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PROTOKOLLER / REFERATER

32.01

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 5/2012 – 30. oktober 2012.

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside.

32.02

REFERAT FRA SAMHANDLINGSMØTE med VNI 25. september 2012.

Vedtak:

Referatet er etter avtale sendt VNI og Kulturkomiteen. Tas t.e.

32.03

Informasjon om DIR’s AU-MØTE 12. desember 2012.
Styreleder informerte om at AU kun forberedte saker til dagens styremøte og
om at det derfor ikke vil bli utarbeidet noe referat fra møtet.

33/12

DRAMMEN IDRETTSRÅDS ÅRSMØTE I 2013

33.01

Fastlegge dato og sted for DIR’s årsmøte 2013.
Årsmøtet gjennomføres som tidligere kunngjort onsdag 20. mars og blir i
Roklubbhuset. Drammen Roklubb er 135 år i 2013 og var eneste klubb som
svarte på forespørselen om å være vertskap for DIR’s årsmøte.

33.02

Dialog med valgkomiteens leder
Bjarne Stabæk, leder av DIR’s valgkomite, redegjorde for den prosessen de
legger opp til. DL sender på vegne av valgkomiteen ut info-brev og svarskjema
til byens klubber primo januar.

33.03

Fordeling av ansvar for årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett
DL og styreleder har ansvar for arbeidet med økonomi mens nestleder Kyrre
samt Inge fikk ansvar for å lage forslag til handlingsplan for årene 2013-2014.
De enkelte utvalgsledere skal levere sin delberetning til årsberetningen til DL i
løpet av januar.

34/12

PRIORITERTE SAKER – BEMANNING OG STRATEGI

34.01

Inkludering i IL – status pr 2012 og veien videre / planer for 2013
DL og Bjarne orienterte styret om et møte med kommunen ved bl.a. Marte
Bøhm og Parminder Kaur Bisal (nyansatt koordinator for tjenesteutvikling i Fjell
2020). Her orienterte DL i Furuseth IL i Oslo om deres Alnaskolen. Kommunen
(DK) ønsker at idretten i Drammen ved DIR og en bydelsklubb som Drafn kan
tilby noe tilsvarende på Fjell som en del av arbeidet med Inkludering i IL (I i IL).
Et viktig element i dette bør være å utdanne / få fram unge aktivitetsledere.
Drafn må ha en intern runde på om de kan ta et slikt hovedansvar på Fjell
mens DIR har vært klare på at andre klubber som Fjell SK m.fl. også må tas
med i dette opplegget samt på at DIR ikke kan ha enefokus på Fjell, men må
utvikle I i IL også i andre bydeler med noen av de samme utfordringene. Det er
positivt at DK nå vil ha minimum et 3-årsperspektiv på I i IL og bidra tilnærmet
like mye som Staten til å finansiere dette arbeidet. Tildelingsutvalgets leder
Kyrre ba om at fordelingen av midlene til dette arbeidet gjøres gjennom utvalget
og at midlene må kunngjøres for alle klubber i byen.

Vedtak:

DIR-styret ønsker ut fra de nye forutsetningene å fortsette arbeidet med
Inkludering i IL, men må ha en koordineringsressurs på ca ½ årsverk for å
få dette til å fungere. Alle byens klubber inviteres til å søke om midler til å
jobbe med disse utfordringene. Kriterier for tildeling utarbeides raskt i
samråd med NIF og DK. Arbeid startet for skoleåret 2012/2013 må
prioriteres i vårhalvåret og tildelinger bør skje for et halvt år av gangen.

34.02

Status bemanning og arbeidsoppgaver i DIR 2012-2013.
DIR skulle i 2012 bruke 1,1 årsverk på Idrettens Servicekontor og 0,3 årsverk
på koordinering av I i IL. Etter at An-Ma Saksvik sluttet har man i 3. tertial hatt
kun 0,8 stilling totalt. Dette samtidig som ansvar og arbeidsmengde har økt
bl.a. gjennom de omfattende prosessene (3 prosjektgrupper) som
ombyggingen av Marienlystanleggene medfører. I 2013 vil det i sær i første
halvår bli behov for ekstra innsats og koordinering på vegne av lagene i fht
fullføringen av ny Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Styret ser et
behov for en rask økning i administrative ressurser og DL fikk i oppdrag å
avklare en mulig midlertidig ansettelse i samarbeid med BIK. Inntil dette er på
plass må enkelte oppgaver prioriteres bort / utsettes.

34.03

Idrettsrelaterte saker i DK-budsjettet – hva må DIR følge opp.
DIR-styret var fornøyd med at bystyret ga tilleggsbevilgninger på rådmannens
budsjettforslag som sikret fortsatt drift av DIR-kontoret samt la grunnlaget for
vedtaket i sak 34.01. Styreleder var derimot svært misfornøyd med at bystyret,
etter hans oppfatning på sviktende grunnlag, gjorde vedtak om at det ikke skal
bygges eller utredes ishall i byen når nå Oslo har gitt beskjed om at det ikke vil

bli lagt noen OL-øvelser i 2022 til Drammen. Han minnet om at samtlige partier
unntatt Høyre i valgkampen sommeren 2011 hadde svart ja til at ishall må
prioriteres blant nye anlegg i byen, mens Høyre lovte å utrede ishall i denne
bystyreperioden. Det blir derfor viktig for DIR å følge opp dette løftebruddet.
Videre vedtok bystyret at når gresset på Gamle gress skal byttes ut sommeren
2013 så skal nåværende gress gjenbrukes på en av de eldste
kunstgressbanene der dekkene nå er modne for rehabilitering. DIR vil følge opp
denne og andre aktuelle anleggssaker i 2013.
34.04

Idrettens deltakelse i fht utredning Multihall på Marienlyst og følgeanlegg
Styreleder og DL informerte fra nylig avholdt åpent møte om Multihallen og hva
som bør være innholdet i denne. Begge hadde i møtet reagert sterkt på at det
konseptet som prosjektgruppa har kommet fram til ikke ble presentert fullt ut da
ishallen som i gruppas utredning er plassert i den minste av tvilling-hallene ikke
ble synliggjort. Dette som en følge av et tilleggs-vedtak i bystyret ved budsjettbehandlingen, et vedtak som var gjort uten at bystyret var informert om det
foreløpige løsningsforslaget. Også NIHF og Drammen Skøyteklubb støttet
denne reaksjonen fra DIR. Styreleder sa han velger å tolke bystyrevedtaket til
at det ikke skal bygges «en frittstående ishall» i Drammen.
Styret var enige om at DIR og klubbene må synliggjøre at ishall som en del av
Multihallen vil være en svært rimelig og effektiv løsning som gir Marienlystområdet og skolene som er dagtidsbrukere langt mer fleksible aktiviteter, noe
som også synes å bli et viktig kriterium i den nye Hovedplanen det jobbes med.
Styret understreket at det er viktig at DIR’s og klubbenes representanter i de 3
prosjektgruppene fortsetter å følge opp alle idrettenes ønsker og anleggsbehov når Drammenshallen og friidrettsbanen blir borte. Ingen, heller ikke
håndballen i byen, er tjent med at det skal hope seg opp med 6-7 håndballflater
rundt Marienlyst og stadig færre andre idrettstilbud i dette som er byens
indrefilet for idretten. Det er langt bedre at det kommer håndballflater spredd
rundt ved skoler og idrettsparker i flest mulig bydeler.
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LØPENDE SAMARBEID MELLOM DIR OG DRAMMEN KOMMUNE

35.01

Årlig prisutdelingsseremoni (markering av gullvinnere + Utviklingstipend).
Ordfører har utfordret DIR på å finne fram til alle gullvinnere i byen i 2012 i NM
og internasjonale mesterskap. Han ønsker i januar hvert år å invitere disse til
en markering i storstua på Rådhuset – dette første året vil seansen bli holdt i
mars 2013. DL og Stipendkomiteen får ansvaret for denne jobben og må ta et
møte om kriterier samt purre opp klubbene primo januar. Det er også ønskelig
at de årlige Utviklingsstipendiene til 2 lovende idrettsungdommer legges til
denne markeringen og DIR må derfor forsere kunngjøringen av 2013stipendsøknadene til januar (har tidligere vært i april).

35.02

Samhandling mellom DIR og idrettspolitikere om aktuelle idrettssaker
DIR må følge opp samarbeidsavtalen som er inngått og gjennomføre minst 2
årlige møter med aktuelle idrettspolitikere, bl.a. leder og nestleder i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur. Fram mot komiteens behandlinger av ny

Hovedplan for idrett må det også være tett kontakt med de 3 saksordførerne i
denne komiteen for Hovedplanen.

35.03

Oppgradering av Gamle gress / rehabilitering av kunstgressbaner
Ref også sak 34.03. Når det nå er sannsynlig at friidrettsbanen vil bli flyttet til
Berskaug så faller DIR’s tidligere anbefaling om flytting av kunstgresset dit bort.
DL informerte om brev som nylig er sendt VNI der DIR ut fra en
helhetsvurdering og med bystyrets oppfordring i bakhodet, nå har foreslått at
kunstgresset som toppfotballen ikke lenger kan bruke, flyttes til Ørenbanen,
dog under to forutsetninger (at banen kan utvides slik at gresset kan brukes
uten å kuttes samt at det samtidig legges til rette for kunstis på banen på
vinteren). Saken må drøftes videre med VNI og DBK. DIR vil foreslå at
nåværende kunstgress på Ørenbanen og andre baner som må bytte
kunstgress innen få år, blir gjenbrukt på dårlige ballsletter, leikeplasser og i
skolegårder som gode nærmiljøanlegg som vil øke aktivitetene disse stedene.
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ORIENTERINGSSAKER.

36.01

Status spillemiddelprioritering for 2013.
Bystyrekomiteen behandlet denne saken i sitt desember-møte og den vil som
vanlig bli endelig vedtatt av bystyret i deres januarmøte. DIR-styret var meget
fornøyd med at rådmannen for første gang på flere år hadde fulgt den
innstillingen som DIR gjorde i sitt forrige styremøte fullt ut og for at politikerne
så langt også fulgte denne innstillingen.

36.02

Økonomi – DIR-status primo desember / prognose for hele året.
DL informerte – til tross for at årsmøtet for første gang på mange år
budsjetterte med et underskudd i 2012 så går det mot et lite overskudd for DIR
også dette året, noe som i all hovedsak skyldes den reduserte bemanningen i
høst. Arbeidet med Inkludering i IL (føres som eget regnskap) går i null slik
Kulturdepartementet forlanger.

37/12

EVENTUELT
- Anleggsutvalgets leder Kjell NN informerte om at det vil bli startet et prosjekt
på Konnerud for å realisere en energisentral basert på varme fra kloakksystemet. Denne vil gjøre det lønnsomt med kunstis på den eldste
kunstgressbanen der samt gi varme til en utvidet Konnerudhall og mange
offentlige bygg i området. KIL er initiativtaker og får med seg mange gode
samarbeidspartnere. Endelig organisasjonsform for dette er ikke avklart ennå,
men idretten ved KIL og DIR vil delta som sentrale aktører.
- Kjell og Ravi var til stede på Oslo kommunes og NIF’s informasjonsmøte om
konseptet for et eventuelt 2022-OL samme dag som styremøtet. Alt tyder på at
Oslo kommune vil gjøre et slikt arrangement til et byutviklingsprosjekt som vil gi
hovedstaden en stor forbedring på anleggsiden mens alle andre kommuner enn
Bærum og Lørenskog er ute av bildet som del-arrangører, også Drammen. Når
det gjelder alpinøvelsene så er valget mellom Norefjell og Gudbrandsdalen
utsatt. Mye tyder på at kun Skiforbundet har blitt reelt lyttet til av NIF og Oslo

kommune og det hadde vært sterke reaksjoner fra de andre særforbundene for
vinteridretter i møtet.
- Inge Tveit informerte om studietur han hadde vært med bl.a. BIK og DBK på til Sogndal – med fokus på viktigheten av fysisk aktivitet i skolehverdagen. Den
forskeren som har mest kunnskap om dette kommer til Drammen for å holde
foredrag om temaet og sine funn den 12. februar. DIR bør tilby DBK å være
medarrangør samt å bidra til at flest mulig aktuelle etater i Drammen kommune
kommer på foredraget.
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