Drammens Seilforening 
Drammens Skøiteklub 
Drammens Sportsfiskeres, Cast 
Drammens Turnforening 
Eiker Cykleklubb 
Eiker Golfklubb 
Elvebyen Bryteklubb 
Elvebyen Discsport Klubb 
Elvebyen Håndballklubb 
Elvebyen Sportsdanseklubb 
Elvebyen Taekwondoklubb 
Finnemarka Idrettslag 
Fjell Sportsklubb 
Friskis & Svettis Drammen 
Gjerpenkollen Hoppklubb 
Glassverket Idrettsforening 
Hrimnir Islandshestforening 
Hwa Rang Team Drammen 
Idrettsforeningen Birkebeineren 
Idrettsforeningen Hellas 
Idrettsforeningen Sturla 
Il Drammen Bul 
Konnerud Idrettslag 
Marienlyst Karateklubb 
Mjøndalen Idrettsforening 

Mjøndalen Tennisklubb 
Nedre Eiker Pistolklubb 
Nedre Eiker Svømmeklubb 
Nesbygda Idrettsforening 
Nippon Karateklubb 
NOR 92 Innebandyklubb 
Norsk Motor Klubb Drammen 
Nybyen Ballklubb 
Osbakken Idrettslag 
RUNDTOM FK 
Sande Paragliderklubb 
Sirens Cheerdanceklubb 
Ski- og Ballklubben Drafn 
Ski og ballklubben Skiold 
Skoger & Fjell Karate Klubb 
Skoger Bordtennisklubb 
Skoger Idrettslag 
Skoger Turn 
Solberg Sportsklubb 
Sportskarate Drammen 
Steinberg Idrettsforening 
Strømm Idrettslag 
Strømsgodset Idrettsforening 
Strømsgodset Toppfotball 
Strømsø Cricket Klubb 
Svelvik Idrettsforening 
Svelvik kajakklubb 
Svelvik Kickboxingklubb 
Svelvik Ride- Og Kjøreklubb 
Svelvik Sportsskyttere 
Svelvik Svømmeklubb 
Svelvik Sykleklubb 
Svelvik Tennisklubb 
Svelvik Turnforening 
Vikåsen Idrettslag 
Ypsilon Kickboxing Klubb 
Ytterkollen Idrettslag 
Åskollen Fotballklubb 
Åskollen Sykkelklubb 
Åssiden Idrettsforening 
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5. Alders og kjønnsmessig fordeling 
(Samordnet rapport 2021 har frist 30.4 slik at tallene som er gjengitt er hentet fra 2020) 

 

6. Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Svelvik Kickboxingklubb 
Sande Paragliderklubb 
 

7. Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved VIK 
Drammen og omegn urbane danseklubb 
 

8. Endret IR tilknytning 
Ingen 

9. Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2021: 
 

 Årsverk Verdi 
Nasjonalt 29.900 NOK 13,5 milliarder 
Drammen 437 NOK 219 millioner 

 
Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
 

 
 

10. Organisasjon. 
Idrettsrådet i nye Drammen kommune var operative fra 01.01.20 i tråd med Idrettens fellesnemd sin 
anbefaling. Rettesnor for styrets arbeid skulle være sluttrapporten fra Idrettens fellesnemnd. Det har også 
vært retningsgivende for styret i 2021. Styremøtene har vært avholdt på teams og fysisk, alt etter gjeldende 
koronarestriksjoner, ut året ble det avholdt i alt 7 møter. Det lenge planlagte styreseminaret på Svarstad ble 
avholdt 27. - 29. august. Det var så matnyttig, at det bør vurderes å gjøre dette hvert år. Styret er organisert 

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 20-25 26- Sum
480 3142 1954 591 3812 9979 427 3718 1223 9059 17311 27290

Sum
13-19
2884

Kvinner Menn

7 av 30 Årsmøtet 2022 27/4/22



med et AU bestående av leder, nestleder og administrasjon. AU har hatt 13 møter. Det blir skrevet korte 
notater som blir lagt i egen mappe når styrets medlemmer har representert DIR i diverse møter.  Det var et 
meget vellykket seminar om Aktive lokalsamfunn i Kragerø 17. - 19. November. Samtlige skoler i Drammen 
var representert, mange barnehager, skoleadministrasjonen og sentrale politikere deltok. 
 
Styret har organisert seg på følgende måte: Hvert styremedlem har satt opp sine interessefelt, og 
arbeidsoppgaver er fordelt etter disse valgene utover året. Som alle år tidligere er det vært mest aktivitet i 
roller som omhandler anlegg, tildelinger og treningstider.  
 

 
 

11. Møtevirksomhet og representasjon 
Det har vært et år med mange møter, naturlig nok de fleste med kommunen, både administrativt og politisk. 
Det har utvilsomt gjort det enklere og selvsagt tidsbesparende at de aller fleste møtene er avviklet digitalt. 
AU har representert DIR i de fleste møtene. Runar Dammen har representert DIR i den kommunalt nedsatte 
komiteen: «Lokal mobilisering mot doping». DIR har også vært aktive i forhold til den nyetablerte Viken 
Idrettskrets (VIK). Et meget vellykket seminar om Aktive lokalsamfunn ble avholdt i Kragerø 17. - 19. 
november. Samtlige skoler i Drammen var representert, mange barnehager, skoleadministrasjonen og 
sentrale politikere deltok. 
Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt 26 mai. Det ble avholdt to klubbledermøtet i 2021, det første 18 februar, 
det andre 20 november. 
 

Samarbeid med kommunen 
Drammen IR, både styret og administrasjon, har lagt bak seg et godt samarbeidsår med nye Drammen 
kommune. Kommunen er nå organisert med Hovedutvalg med stor beslutningsmyndighet. Naturlig nok har 
DIR mye kontakt med Hovedutvalget for idrett, kultur og frivillighet. Aktive lokalsamfunn er en suksess. Det 
har da også ført til et innledende og godt samarbeid med Hovedutvalget for oppvekst, barnehage og skole 
og Hovedutvalget for helse og sosial.  
 
Det har også vært omfattende og gode dialoger mellom kommunen og idretten ved DIR og enkeltklubber 
om store og små anleggssaker. Dessverre har kommunens økonomi gjort at ikke veldig mye er iverksatt. DIR 
har forståelse for at også 2021 har vært et spesielt år også for den nyetablerte kommunen med 
sammenslåing og pandemi. Kommunen sliter nok fortsatt med oppstartsproblemer, men etter vår 
oppfatning må det nå være på tide å se fremover. DIR ser derfor fram til arbeidet med «Temaplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Arbeidet med denne starter opp i juni og skal etter planen foreligge før 
jul. Her ønsker DIR å involvere alle idrettslagene i kommunen. 
 
Både DIR og kommunen har avholdt møtet ihht samarbeidsavtalen som ble undertegnet 18. juni 2020 og 
reforhandlet i 2021. De årlige samhandlingsmøtene, både politisk og administrativt, som er nedfelt i 

Styreleder Nestleder Styre 1 Styre 2 Styre 3 Styre 4 Styre 5 Vara 1 Vara 2 Fordeling
Rolle 1 Reguleringssaker, områdereguleringer x x 3 4 %
Rolle 2 Reguleringssaker, idrettsarealer x x 3 4 %
Rolle 3 Temaplaner, rullering og oppfølging x x 4 5 %
Rolle 4 Tildelinger, økonomisk, ikke Aktiv i  IL x x X 4 5 %
Rolle 5 Tildelinger, treningstider x x 3 4 %
Rolle 6 Anlegg, spil lemidler - prosess og regelverk x x x x x 6 8 %
Rolle 7 Anlegg, nye prosjekter, ikke rolle 2 x x x x 5 7 %
Rolle 8 Anlegg, videreutvikling av eksisterende x x x x 5 7 %
Rolle 9 Sosiale medier x 2 3 %
Rolle 10 Kunnskap og seminarer x 3 4 %
Rolle 11 Folkehelse og idrettens samfunnsbidrag x x 4 5 %
Rolle 12 Stipender og priser 1 1 %
Rolle 13 Paraidrett x x 3 4 %
Rolle 14 Aktiv i  idrettslag, søknader og oppfølging 2 3 %
Rolle 15 Aktive lokalsamfunn, søknader og oppfølging x 3 4 %
Rolle 16 Politisk arbeid, kommunestyre/hovedutv. x x 4 5 %
Rolle 17 Kommunikasjonsstrategi, evaluering/revidering x x X 5 7 %
Rolle 18 Handlings- og strategiplaner, internt x x X 3 4 %
Rolle 19 Lov og organisasjon x x x 3 4 %
Rolle 20 Økonomi og regnskap x 2 3 %
Rolle 21 Mediahåndtering, debattinnlegg, presse. x 2 3 %
Rolle 22 Antidoping, delta i  lokal arbeidsgruppe i  DK x x x 3 4 %

73 100 %
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samarbeidsavtalen DIR, er gjennomført og oppleves som viktige og gode for begge parter. Øvrig dialog med 
politikerne har gjennom året vært god. Styreleder og nestleder har hatt separate møter med de flest 
politiske partier samt eget møte med ordfører der likebehandling var hovedtema. 
 
Når det gjelder harmonisering og likebehandling siteres det fra Årsberetningen 2020: «Den kommunale 
fellesnemnda for kommunesammenslåingen la sterk vekt på harmonisering: Adresse skulle ikke være 
avgjørende for kommunale goder, alle skulle behandles likt. Dette fulgte idrettens fellesnemnd opp: Alle 
idrettslag og idrettsanlegg skal likebehandles. Alle IL skal komme bedre eller like godt ut av en 
sammenslåing. Ingen IL skal komme dårligere ut».  
Dette har DIR presisert i samtlige møter vi har hatt med kommunen. Det har vært vanskelig å få dette til. 
Noe har vi fått til, vi kan slå fast at det fremdeles er en lang vei å gå.  
 

 

Kommunale tilskudd til idrettslagene 
Etter årsmøtet i 2020, definerte styret i idrettsrådet arbeidet med likebehandling som en absolutt prioritet 
og har siden dette arbeidet intenst med saken.  
 
Ved revidering av kommunens budsjett sommeren 2020 ble det etter et omfattende forarbeid fra DIR i 
sluttbehandlingen på politisk nivå gjort en tilleggsbevilgning til idrettsområdet på 2,0 millioner kroner.  
Med dette klarte idrettsrådet i samarbeid med kommunen å harmonisere a) tilskudd til treningstid for 
barn/ungdom i kommunale haller (fotball unntatt), b) gi drifts- og anleggstilskudd til alle klubber i den nye 
kommunen tilsvarende hva som hadde vært gjeldende i gamle Nedre Eiker og Drammen og c) øke tilskuddet 
til klubber som leier treningslokaler av private utleiere. Selv om DIR og de mest sentrale idrettspolitikerne i 
kommunen var enige om at disse tilleggsmidlene kun var et første steg på veien mot full likebehandling, har 
vi etter dette fått svært lite gjennomslag. Reelt sett kun økonomiske støtte til et særskilt forhold (drift av 
kunstis i Solbergelva), ellers ingen økte bevilgninger. I kommunens budsjetter for 2021 og 2022 er ikke beløp 
avsatt til idrett justert for inflasjon. Dermed reelt sett med en nedgang.   
 
Som følge av manglende gjennomslag i kommunebudsjettet for 2021 gjennomført DIR tidlig i 2021 en 
grundig undersøkelse av økonomien for lagseide anlegg. Denne konkluderte med at klubbene har et netto 
driftstap på 25 millioner i anleggene. Pengene må hentes fra andre inntekter enn hva anleggene selv skaper. 
Ut over beløpet kan antas et underliggende reinvesteringsbehov i noenlunde samme størrelsesorden for å 
holde anleggene fullt ut vedlikeholdt. Undersøkelsen er bredt distribuert og akseptert, også av Drammen 
kommune.   
 
Styret kan vanskelig forstå hvordan kommunen kan tillate en forfordeling av fellesskapets midler mellom 
klubber som drifter på egne versus kommunale anlegg. Styret forstår heller ikke hvorfor kommunen ikke 
begjærlig griper tak i de invittene som ligger fra klubber for å utvikle egne anlegg med begrenset kommunal 
bistand og bidrag.  
 
Ut over økonomiske begrensninger, ligger kommunens svar i et manglende planverk for idrettsområdet. 
Arbeid med «Temaplan for idrett» skal påbegynnes nå i sommer. Planen vil bli et helt avgjørende 
styringsdokument for idrettslag og kommune for de påfølgende årene. DIR vil arbeide tett med både lag og 
kommune for å få en så god plan som mulig. Målet må være noen helt overordnede strategiske føringer og 
et underliggende virkemiddelapparat som gir idrettslagene mulighet til å bidra til kommunens fellesskap, 
utvikling og folkehelse. Om vi i nå ikke kommer videre med nye virkemidler til klubbene, vil manglende 
entusiasme og engasjement i klubbene raskt kunne gi helt nye utfordringer.  
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12. Status anleggssituasjonen 
Som det kommer frem av denne beretningen, har det ikke skjedd mye på anleggsfronten i 2021. Arbeidet 
med planer for nyanlegg ved Åskollen skole, Konnerud og Berskaug/Travbanen er påbegynt. 
Anleggsundersøkelsen som ble gjennomført i 2020 vil bli inkorporert i den nye Temaplanen. Som nevnt 
tidligere har DIR registrert at det i kommende fireårsperiode er avsatt kr 0.00 til nye anlegg i kommunen. 
Noe må det likevel kunne bevilges for å få til noe. Drammen er fremdeles nest etter Oslo den kommunen 
med dårligst anleggsdekning. Det er ikke noe den nye kommune bør være bekjent av.  
 
Følgende anlegg ble åpnet i 2021: 

• Det er lagt til rette for fekting, judo og bordtennis i 2. etasje i fotballhallen. 
 
Ellers er vi innom anlegg og anleggssituasjonen i Drammen flere steder i denne beretningen så vi mener at 
de som er opptatt av anlegg vil være godt oppdatert når beretningen er ferdiglest. 

 

13. Gjennomførte aktiviteter 
 

Handlingsplan 2021-2023 ligger som eget vedlegg 
 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Så lenge de kommunale tilskuddene til idretten (ref. pkt. om kommunale tilskudd over) ikke innebærer en 
likebehandling mellom alle klubber i kommunen, fant styret i DIR det vanskelig å gjennomføre en 
harmonisering av tildelingskriteriene. I 2021 ble derfor LAM midlene fordelt etter prinsippene for hver av de 
tre opprinnelige kommunene.  

Utviklingsstipend 
På grunn av Koronapandemien er tildelingen i 2021 og 2022 utsatt. Ordføreren ønsker at utdelingen av 
stipendene i forbindelse med gullmiddagen skal foregå i de vanlige høytidelige rammene og ønsker derfor å 
utsette dette til pandemien tillater dette. 

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene 
Også i 2021 har vi hatt en hyppig og god dialog med klubbene. Informasjonsbehovet har vært meget stort 
og det har i perioder vært sendt ut oppdateringer om koronapandemien nærmest daglig. Vi har mottatt 
gode tilbakemeldinger fra klubbene at denne informasjonen har vært viktig. Noen idrettslag har gitt utrykk 
for at våre kanaler har vært de viktigste og best oppdaterte underveis i den tiden pandemien har preget 

Status likebehandling pr. 04.05.22
OMRÅDE FOR HARMONISERING 01.01.2020 17.06.2020 30.04.2021 04.05.2022

Leiesatser trenings�d barn/ungdom i kommunale haller 1

Leiesatser trenings�d barn/ungdom i kommunale haller for fotball 2

Leiesatser trenings�d barn/ungdom i kommunale haller for svømming 3

Tilskudd leie trenings�d barn/ungdom i private lokaler 4

Kommunalt dri�s�lskudd �l klubbene 5

Kommunalt anleggs�lskudd �l klubber som eier egne anlegg 6

Tilskudd �l klubbeide anlegg med særlig store dri�skostnader 7

Investering og større vedlikehold kommunale/lagseide anlegg 8

Gjennomført

Delvis gjennomført

Ikke gjennomført
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idrettslivet 
Siden april 2015 har det blitt sendt ut nyheter til 122 025 mottakere av vårt ukentlige nyhetsbrev. Vi ser at 
under 50 % av disse blir åpnet av mottakeren. Meld dere på våre nyhetsbrev her: 
https://nyhetsbrev.godtsagt.no/h/r/ED893A7BE58E6275  
 
Det ble i november avholdt et digitalt ledermøte hvor alle klubbene var invitert. Temaet er det framlagte 
budsjettforslaget for perioden 2022-2025 og hvilke konsekvenser dette kan få for idretten i Drammen. 
 
Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre mediekanaler: 
https://www.drammenir.no/  
https://www.facebook.com/drammenir/  
https://twitter.com/drammenIR  
https://www.youtube.com/channel/UCRoOaxMf_obCfIPc2fKg-Jg   
 

14. Lokal mobilisering mot doping 
 
 
Drammen kommune har inngått avtale med 
antidoping Norge (ADNO) om samarbeid 
rundt lokal mobilisering mot doping. 
Målsettinger med denne samarbeidsavtalen 
er blant annet: 
  
Koordinert og helhetlig forebyggende 
innsats rettet mot barn, unge og voksne for 
å motvirke negativ utvikling og økt bruk av 

dopingmidler 
  
Koordinering av ulike tiltak i samarbeid mellom kommunale og    frivillige instanser og ADN 
Det er nedsatt ei styringsgruppe høsten 2020. 
Gruppa består av 

• Prosjektleder fra Drammen kommune 
• Representant for kommunale tjenester 
• Representant for skoler 
• Representant fra Idrettsrådet 
• Representant for Ungdomsrådet 
• Representant for Politiet 

Drammen Idrettsråds representant er styremedlem Runar Martin Dammen. I tillegg møter Antidoping Norge 
med en eller flere ressurspersoner. 
Til nå har det vært følgende aktivitet: 

• Avtale mellom Kommunen og ADNO er inngått/underskrevet i 2021 
• Styringsgruppa er etablert og har hatt 4 møter i 2021 
• Tiltaksplan utarbeidet og er gjennomført for vår del. 
• Idrettslagene er invitert til å bli sertifisert som «Rent Idrettslag» 
• IDRETTSKVELD med idrettslagene ble gjennomført 30/11, men med dårlig deltagelse.  

Tidspunkt, korona og informasjon/påmeldingsrutiner kan være noe av årsaken. Tiltaket er planlagt på nytt 
høsten 2022. 
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15. Idrettens samfunnsbidrag 
 
Drammensidrettens samlede samfunnsarbeid er formulert gjennom følgende målsetting:  
Livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og 
unge i aktive lokalsamfunn. 
 
Målsettingen til «Aktiv i idrettslag» er: å inkludere flere aktive barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i 
idrettslag, spesielt jenter med minoritetsbakgrunn og der økonomi er barriere for deltagelse. 
 
Dette utgjør modellen «Aktive lokalsamfunn» som er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslag har 
tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne i Drammen 
kommune.  
Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens 
medlemmer. Aktive lokalsamfunn er Drammensidrettens svar på vårt samfunnsbidrag og måler oss på 
aktivitet fremfor medlemskap. Samtidig er denne modellen med på å innfri vårt samfunnsoppdrag og 
visjonen om «idrettsglede for alle» og oppfylle Fritidserklæringen av 2016. Drammen idrettsråd, Viken 
Idrettskrets, idrettslag og Drammen kommune har et etablert samarbeid om denne modellen. Uten dette 
samarbeidet ville ikke modellen Aktive Lokalsamfunn vært mulig.  Samarbeid, dialog og likeverdige 
partnerskap har vært suksessformelen så langt. Dette har vist seg å gi bedre ressursutnyttelse og større 
verdiskaping. At initiativet kommer fra frivilligheten og idrettslagene selv er avgjørende.  
Samarbeidet mellom idrettslag og skole er selve grunnstammen i Aktive lokalsamfunn. 

Aktive lokalsamfunn 
 

 
Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et 
utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.  
Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre 
frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på 
tvers av generasjoner. 
 

 
I løpet av 2021 er det til sammen etablert 8 ulike Aktive Lokalsamfunn, med til sammen 23 ulike skoler.  
Det er utviklet lokale partnerskap og samarbeidsmodeller i kommunedelene Konnerud, Øren, Åssiden, 
Gulskogen, Brandenga, Fjell, Åskollen og i Mjøndalen. 
 I november 2021 ble det etablert dialog og intensjonsavtaler mellom skoler og idrettslag i Svelvik, 
Krokstadelva og Solbergelva.   
Skiold og Drafn i samarbeid med skolene på Strømsø nedre/øvre ser nå på muligheten for et utvidet 
samarbeid. 
Alle skoler i Drammen er pr des 2021 involvert i Aktive Lokalsamfunn, enten med etablerte samarbeid, 
intensjonsavtale om samarbeid eller i dialog om samarbeid.   
Fire idrettslag har til sammen samarbeid med 36 ulike barnehager om motorikk- og bevegelsesglede. I 
tillegg har Strømsgodset TF gjennomført til sammen 90 blåtimer, hvorav 20 i barnehage. SIF TF har også 
gjennomført 30 blåtimer i skole og gjennomført 12 klubbesøk.  
 
9 ulike idrettslag har etablert E-sport tilbud som inkluderingsarena for ungdom. Dette er en del av 
satsningen på ungdom i AL. I tillegg har IL benyttet ungdom som aktivitetsledere inn mot fysisk aktivitet i 
skole, Sommercamper og ferietilbud.  
Alle idrettslag har også jobbet med særskilte inkluderingsprosjekter som lavterskel og gratistilbud, 
økonomisk inkludering, åpen hall etc. 
I 2021 ble det igangsatt pilotprosjekt Friske Eldre i samarbeid med Pensjonistforbundet Buskerud. 
Målsetting er å benytte ungdom i AL som instruktører i datakurs for seniorer i regi av Konnerud IL. 
Idrettsrådet gjennomførte i samarbeid med kommune og Viken Idrettskrets 18-19 november sin femte I 
samme Båt konferanse, denne gangen ved Kragerø Resort. For første gang var hele den nye kommunen 
representert ved skole, barnehage, politikere, administrasjon i kommunen, nærutvalg, samarbeidspartnere, 
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frivillige organisasjoner, Viken idrettskrets, Drammen idrettsråd og idrettslag. Til sammen 125 deltagere. 
Det var av stor betydning å få gjennomført denne konferansen og dette har i etterkant ført til at flere skoler 
og idrettslag samt samarbeidspartnere har funnet sammen. ( For ytterlige informasjon, se egen rapport for 
2021) 
 
 

 
 

Aktiv i idrettslag (tidl.  Inkludering i idrettslag) 
13 idrettslag har gjennomført ukentlige tiltak og 7 idrettslag har gjennomført helg og ferietilbud for 
målgruppen. Det har også vært et samarbeid mellom DIR, idrettslag og Kommunens Sommerskole.  
Til sammen estimerer rapporten at idrettslag har nådd ca 3040,- direkte i målgruppen. 
Idrettslag har gjennom økonomisk inkludering sørget for at til sammen 183 barn og unge har kunnet deltatt i 
aktivitet. Dette er et underrapportert tall, da flere idrettslag har egne Solidaritetsfond og interne ordninger 
som ikke rapporteres til idrettsrådet. 
 
Til sammen har idrettskontaktene jobbet med 166 barn og unge får å trygge, styrke og støtte til deltagelse. I 
disse tallene ligger det også økonomisk inkludering. 
 
Drammensidretten har gjennom de siste årene hatt fokus på minoritetsjentenes deltagelse i idrett. 250 
jenter har mottatt tilbud fra idrettslag i 2021 
120 av disse er fra velkomstklasse og har fått tilbud om ukentlige aktivitet i andre IL ved hjelp av 
idrettskontakt og samfunnsutvikler i Åssiden IF. I tillegg har idrettslag til sammen hatt tiltak for til sammen 
48 foreldre med minoritetsbakgrunn. Til sammen har IL tilrettelagt for ferietilbud for rundt 300 barn. 
96 % rapporterer at de har informert medlemmer om Fritidskortet  
NIF i samarbeid med idrettsråd har utviklet et E-kurs for inkludering og her svarer 78% av  
idrettslagene rapporterer at IL har gjennomført E-kurs om inkludering 
 
I 2021 har til sammen 18 ulike idrettslag mottatt stimuleringsmidler for å tilrettelegge for  
 paraidrettstilbud for barn og unge. Dette er en oppgang fra 2020.(For ytterligere informasjon, se egen 
rapport for 2021) 
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16. Økonomi 
Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor 
og Kontrollkomiteen.  DIRs totalregnskap viser et overskudd på NOK 279.983, -.  

17. Avsluttende kommentarer fra styret 
Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2021, 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 to ansatte. DIR ivaretar både i administrasjonen og i styret idrettens regler for 
kjønnsfordeling. 

 

18. Oppsummering og takk 
Året 2021 har i likhet med 2020 vært påvirket av kommunesammenslåingen og pandemien. 
Drammensidretten, i likhet med resten av frivilligheten, har blitt satt på prøve med nedstengning og 
begrenset mulighet for aktivitet siden mars. Avlyste cuper, arrangement og alternative treninger har preget 
hverdagen. Utfordringene har stått i kø. Fravær og begrensing av idretten har samtidig vist oss hvor viktig 
Drammensidretten er for barn og ungdom i kommunen. Drammen idrettsråd vil benytte anledningen til å 
takke alle idrettslag i Drammen som har bidratt til å være kreative, løsningsorienterte, endringsdyktige og 
ansvarlige. Vi har stor forståelse for at slitasjen på alle de frivillige er nærmer seg grensen for hva man kan 
forvente. Alt tyder heldigvis på at i 2022 vil vi være tilbake til normalen. Tusen takk for innsatsen dere gjør 
hver dag for barn og unge. Den innsatsen kan ikke verdsettes høyt nok. Uten dere ville mye av samfunnet 
stoppe opp! 
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Årsregnskap 2021
for

Drammen Idrettsråd

Organisasjonsnr. 984695586
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Drammen Idrettsråd

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Tilskudd 1 9 098 184 7 967 350
Annen driftsinntekt 2 481 295 159 162
Sum driftsinntekter 9 579 479 8 126 512
Driftskostnader
Lønnskostnad 3 1 454 237 1 446 245
Tilskudd 4 6 908 234 6 351 582
Annen driftskostnad 5 937 329 458 299
Sum driftskostnader 9 299 800 8 256 125
DRIFTSRESULTAT 279 679 (129 613)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 304 5 558
ÅRSRESULTAT 279 983 (124 056)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 6 279 983 (124 056)
Sum overf. og disponeringer 279 983 (124 056)

Årsregnskap for Drammen Idrettsråd Organisasjonsnr. 984695586
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Drammen Idrettsråd 

Balanse pr. 31.12.20:21 

EIENDELER 

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer 
Andre kortsiktige fordringer 
Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 
SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 
Sum opptjent egenkapital 

SUM EGEN KAP IT AL 

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 
Skyldig offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
SUM GJELD 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

f_u)�� 
Per Burud 

Styrets leder 

RlAM��1�
Runar MartirvL'�:n 

Styremedlem 

Styremedlem 

Årsregnskap for Drammen Idrettsråd 

Note 31.12.2021 

307 372 

7 273 453 

580 825 

8 1 523 520 

2 104 345 

2 104 345 

6 982 039 

982 039 

982 039 

29 164 

124 204 

9 968 938 

1 122 306 
1 122 306 

2 104 345 

Drammen 6. april 2022, 

�JiUtQ _____ - __ 
p�(�d-Olsen --

Nestleder 

31.12.2020 

0 

175 427 

175 427 

1 289 624 

1 465 051 

1 465 051 

702 056 

702 056 

702 056 

514 110 

116 872 

132 013 

762 995 
762 995 

1 465 051 

Geirr Kihle 
Styremedlem 

/t '1(A, Vvi"6 �-'i M,v}Ji\ �-,;i',i ib 8.J!)t,U/�fl 
s�ke Sundsmoen JohansenAnja Kristin Lønseth 

Styremedlem 

Organisasjonsnr. 984695586 
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Drammen Idrettsråd
- I

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste
dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

lnntektsføring

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Motsvarende kostnader blir
kostnadsført i samme periode.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre
fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader.

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.

Skatt

Drammen ldrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Noter for Drammen Ictrettsråd Organisasjonsnr. 984695586
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Drammen Idrettsråd

Noter 2021

Note 1 - Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Drammen Kommune - Aktivitets- og driftsstøtte 4 755 000 4 755 000
Norges Idrettsforbund - Inkludering IL 1 435 000 1 400 000
Drammen Kommune - Støtteordning 600 000 600 000
Drammen Kommune - Aktive lokalsamfunn 1 096 000 699 950
Viken IK - Aktive lokalsamfunn 500 000 0
Drammen Kommune - E-sport 300 000 0
Drammen Kommune - Aktivitet "Pandemifri" 150 000 0
Buskerud Pensjonistforbund - Erfaringssamling 120 000 0
Kompensasjon tapte tivoliinntekter 485 958 170 000
Lotteri og stiftelestilsynet 30 126 337 400
Rammetilskudd fra idrettskretser 5 000 5 000
Øremerkede midler videreført til 2022 -378 900 0
Sum 9 098 184 7 967 350

Note 2 - Annen driftsinntekt
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Påmeldingsinntekter 296 202 0
Momskompensasjon 154 877 120 183
Bingo 19 046 38 080
Andre inntekter 11 170 899
Sum 481 295 159 162

Noter for Drammen Idrettsråd Organisasjonsnr. 984695586
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Drammen Idrettsråd

Noter 2021

Note 3 - Lønnskostnad
Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor
Lønn 1 204 047 1 182 185
Arbeidsgiveravgift 181 626 170 522
Pensjonskostnader 51 041 41 164
Andre lønnsrelaterte ytelser 17 523 52 373
Totalt 1 454 237 1 446 245

Ytelser til ledende personer og revisor

Annen
Lønn godtgjørelse Sum

Daglig leder 628 779 4 792 633 571
Styremedlemmer 80 000 0 80 000

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon 36 875
Attestasjonsoppgaver 5 625
Samlet honorar til revisor 42 500

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte og styremedlemmer utgjør kr 0.

Note 4 - Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Tilskudd til idrettslag 6 908 234 6 351 582
Sum 6 908 234 6 351 582

Noter for Drammen Idrettsråd Organisasjonsnr. 984695586
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Drammen Idrettsråd

Noter 2021

Note 5 - Annen driftskostnad

Regnskapsposten består av: 2021 2020
Administrasjons - og kontorkostnader 374 170 343 836
Møte- og reisekostnader 509 225 25 360
Andre kostnader 53 935 89 105
Sum 937 329 458 299

Note 6 - Egenkapital
Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 0 702 056 702 056
Tilført fra årsresultat 0 279 983 279 983

Pr 31.12. 0 982 039 982 039

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2021 2020
Forskuddsbetalte kostnader 3 368 5 427
Påløpte inntekter 270 085 170 000
Sum 273 453 175 427

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av likvide midler på kr 1 523 520 er kr 123 285  bundne skattetrekksmidler.

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2021 2020
Avsatte feriepenger 140 038 132 013
Mottatt, ikke utdelte tilskudd 400 000 0
Ubenyttet tilskudd, tilbakebetalt i 2022 50 000 0
Forskuddsbetalt inntekt 378 900 0

Sum 968 938 132 013

Noter for Drammen Idrettsråd Organisasjonsnr. 984695586
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7 Behandle innkomne forslag. 

Lovforslag fra styret, overgang til toårige tingperioder 
 

§ 10: Nåværende ordlyd:  

(1) Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av juni 
måned 

Ny § 10:  

(1) Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, som avholdes hvert annet år innen utgangen av 
juni måned 

§ 12: Årsmøtets oppgaver 

Pkt.14. Nåværende ordlyd: 

Foreta følgende valg:  
 
a) Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1.varamedlem, 2.varamedlem osv.  
b) Alle i styret velges for 2 år og halvparten er på valg i oddetallsår og halvparten i partallsår. 
Styreleder og nestleder velges for 2 år hvert sitt år   
c) Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem  
d) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene   
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  
 
Forslag: Pkt. 14 b utgår i sin helhet 
 
Nytt pkt. 12: 
a) Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1.varamedlem, 2.varamedlem osv.  
b) Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem  
c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene   
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  
 
§13 (Idrettsrådets styre) 
 
Nytt tillegg til styrets oppgaver. 
 
(7) Innen utgangen av april det år det ikke avholdes årsmøte skal styret innkalle til et 
Klubbledermøte. Hver klubb kan møte med to representanter. Dette møtet skal behandle 
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regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på den 
budsjettrammen som er vedtatt for toårsperioden. 
 
(8) Styret skal ha et Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og daglig leder. 
 Arbeidsutvalget skal: 
 a) virke som forberedende organ for styret 
 b) iverksette styrets beslutninger 

c) motta forslag som skal behandles på Årsmøtet, gjøre sine 
anbefalinger/bemerkninger før disse legges fram for styret til behandling 
d) behandle klager/protester i første instans. Avgjørelsene kan ankes inn for styret. 

 
 
Begrunnelse: Dette forslaget er en oppfølging av anbefalingene fra Idrettens fellesnemnd 
som skulle være retningsgivende for dette styrets arbeid etter kommunesammenslåingen. 
Styret er enige om at idrettsrådet bør gå over til toårige perioder. Et år går fort. Det er 
uforholdsmessig mye arbeid med å forberede årsmøtet, jfr. de tilsendte årsmøtepapirene. 
Årsmøtet er, og skal være, veldig formelt og gir relativt lite rom for diskusjoner av aktuelle 
saker. Hvis alle klubbene møter med det antall delegater de kan, blir det en stor forsamling 
som også vil medføre store kostnader. Styret er av den mening at innføringen av et 
Klubbledermøte midt i perioden vil være et mer nyttig forum for informasjon og 
meningsutveksling om aktuelle saker.  
Økonomi: Klubbledermøtet skal behandle regnskap og budsjett. Diskusjonene i møtet kan 
medføre at man ønsker å gjøre budsjettmessige endringer. Klubbledermøtet har ingen 
beslutningsmyndighet, men det vil være så godt som utenkelig dersom styret ikke følger de 
anbefalingene som klubbledermøtet gir.  
Valg: Styret tror det vil bli vanskelig å holde på ordningen med at halvparten av styret er på 
valg i oddetallsår og halvparten i partallsår. Å si ja til et fireårig verv vil gjøre valgkomiteens 
arbeid vanskelig. Erfaring tilsier at de fleste tillitsvalgte blir sittende i minst to år. To år bør 
man også sitte, det tar noe tid å komme inn i arbeidsoppgavene. 
Arbeidsutvalg (AU): Det nåværende styret har praktisert denne ordningen perioden fra 2020 
og det har fungert bra. Pga pandemien har AU stort sett i denne perioden bestått av leder, 
nestleder og begge de ansatte og naturlig nok har møtene stort sett vært avholdt på teams. 
 

Forslag til vedtak: Forslaget vedtas 
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Sak 8: Vedta prinsipper for fordeling av 
Lokale Aktivitetsmidler i 2022. 
 
Idrettsrådene i hhv. Drammen, Nedre Eiker og Svelvik hadde ulik metodikk for fordeling av 
Lokale Aktivitetsmidler.  
Styret i DIR har i 2020 og 2021 fordelt midlene som er opptjent av lagene i de tre tidligere 
kommunene iht. de tidligere fordelingskriteriene. Dette for å unngå at en ny felles standard 
skulle gi enkeltklubber negative utslag.  
 
Styret i Drammen idrettsråd foreslår at tildelingen i 2022 fordeles etter en samlet modell. Vi 
motiverer forslaget blant annet med:  
 

I. De klubbene som ville kommet mest uheldig ut med en opprinnelig felles modell, har 
nå via de første harmoniseringstiltakene fått tilført andre midler som utligner lavere 
LAM. 

II. LAM midlene som DIR ikke overfører lagene etter aktivitetstall, fordeles ut på ulike 
spesialprosjekter som idrettslagene i kommunen kan søke på og nyte godt av. 
Midlene er grunnlag for at DIR kan hente inn eksterne midler og det vil nå være 
urimelig om kun noen klubber er med på å finansiere disse tiltakene.    

III. På et eller annet tidspunkt må det uansett etableres en felles modell.  
a. Staten har i 2022 økt refusjonsmidlene i ordningen for momskompensasjon. 

En eventuell mindre avkortning i LAM vil ventelig overkompenseres av dette 
slik at utslaget på klubbøkonomien i 2022 ikke blir merkbar. 2022 er dermed 
et godt år for innføring av felles modell.  

IV. Testberegninger basert på mottatte midler i 2021, angir at ny modell kun gir små 
utslag for noen få klubber.  

 
Med bakgrunn i ovennevnte foreslår styret at LAM for 2022 fordeles etter følgende 
modell:  
 

1) 1/3 av midlene fordeles etter aktivitetstall rapportert inn av klubbene til barn i 
aldersgruppene 6-12 år. 

2) 1/3 av midlene fordeles etter aktivitetstall rapportert inn av klubbene til ungdom i 
aldersgruppen 13-19 år. 

3) Resterende 1/3 av midlene fordeles til a) paraidrett, b) Aktive Lokalsamfunn, c) en 
utjevningspott og d) ubenyttet på a, b og c b fordeles til ungdom sammen med 
midlene under pk. 2.  

 
For punkt 3 gjelder:  
 

a) Det tildeles kr. 1.800 pr. parautøver til lag som har utøvere registrert under dette. 
Beløpet tilsvarer det som ble gitt til parautøvere innenfor gml. Drammen i 2021.  
Med et fast beløp i stedet for en prosentandel gjør man ordningen forutsigbar både 
for DIR og mottakere. Antatt samlet behov i 2022 vil være i området 350.000-
380.000.  Det er ikke å forvente at alle klubber i kommunen har anledning til å ta 
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ansvar for tilbud innenfor paraidrett.  Med løsningen er alle klubber med på en 
«spleis» til de som tar dette ansvaret.  

 
b) Til fri benyttelse for DIR innenfor Aktive Lokalsamfunn kan det benyttes inntil 12% av 

totalt tildelingsbeløp. Gitt alle tall som i 2021 ville maks beløp utgjort 960.000. Det 
beløpet som ble benyttet i Drammen var 570.000, med andre ord godt under det 
som vil være mulighetsrommet. Innenfor ordningen i tidligere Drammen hadde styret 
mulighet til å benytte inntil 20% av midlene for formålet. Det har aldri vært 
nødvendig å benytte hele rammen og styret korrigerer derfor taket ned til 12%. 
Styret vil ha en bevisst og forsiktig tilnærming til bruk av midlene. 
 

c) Innføring av ny modell kan fortsatt gi uheldige utslag av betydning for enkeltklubber. 
Fra beløpet innenfor post 3 gis styret mulighet til å omfordele inntil kr. 75.000 til 
klubber som måtte få særlige negative utslag av ny modell. Styret vil ha en bevisst og 
forsiktig tilnærming til bruk av midlene.  
 

d) Resterende midler overføres 13-19 år basert på aktivitetstall. Motivasjonen for mer 
midler til ungdom enn til barn, ligger i at det for klubbene er mer kostbart å drive 
aktivitet for ungdom enn for barn. Flere aktiviteter pr. uke og i de langt fleste idretter 
som mer kostnadskrevende.  
 

Styret minner om at kriteriene for fordeling av LAM skal foretas på hvert årsmøte i 
idrettsrådet. Styret vil evaluere årets fordeling og legge frem resultatet på neste årsmøte før 
fordelingen for 2023 vedtas.  
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Sak 9 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2022. 
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Sak 11, tilsette revisor. 
 
Styret foreslår at revisjonsfirmaet Ernst & Young engasjeres. 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å avtale honorar. 
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