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DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 
Schwartsgate 6 - 3043 DRAMMEN  - tlf. 419 00 179 / 915 77 762 

E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no  -  Hjemmeside: http://www.drammenir.no 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2014  
 
 

DATO  : MANDAG 5. MAI 2014 
STED  : Idrettens Hus (3.etg.), møterom A 
KLOKKA  : 16.30-19.00  
 
Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Eli Tufte Hanssen, Ravi Sunder (forlot møtet kl.1800), Silje 

Nørvåg, Per Burud, Monica Møller, Gry Mile Jacobsen og Geirr Kihle.  
Fra admin.: Oddvar Moen, daglig leder; Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent og Geir 
Skinnes, idrettskonsulent. Ketil Husøy, BIK, tidligere idrettskonsulent DIR. 

Forfall: Steinar Sørensen. 
 

Sak nr. 

08/14  PROTOKOLLER / REFERATER etc. 
 

08.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2014 – 31. mars 2014. 
  

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
  

08.02  Distribusjon av protokoll fra DIR’s årsmøte den 25. mars 2014. 
 

Vedtak: Protokollen med vedlegg (samarbeidsavtalen mellom kommunen og DIR) 

sendes til alle klubber og DK (VNI og politikere). 

 

08.03  Endelig komiteinndeling for DIR-styret 2014-2015. 
 

Vedtak: Forslaget til inndeling ble vedtatt og legges ved protokollen. 

 
09/14  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 

09.01 Kommunal støtte til byens IL / Ant. søknader og Tildelingsutvalgets prosess. 
  

Mottatt 39 søknader. En purring sendes ut i morgen. Utvalget tar første møte i uke 20.  
 

Vedtak: Endelig innstilling legges fram til behandling i DIR-styrets junimøte. 
 

09.02 Kort info om T-utvalgets mal for driftsstøtten til anlegg sett i fht sak 09.03. 
 

 Satsene ble justert sist år og det vil bli gjort ytterligere noen endringer nå i år. 
 

Vedtak: Framlegges for og drøftes i første møte i Tildelingsutvalget. 
 

09.03  Status for årets Hallrefusjon / innspill fra DIR til bydelskomite-møtet 6/5? 
 

Det er bevilget for lite penger i forhold til søknadsmengden. VNI skal informere 
politikerne i morgen og ønsker en uttalelse fra DIRs styre til denne orienteringen. Den 
interne kompensasjonen i kommunen på 1.8 mill. NOK kan ha vært nødvendig det 
første året med ny ordning, men ikke nå i år to. 
VNI har derfor strammet inn sine rutiner slik at en del uteidretter som nå leier 
treningstid utenbys har mistet muligheten til å få refusjon. Et eksempel: Drammen 
Bandy som leier treningstid i Holmen eller Kongsberg før isflaten på Marienlyst er klar. 
 

Vedtak: Ordlyden i innspillet til politikerne via VNI ble dette:  
 DIR og idretten setter stor pris på at Bystyret bevilget kr. 250.000,- ekstra i 2014-

budsjettet for å sikre at Drammen kommune kan utbetale 80 % refusjon til alle lag som 
ikke leier i kommunale haller, slik intensjonen alltid har vært. Årets tall viser at det 
bevilgede beløp på kr 1.350.000,- NOK kun vil rekke til ca. 54 % refusjon ut fra 
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godkjente søkebeløp (dette er vel en million lavere enn søkte beløp i hht klubbenes 
tolkninger). Det mangler pr nå kr. 656.000,- for å oppnå 80 % refusjon. DIR utfordrer 
bystyret til å sørge for 80 % refusjon slik klubbene i sine regnskaper har forventet. 
Dette kan oppnås enten ved en tilleggsbevilgning ved behandlingen av 1. tertial-
rapport eller ved å bruke en del av det faste beløpet på kr. 1,8 mill. som kommunen 
holder igjen av refusjonsbevilgningen for å dekke opp inntektstapet ved at klubbene nå 
betaler kun 20 % leie i kommunale haller i stedet for å betale 100 % og så få refundert 
80 % året etter. DIR har problemer med å se behovet for denne avsetningen når en nå 
har passert overgangsåret for den nye ordningen? 

 

Dette har vært en vanskelig sak som har skapt mye negativitet mellom idretter og 
mellom idretten og kommunens administrasjon i flere år. DIR anbefaler derfor sterkt at 
det nedsettes et hurtigutvalg for fremtidige år som går gjennom ordningene og 
intensjonene bak de for å lande et nytt system som heller baserer seg på en 
aktivitetsstøtte til byens IL som må leie dyr treningstid (primært inne-idrettene og 
brukere av private haller). Denne støtteordningen må suppleres med en direkte støtte 
til de IL som eier og drifter egne haller. Fra kommunen bør både VNI og politikere 
være med i utvalget og fra idretten så må både DIR og brukere av kommunale haller 
og i sær noen fra klubbene med egne haller være med i utvalget. 

 

09.04  DBK m.fl. - Sommercamp for 120 utvalgte barn / DIRs ansvar og tilskudd. 
Janne orienterte om tilbudet som retter seg mot barn som ikke fanges opp av de 
ordinære idrettstilbudene. Dårlig betalingsevne er en underliggende faktor. All 
påmelding foregår via skolenes helsesøstre og sosiallærere. DIRs bidrag på 50.000,00 
NOK tas fra inkludering i IL-budsjettet. 
RS: DBK har ikke søkt fattigdomsmidler, både de og flere IL bør gjøre det. 
DL: orienterte om bakgrunnen for dette tiltaket og for DIRs bidrag. 
 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

09.05 Barnefattigdom i Drammen – utfordringer for idretten / konkrete tiltak? Nye 
samarbeidspartnere for idretten internt i kommunen? 

 

 Janne delte sine tanker med styret etter sin første måned i jobben som inkluderings-
konsulent. Det er noen utsatte grupper som ikke blir fanget godt nok opp av 
idrettslagene. Barn med særskilte behov må vi også få inn i idretten. Vi trenger en 
sterk og omsorgsfull idrett. Inkludering betyr ikke bare de med minoritetsbakgrunn. 

 

 Noen målsettinger med arbeidet: 
 *Inkludere barn med særskilte behov inn i idretten. 
 *Rekruttering.  
 *Tverrfaglig samarbeid. 
 *Samfunnsansvar. 
 *Rekruttering av støtte-/hjelpe-trenere. 
 *Nettverksbygging. 
  
 Det er viktig å få til et godt samarbeid mellom kommunen (bl.a. VNI + Kulturetaten + 

Senter for oppvekst), frivillige organisasjoner som jobber for barn og unge 
(Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors m.fl.), Introduksjonssentret, idrettslag i 
Drammen samt DIR.  

 Det ble noen innledende diskusjoner vedr kontingentfritak og rutiner rundt dette. 
 

Vedtak: Janne fikk full støtte for å jobbe videre med dette. 

   
10/14  Anleggssaker og Spillemiddel (SM)-prioriteringer  
 

10.01 BIKs og fylkets tildeling til anlegg / økning i årets SM-fordeling til Buskerud. 
 

DL orienterte om saken og den Stortingsvedtatte økningen av idrettens andel av 
overskuddet fra Norsk Tipping fra 46 til 64% som skal være på plass neste år. I 2014 
ble idretten tildelt 56 % av overskuddet, noe som har gitt 120 mill. mer i SM til anlegg i 
kommunene i år enn i 2013. Etterslepet reduseres dermed fra 3,1 til 2,8 år og har nå 
snudd. 
Buskerud-tildelingen har i år økt fra 37 mill til vel 47 mill. NOK. Nærmiljøpotten økes 
slik at tilnærmet alle anlegg bygd før 2013 får midler i år.  
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Ordinære anlegg: Innstillingen til fylkestinget vil legge opp til at stort sett alle anlegg 
bygget tom 2011 får sine første utbetalinger i år, i de fleste kommunene i fylket.. 
 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

10.02 Status Samarbeidsavtalen DK-DIR om Marienlyst og Berskaug. 
  

 Avtalen er nå underskrevet og blir sendt til bystyret til informasjon. Ut fra bystyrets 
vedtak den 23. april så vil arbeidet med nye reguleringsplaner for Marienlyst Nord og 
for Berskaug bli startet opp i nær framtid. DIR forventer å bli grundig involvert i begge 
disse prosessene og de avklaringer som skal skje. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

10.03 DIR-deltakere i åpent møte om arealplan 19/5 og IK-anleggskonferansen 20/5. 
 

  19.5: Jan og Oddvar deltar. Mulig Per kan delta. 
20.5: Jan, Per, Oddvar og Geir deltar.  
BIK ønsker innspill på hvordan det kan rekrutteres flere deltakere til Vestfold IK’s 
regionale anleggskonferanse. DIR har anbefalt at interkommunale anlegg kan være 
noe å fronte. Drammen kommune og DIR vil nå samarbeide om å få til en slik dialog, 
raskt etter denne konferansen, primært for Drammensregionen. 
 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

11/14  ORIENTERINGSSAKER. 
 

11.01  Status Inkludering i idrettslag / nye utfordringer til klubbene / ny Ung Leder? 
 

Arbeidet er under omstrukturering, noen planer / tiltak videreføres, nye kommer. 
Solide tilskudd må ikke føre til at man er «slepphendt» med midler. 
 

Ung leder: Dette fellestiltaket mellom kommunen og DIR er evaluert nylig og DIR er 
ikke spesielt godt fornøyd med idrettens rolle i opplæringen. For generelt. MÅ trekke 
oss ut eller delta med begrensede ressurser. Tydelige mål på hva vi skal bidra med. Å 
utdanne hjelpetrenere var målet, dette ble ikke nådd og dette målet må forsterkes for 
neste år. 
 

Vedtak:  DIR har gjennom arbeidet med ung leder erfart at tids- og ressursbruken ikke 

samsvarer med det idretten i Drammen får igjen for arbeidet. I idretten har vi 

forskjellige lederprogram innen særidrettene og kretsen, noe som gjør at et 

generelt utdanningsprogram kan virke noe overflødig. DIR ønsker likevel å bidra 

til et samarbeid rundt Ung leder, men ikke i nåværende form. DIR har mulighet til 

delta i en rådgivende gruppe, samt å ha ansvar for 1-2 av kurskveldene. Styret 

presiserer at DIRs oppgave er å styrke idrettslagene i Drammen og vi må derfor 

fokusere på tiltak som er rettet mer direkte mot idrettslagene. 

 
11.02  BIKs og DIRs opplegg med Skoleløpet og idrettsmessa på Marienlyst 21/8. 
 

  Arrangementene er i rute, blir mer ungdomsstyrt enn foregående år. 

 
11.03  Dato for, og tema til, vårens samhandlingsmøte med VNI. 
 

  4 juni ble fastlagt for vårens samhandlingsmøte med VNI. 
 

  3. juni: Bystyrekomiteen for byutvikling har siste møte før sommeren og der er det 
klart at Drammen Eiendom skal orientere om sine videre anleggsplaner. Dette er en 
bestilling fra komiteen. Det er viktig av DIR er til stede på denne orienteringen og det 
bør vurderes om DIR skal be om å få holde et innlegg ved møtestart. 

 
11.04  DIRs høringssvar til / oppfølging av Drammen kommunes frivillighetsmelding. 
 

  Skal vi følge opp våre innspill videre? Hvordan er prosessen videre fra DK? Også 
denne meldingen vil bli drøfte i samme møte i Bystyrekomiteen den 3. juni.  

  Disse innspillene samt mange flere innspill og saker må tas med i samtalene med de 
politiske partiene til høsten, før de utarbeider sine nye programmer. 
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11.05  Status for DIRs og BIKs aktivitetspark rundt i Elveparken. 
 

  Ketil orienterte om at firmaet som har fått oppdraget (Lek og trivsel) med å bygge 
parken har ikke levert inn byggemelding, slik at saken nå blir utsatt. Det er derfor noe 
uvisst når byggingen vil starte, men apparatene skal komme på plass i sommer.  

 
11.06  Lags-status i Drammen – 2 IL kan bli ekskludert. 3-4 nye IL ønsker opptak. 
 

  To lag har ikke levert sin Idrettsregistrering for 2013: Onshuus IL og Drammen 
Seilforening. Begge disse står i fare for å bli nedlagt av Buskerud IK. 

  Et lag ble ikke opptatt av BIK etter å ha søkt en tid: Åskollen Fotballklubb. De er bedt 
om å samarbeide med etablerte klubber, men har ikke ønsket å gjøre det. 

  Drammen Loggers Baseballklubb: har ikke søkt om opptak, men sendt over 
informasjon om sin idrett og ønsker å etablere ny klubb. 

  Drammen United Cricketklubb: DIR-styret stiller spørsmål ved om det er behov for tre 
cricket-klubber i Drammen? Er dette et 2. lag under Drammen Cricket klubb?  

  Skoger og Fjell Karateklubb: Litt kinkig sak på grunn av tidligere erfaringer med 
sentrale personer. Dog ingen formelle grunner til å nekte opptak. 

  DIR avventer BIKs behandling av alle disse sakene. 

   
11.07  Aktuell informasjon fra kontoret og fra de enkelte styremedlemmer. 
 

GK: midlertidig garderobeanlegg og avtale om snøkanon og løypekjøring samarbeid 
på Konnerud. KIL har ansatt en person (Lage Sofienlund) i full stilling for å arbeide 
med ikke-aktive barn og måter å få disse i aktivitet på. 
 
PB: har fått «hjemmelekser» i fht arbeidet i anleggsutvalget. Spørsmål: Møte avholdt 
av Drafn der PB deltok, er dette fulgt opp?  
 

DL: Det er ikke fulgt opp da DIR ikke deltok i møtet som ble gjennomført til tross for 
protester fra kommunen. DIR bør jobbe for å få til en bred idrettsallianse der flere 
klubber involveres på Fjell og ikke bygge alt inkluderingsarbeidet rundt kun en av de 
de etablerte klubbene.  
 

GMJ: Vært en hektisk start med mye informasjon, mye å sette seg inn i og usikkerhet 
om hva som er viktig og som det må arbeides grundig med.   

 
12/12  EVENTUELT  

Ingen saker ble tatt opp.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.00. 
 

Drammen 12/5 2014 
 
 

Geir Skinnes og Oddvar Moen 
Referenter 

 

Kopi sendes til: 
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli, VNI-leder Sten Petter Aamodt, idrettssjef Arve H. 
Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, leder Fysioteket Elin Hannevig 
Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder  i Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin 
Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt leder av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg. 
 

BUSKERUD FYLKE: fylkesidrettskonsulentene Randi Haldorsen og Øyvind Gonsholt samt leder av 
Kulturkomiteen Terje Vegard Kopperud. 
 

 

IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud, org.sjef BIK Jorunn 
Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/DL, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen og valgkomiteen i DIR. 


