
 

 
 

Handlingsplan 2021-2023 
Visjon 
Vår visjon for Drammensidretten er: 
 «Idrettsglede for alle». 

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 Viken Idrettskrets (VIK). Bidrar til å ivareta 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og motarbeide frafall ved å sette lagene i stand til å ta vare på alle. 
 
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 Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. 

Drammen idrettsråd – Viken idrettskrets (VIK) 
Drammen idrettsråd (DIR) er idrettens organ på kommunalt nivå og skal alltid involveres når Viken 
idrettskrets, et organ på regionsnivå, samhandler om idrettssaker i Drammen.  
 

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.   63, 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 er et 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 sette søkelys på denne delen av befolkningen når vi nå setter folkehelse på 
agendaen. 
 
  



 

 
 

Fokusområde Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
Samarbeid  Kommune  Temaplanen 

Samme rettighet som Eldre- og 
innvandrerrådet. 
Byggesaksavdelingen? 

DIR er en aktiv bidragsyter I 
utarbeidelsen og påvirker det 
endelige resultatet.  
 

2022  

  
 

VIKEN IK  DIR bidrar aktivt I alle relevante 
prosesser 

2021-22  

 Idrettslagene Alle IL kontaktes jevnlig DIR iverksetter en fadderordning 
som skal involvere alle kommunens 
klubber   

2021  

   Styremøter gjennomføres ute hos 
klubbene, når det er formålstjenlig. 

2021  

Tilgjengelighet kommunale anlegg Flerbruk av anlegg Lengre åpningstider, åpent i helger og 
ferier, gjelder også skoler 

Avklare tilsynsordning med 
kom./rektor/Temaplan 

2022  

Tilskudd/støtte-ordninger Kommunal støtte Inkluderingsstøtte 
 

Rettferdig fordeling av midler 
 

Sikre at det kommunale tilskuddet 
minimum økes tilsvarende KPI hvert 
år.  

2022  

 Tivoliavtalen 
 

Øke inntektene fra avtalen 
 

Forespørre DK hvilke rettigheter vi 
har for å kunne kjøre anbudsprosess 

ASAP  

 Tivoliavtalen Komme inn i kommunale budsjetter (jfr. 
friluft og kultur) 

Likhet med kultur og friluftsliv 2022  

Likebehandling lagseide og 
kommunalt eide anlegg 

Må synliggjøre de økonomiske rammene 
idretten jobber under 

Drift og Treningsleie for lagene må 
harmoniseres 

Fortsette administrativ og politisk 
påvirkning.  
Kontakte Trond Julin direkte 

ASAP (GK)  

Anlegg 
 

Lage omforent anleggsplan for Nye 
Drammen 

Få anleggene inn på de nødvendig 
prioritetslister lokalt og regionalt 

Gjennom partiene og samhandling 
med DK -Adm. 

2022  

 Gryteklare prosjekter, oppdatering status 
IL 

 Lage en oppfølgende undersøkelse Høst 2021  

 Finansieringsmodeller må avklares. 
Trondheim, Oslo, flere? 

Kommunal investeringsmodell Involveres i planarbeidet 2021-22  

 Utskifting kunstgress Minimum en bane, følge opp de nye 
forskriftene 1 juli 2021 

Kom. tilskudd må økes og 
videreføres. 
Nedsette en arbeidsgruppe 

Høst 2021  

 Forskuttering av SM, videreføre vedtak. 
Rammer? 

Politisk vedtak i høst   Høst 2021  

 Bruk av gammelt brukt kunstgress Finne egnet lokasjon Dialog med idrettsadm 2021  
 Marienlystområdet, utvikling Utvikle et framtidens anlegg for idrett, 

folkehelse og byliv 
Få politisk flertall for midler til et 
forprosjekt 

2021  

Kompetanseoverføring Informasjonssamlinger for 
Hovedutvalget spesielt, andre komiteer 
hvis nødvendig 

Økt bevissthet om idrettens rolle i 
Drammenssamfunnet 

Avholde møter med partiene 2021  



 

 
 

Fokusområde Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
Aktive lokalsamfunn (AL) Motivere til å etablere gode tiltak i flere 

kommunedeler. 
AL i alle kommunedeler Målrettet informasjon og 

påvirkningsarbeid 
Løpende  

 Etablere gode lokale tiltak i de mindre 
særidrettsklubbene 

Supplement til bydelsklubbenes tiltak Målrettet informasjon og 
påvirkningsarbeid 

Løpende  

 Klubbutvikling     
 Strategimodell     
 Veileder til idrettslagene     
Interne saker Toårige årsmøteperioder Legges fram årsmøte 2022 Utarbeide pro et contra Årsmøte 2023  
 Avklare roller styre/adm Grenseoppgang styre og adm. Sjekke med andre org. Lage org.plan Høst 2021  
 Gjennomgå klubbstruktur Spesialklubber/små klubber/ Sammenslåing/inn i store Årsmøte 2022  
Folkehelse Idrett er folkehelse! Synligjøre idrettens folkehelsebidrag Innhente tallgrunnlag for hvor 

mange timer aktivitet som blir 
gjennomført pr. uke i Drammen. 
Bruke tallene fra Inkl i IL 

2021  

Samfunn Utarbeide samfunnsregnskap for 
Drammen 
 
Fattigdomsproblematikken 

Vise idrettens verdi for Drammen 
 
Alle barn samme muligheter 

Finne egnede modeller. (MIF/SSB++) 
 
Fritidskortet 

2021 
 
 
2021 

 

Paraidrett Kartlegge hvem, hva og hvor Kunnskapsgrunnlag  Høst 2021  
Utviklingsprosesser Ta aktiv del i disse, sørge for at det 

avsettes aktivitetsområder 
Bli med i kommunens 
utviklingsprosjekter 

God kontakt med nærutvalgene 
 
 

Løpende  
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