
 
ÅRSMØTE I DRAMMEN IDRETTSRÅD 25.03.2015 
ENDRING I HALLREFUSJON – INNFØRING AV NY 

TILSKUDDSORDNING FRA 2015 
 
 



Planforankring 
• Oppfølging av omleggingen for 

hallrefusjon for barn og unge i 
kommunale haller (omlegging foretatt 
i 2012) – betaler kun 20 % av ordinær 
leiesum. 
 

• I tråd med: 
• Temaplan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 
• Frivillighetsmelding(mindre 

byråkrati) 
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Målet med ny tilskuddsordning 

 
• Stimulerer til økt aktivitet blant barn og unge i tråd med 

bystrategi og mål i temaplanen 
• Gi økonomisk forutsigbarhet for klubber som eier egen hall(skal 

vite hva dere får i støtte fra år til år) 
• Gi mindre administrasjon og søknadsarbeid både for klubbene, 

idrettsrådet og Drammen kommune 
• Økonomisk likebehandling av kommunale og lagseide haller 
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Ny modell 

• For lagseide hallflater regnes det ut en teoretisk 
kapasitet pr flate.  

 
• Leieprisen for en flate i Drammenshallen er 

utgangspunkt for beregning(justert for 20 % betaling) av 
tilskudd til lagseid hallflate. 
 

• 345 000/år er satsen for en flate som benyttes fult ut. 
 
• For lag og foreninger som trener i andre 

haller/anlegg blir refusjon beregnet etter søknad 
som tidligere 
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Prinsipper for tilskudd i ny modell 
 

1. Tilskudd gis til aktivitet for barn og unge under 20 år 
2. Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag 

som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full 
leiesats(80 % subsidiering) 

3. Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall gis støtten til 
hovedforeningen i klubben 

4. Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke 
har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen(eksempelvis 
ishall) 

5. Det gis kun tilskudd til klubber/idrettslag fra Drammen som er 
tilknyttet Norges idrettsforbund.  
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Fortsettelse 

6. Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre 
7. Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber 

avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal 
dokumenteres i søknad om tilskudd. 

8. Når det er fellestreninger med > 20 og < 20 skal aldersfordeling 
oppgis i søknad. 

9. En forutsetning for tilskudd til lagseide idrettshaller er at 
lag/foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte 
pris som i kommunale haller(gjelder for de < 20 år). 
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Hva er nytt? 

• Lagseide anlegg får fast årlig sum(trenger ikke søke) og 
utbetaling skjer  i januar. 
 

• Også klubber som ikke har egen særidrettshall i  
Drammen kan få refusjon. 
 

• De lag og foreninger som trener i andre haller søker om 
refusjon som tidligere(barn og unge under 20 år). 
 

• God prosess med Drammen idrettsråd som har resultert 
i økt tilskudd til lagseide haller og en videreføring av 
refusjon for de som trener i andre haller. 
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Hvem kan vi spørre hvis vi lurer? 

Vegard Petersen 
Idrettskonsulent DK 
Vegard.petersen@drmk.no 
tlf 916 90 583 / 32 04 68 68   Frem til 20.10.2015 
 
Marte Bøhm Nordal 
Idrettskonsulent DK 
Marte.bohm@drmk.no 
920 40 948 / 32 04 68 68    Etter 20.10.2015 
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