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Innledning 

Samarbeidsform og mål 
Samarbeidet mellom Drammen idrettsråd og Fjell 2020 er felt ned i en egen 
tilleggsavtale. Prosjektmålet for avtalen er å inkludere flere aktive barn og unge i 
organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020 prosjektet. 

Drammen idrettsråd har benyttet ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 
Stillingen har vært fordelt med 50%  ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 
Til sammen har Drammen idrettsråd mottatt 829.000 fra kommunen, og 650.000,-
fra staten via NIF til dette arbeidet. 
 

Det har vært avholdt to samarbeidsmøter med prosjektleder for Fjell 2020 i tillegg til 
løpende kontakt underveis. Prosjektleder for Fjell 2020 har også fått informasjon om 
inkluderingsarbeidet underveis. 

Prosjektleder for inkluderingsarbeidet har deltatt ved stormøte på Fjell for å gi 
informasjon om inkluderingsarbeidet på Fjell. Prosjektleder har fast kontortid 
onsdager ved Fjell bydelshus. Målet er å være tett på samarbeidspartnere og klubber 
så langt det lar seg gjøre. 

Drammen idrettsråd har fra 1 april styrket og utvidet sitt arbeid  med  inkludering i 
idrett.  Det er utviklet en handlingsplan på bakgrunn av tilleggsavtalen i forhold til å 
sikre måloppnåelse.  
 
Drammen idrettsråd har jobbet målbevisst for å øke kvaliteten på inkluderingstiltak 
gjennom å ha tett dialog  med klubbene både i forkant av søknadsprosessen samt tett 
samarbeid og veiledning rundt planlegging og gjennomføring for å kvalitetssikre alle 
ledd. 
  
Drammen idrettsråd har også evaluert søknadsprosessen for å finne optimale 
løsninger som skal sikre tydelige rapporter. 
DIR har også aktivt tatt kontakt mot nye klubber for samarbeid om inkludering i 
idrett. Dette har resultert i 21 tiltak for 2014 mot 12 tiltak i 2013. Hvorav 13 tiltak er 
knyttet opp mot Fjell. 
 
Det har også vær avholdt seminar og work-shop for å jobbe mot en felles forankring 
og utvikling av inkluderingsarbeidet i Drammen. 
DIR har også jobbet for å utvikle en informasjonsfilm om idrett i Drammen, som skal 
gi et rekrutteringsløft inn til inkluderingsklubbene, men også rekruttering til klubber 
generelt.  I tillegg skal den fungere som foreldreveiledning.  Denne filmen kommer i 
løpet av vårhalvåret 2015. 
DIR har jobbet mye med å utvikle «Åpen hall» prosjektet og tiltaket har stabilisert 
seg med faste instruktører i tillegg til frivillige. Prosjektet skal videreutvikles stein på 
stein. Prosjektet er i så måte unikt, da tilbudet er bygget på mestringsperspektivet, 
løsningsfokusert tenkning og alternativ til vold. Dette er i utgangspunktet ikke 
kompetanse som idretten innehar. Dette jobbes det kontinuerlig med. 
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Nøkkeltall og søknader 
 

Totalt antall klubber som har søkt inkluderingsmidler i 

Drammen 
15 

Totalt klubber som er med i inkludering i idrett i 

Drammen 
11 

Antall søknader fra klubber totalt i hele Drammen 26 

Totalt søknader innvilget i hele Drammen 21  
Antall klubber på Fjell som er med i inkludering i idrett 6 

Antall tiltak på Fjell totalt 13 

 
* Skoger og Fjell karateklubb ligger ikke under inkluderingsklubber, men er tatt med som en av klubbene som har tilbud til 
barn og unge på Fjell. Det har vært et godt samarbeid underveis, hvor de blant annet har stilt opp med frivillig tilbud i Åpen 
hall. 
Strømsø Cricket har tilbud både på Fjell og i Drammen. Drammen BUL rekrutterer både på Fjell og i Drammen for øvrig.  
Drammen håndballklubb  har tiltak gjennom skolene i hele Drammen. 
Tallet for antall klubber med inkluderingstiltak kan derfor se upresist ut ved sammenligning av rapportene. 

 

Klubber på Fjell som er med i inkluderingsprosjekter i 2014 
 

Fjell Sportsklubb Fem ulike fotballskoletilbud for ulike alderstrinn og kjønn 

Ski-og Ballklubben Drafn Idrettsskole for barn 
Skøyteskole 
Ungdomsfotball  

Strømsø cricketklubb Cricket for barn 
Drammen basketballklubb Basket for jenter 

«Streetbasket» 
Drammen håndballklubb Tilbud til skoler på Fjell «streetball» 
Drammen sportsdanserklubb Dans for barn 

 
 
Rapporten til KUD ligger som vedlegg, slik at tall blir tilgjengelig 
 

Tilbud rettet mot minoritetsjenter 
 
Det er to tilbud rettet direkte mot minoritetsjenter. Tilbudene fra Fjell SK (fotball for 
jenter ulike alderstrinn) har ikke klart å etablere seg helt. Bakgrunn er utfordringer 
med rekruttering av trenere og få tilgang til egnede treningslokaler, spesielt på 
vinteren. Det er også utfordrende å få rekruttert deltakere fra målgruppen. 
Drammen basket har i hele år driftet sitt tilbud med basket for jenter. Det kan være 
alt fra fem til tyve jenter som benytter tilbudet. Drammen basket har i liten grad 
rekrutert medlemmer inn til egen klubb. 
 
Åpen hall har som målsetting å ha eget tilbud til jenter i ferier. Første gang var 
juleåpen hall.  Det møtte ingen opp. (se videre utredning under pkt Åpen hall) 
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Det kommer også frem at Drammen Sportsdanseklubb har rekruttert mange jenter 
gjennom «Dans for barn», uten at det er et særskilt tilbud til jenter. 
 

Utvikling og kompetanseheving for inkluderingsklubber  
 
Målsetting: Kvalitetssikre arbeidet idretten utfører innenfor «inkludering i idrett». 
 
Følgende er gjennomført i 2014 for å bidra til måloppnåelse innenfor utvikling og 
kompetanseheving: 
 

� Inkluderingskonferanse over to dager i regi av Drammen idrettsråd 
� Idrettsmesse og skoleløp 
� Rekrutteringskurs-Frivillighet Norge 
� Foreldrefokus og inkludering av jenter 
� «KOM IGJEN JENTER», Norges idrettsforbund 
� «I samme båt» klubb-skolesamarbeid 
� En klubb har fått spesielt tilbud om klubbutvikling. 

 
Dette har inkluderingsklubbene fått tilbud om, i tillegg til andre tilbud gjennom 
Norges idrettsforbund og Buskerud idrettskrets, samt andre samarbeidspartnere. 
 
Inkluderingskonferansen 2014  i Drammen gikk over  to dager med forelesere og 
work-shop for klubber og samarbeidspartnere. 
Fjell SK, Strømsø cricket, Drammen sportsdanserklubb og Drafn stilte med 
representanter. 
 
 I 2015 skal det avvikles to til tre faste møter for alle inkluderingsklubber. 
Målsettingen er kompetanseutveksling, samarbeid på tvers av klubber og skape et 
felles mål for inkluderingsarbeid i Drammen.  
Målsettingen er å videreutvikle felles rutiner og prosedyrer  for inkludering i idrett, 
for å kvalitetssikre arbeidet på en god måte. Målet er å opprettholde  stabilile tiltak 
over tid med  instruktører  som innehar riktig kompentanse. 
 
 
Drammen idrettsråd har også etablert en egen «inkluderingsfane» under 
www.drammenir.no til støtte og veiledning for klubbene.  Det er også etablert egen 
side med fond, legater og støtteordninger klubbene kan søke seg til. Denne siden 
benyttes også som en informasjonskanal i tillegg til e-post, møter og nyhetsbrev. 
Klubbene er også oppfordret til å søke seg inn til Tilskuddsportalen for å se etter 
andre støtteordninger. 
 

Skole og klubbsamarbeid i Drammen 
 
Drammen idrettsråd har i samarbeid med 
Buskerud idrettskrets og Drammensskolen tatt 
initiativ til samarbeid i forhold til 60 min aktivitet 
inn i skole hver dag.  Det ble arrangert to dagers 
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seminar til Danmark i desember.  Målsettingen var å se om det fantes et 
samarbeidsgrunnlag mellom ulike skoler i Drammen og de lokale 
idrettslagene/særidrettslag. 
 
Til sammen var det 10 klubber som deltok på seminaret. 
Det ble inngått 16 intensjonsavtaler mellom idrettslag og skolene. 
Det er satt av prosjektmidler hos Buskerud idrettskrets som klubbene kan søke på 
med søknadsfrist 1.02 2015.  
 
Drammen idrettsråd ønsker å jobbe for et godt skole-klubb samarbeid i tillegg til å få 
benyttet klubbenes kompetanse inn mot skolene. Sett i et folkehelseperspektiv 
ønsker vi å tilrettelegge for gode aktivitetsvaner hos barn og unge som de kan ha med 
seg videre. Dette tror vi kan ha store ringvirkninger på sikt, når det gjelder 
uorganisert egenaktivitet . 

 

Samarbeidspartnere 
 
En av strategiene for Fjell 2020 er ressursmobilisering gjennom samarbeid med 
beboere, borettslag, private og frivillige aktører.  
 
Drammen idrettsråd har i løpet av perioden videreført og etablert nye 
samarbeidspartnere. 
Det samarbeides med Drammen Introduksjonssenter, Barnevernet i Drammen 
v/senter for oppvekst, samt NAV v/ Levekårstemaet. I tillegg er det samarbeid med 
DNT Drammen, skole, Frivillighetssentral, Fjell 2020,kommune og  
Regnbuen(minoritetskvinneforum) og oppvekstteam på Fjell. DIR har  tatt kontakt 
med alle borettslag på Fjell for dialog, i tillegg til å søke aktivt inn mot borettslag 
etter frivillige. 
 
Samarbeidet med både Fjell skole og Galterud ungdomsskole er i utvikling. Når det 
gjelder skole/ idrett samarbeid vil idretten jobbe for å utvikle gode 
informasjonskanaler inn mot skole. 
 
Idrettskonsulenten i Drammen idrettsråd har et tett samarbeid med seksjonsleder 
for fritid og interkultur og frivillighetssentralen på Fjell, med jevnlige møter.  Dette 
fungerer godt.  
Kultur og idrett skal i løpet av februar lage en samarbeidsmodell, som er med på å 
kvalitetssikre arbeidet på Fjell. 
 

Koordinering av idrett på Fjell. 
 
Det er etablert en felles idretts/kulturkatalog i 
samarbeid med kultur. Denne utgis en gang i 
halvåret. Idretten på Fjell var første gang med 
høsten 2014.  Alle klubbene på Fjell er med i denne 
katalogen, også de som ikke ligger under 
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inkludering. Dette for å synliggjøre bredden i de tilbud som finnes. 
Målet er å etablere et tettere samarbeid mellom klubbene på Fjell.  Det er også med 
på å synliggjøre hva den enkelte klubb har av tilbud. 
Tilbudene som gis til barn og unge på Fjell blir bedre kjent og det er lettere for den 
enkelte og orientere seg inn mot idrett.  
Katalogen er også med på å gi et samlet inntrykk av idretten som sådan. 
. Det er laget en avtale med Fjell og Galterud skole om å koordinere 
informasjonsflyten bedre inn mot skolene,slik at det ikke kommer info fra alle 
retninger. «Idrettsfjell» katalogen er et tiltak for å systematisere dette bedre. Dette 
jobbes kontinuerlig med fremover. Målsettingen for 2015 er å utvikle idrettsdelen av 
denne katalogen ytterligere.  
 
 
Kvaliteten på aktivitetene som leveres på Fjell skole og for øvrig i bydelen øker i den 
forstand at alle tiltak blir tettere fulgt opp.  
Når det gjelder foreldresamarbeid/holdningsarbeid er dette en stor og vanskelig 
oppgave som idretten jobber langsiktig med.Drammen sportsdanseklubb har gjort 
tiltak i forhold til å møte foreldrene for dialog i døra når de leverer barnet til 
aktivitet. Dette har vist seg å gi gode resultateter.  
Det er viktig å jobbe i samarbeid med klubbene om å utvikle gode modeller for 
foreldresamarbeid i samarbeid med andre aktører på Fjell. Dette er en av 
utfordringene vi tar med oss inn i 2015. 
 
 
 
Det er en stor og utfordrende jobb og finne gode langsiktige løsninger for hvordan 
idretten på Fjell bør organisere seg til beste for klubbene og barn og unge på Fjell.  
 
Målsettingen er å jobbe langsiktig for å se på ulike modeller og legge til rette for 
dialogmøter med klubbene om et fremtidig «IdrettsFjell». 
 
Det synes fortsatt ut til å være en ganske lang vei for å nå målet om å etablere et 
robust idrettstilbud på Fjell. Men det arbeides målrettet dag for dag og uke for uke, 
det bygges sten på sten og det er fortsatt grunn til å opprettholde dette målet. Om 
dette målet kan nåes gjennom de idrettslagene som i dag er etablert på Fjell gjenstår 
å se. Vi håper at rapporten for 2015 kan gi bedre svar på dette. 

Status andre tiltak 

Ung leder programmet 
 
Ung leder programmet er et samarbeid 
med Drammen turistforening, 
kommunen  v/kultur og Drammen 
idrettsråd. Ung leder er et program for 
unge voksne og har sitt utspring i Fjell 
2020. Lederprogrammet har tatt mål av seg å utdanne unge ledere i Drammen. 
Gjennom å gi deltagerne kursing, mentorering og relevant praksis er målet at 
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Drammen skal se en oppblomstring av unge voksene ledere og ressursmobilisering 
blant unge. Kurset går over seks måneder. 
De har til sammen 11 ulike samlinger fra oktober- mars i tillegg til eget valgt 
arrangement de skal samarbeide om. 
 
Drammen idrettsråd har hatt en mindre rolle i år enn året før, men har hatt ansvar 
for to ulike samlinger.  
 
DIR har hatt ansvar for to samlinger; 

� aktivitetsledelse  
� organisasjon og årsmøte. 

 
 Drammen idrettsråd bidrar også med midler inn i prosjektet. 
 
Til sammen 23 unge er påmeldt Ung leder. Når det gjelder kjønnsfordelingen på 
deltagerne er den balansert god. Det er 11 jenter og 12 gutter. 11 deltagere har 
minoritetsbakgrunn. Seks deltagere kommer fra introduksjonssentret og to fra Fjell. 
Dettte kommer som et direkte samarbeid med Introduksjonssentret  
Målet er å rekruttere  flere ungdom fra Fjell bydel.  
 
I 2013/2014 var det 24 deltagere og 22 som fullførte programmet. 
Dette vil også gi ringvirkninger i at disse ungdommene informerer andre 
ungdommer om tilbudet og kan være en rekrutteringsarena for neste år.  
 
Det kan også være med på å gi en gevinst i at flere ungdom med minoritetsbakgrunn 
søker seg til lederverv i kommunen. Det er et stort behov for flerkulturelle 
rollemodeller, og dette samarbeidet kan være med på å gi et løft på sikt. 

ÅPEN HALL  

Målsetting Åpen hall 
« Skape en trygg, sosial, trivelig og aktiv arena for barn og unge i bydelen». 
 
Åpen hall, en Fjell 2020 satsing, 
driftes av Fjell SK i samarbeid med 
Drammen idrettsråd. Det er skrevet 
samarbeidsavtale for året 2014, og 
ny avtale skal undertegnes i februar 
2015.  Det vil da bli skrevet avtale 
frem til juni 2015. Driften av Åpen hall ble overtatt av Drammen idrettsråd og Fjell 
SK høsten 2014. Før dette var det Drammen kommune v/ VNI som hadde ansvaret 
sammen med Fjell SK. 
 

 

Status for tiltaket 
 
Åpen hall har fra august 2014 til januar 2015 hatt åpent to dager i uka av til sammen 
4 ½ time, Onsdager 14.00-16.00 for barnetrinnet og fredager fra 19.00-21.30 for 
ungdomstrinnet. 
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Utvikling av åpen hall i 2014 
 

 
 
Ungdom totalt for høsthalvåret er 630 mot 377 i vårhalvåret.  
Totalt hele året 1007 ungdom i åpen hall 
 
Barn totalt for høsthalvåret er 475 mot 437  i vårhalvåret 
Totalt hele året 912 barn i åpen hall 
 
Gjennomsnitt hele året 
Ungdom: 32 
Barn: 28 
 
80- 90 % av de som benytter Åpen hall er i målgruppen.  
 
Det viser seg at tiltaket «Åpen hall» sakte men sikkert utvikler seg og når flere barn 
og unge.  
Kjønnsfordelingen er fortsatt skjev og jentene kommer dårligst ut. Utfordringen 
ligger i rekruttering av jenter fra ungdomstrinnet.  
 
I et folkehelseperspektiv er tilbudet med på å øke fysisk aktivitet og bidra til 
uorganisert egenaktivitet i nærmiljøet. Målsettingen om å skape en aktiv sosial 
inkluderingsarena er nådd i den grad at vi har hatt besøk av riktig målgruppe over 
tid. Målgruppen vokser i takt med at tiltaket utvikler seg. Det er viktig at det blir en 
stabil gruppe og at ny kan rekrutteres inn. 
Når det gjelder Åpen hall i ferier er dette noe som må utvikles. Dette er i 
oppstartsfasen og trenger tid til å etablere seg. Det har vært avholdt et rent 
jentetilbud i juleåpen hall uten spesiell suksess. Dette vil være et prioriteringsområde 
for 2015. Til sammen har Åpen hall hatt ferietilbud i høstferien tre dager og 
juleferien to dager. 
Her var det ingen barn og unge som benyttet seg av tilbudet. Ferietilbudene er 
evaluert og det viser seg at tid og dag spiller inn som en viktig faktor. Dette jobbes 
det kontinuerlig med  i 2015. 
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Idrett og aktivitetsutstyret ved Åpen hall er oppgradert med inntil 30.000,-kr. Dette 
er øremerkede midler til Åpen hall prosjektet. Barn og unge har hatt 
medbestemmelsesrett i forhold til ønsket utstyr. De har også vært med på å 
bestemme hva de ønsker å gjøre av ulike aktiviteter og instruktørene har tilrettelagt 
for dette. Det er også lagt til rette for aktiviteter de ikke kjenner så godt, dette for å 
inspirere og motivere til økt aktivitet. 
 
 
Når det gjelder rekruttering inn til Åpen hall er tiltaket markedsført gjennom skole, 
kultur v/Neon, facebook, plakater og katalogen «Idrettsfjell». I tillegg sendes det ut 
e-mail til ulike organisasjoner på Fjell. Barn og unge har også blitt oppfordret til å ta 
med seg venner, så «jungeltelegrafen» har også hatt en verdi i seg selv. 
Drammen idrettsråd har også markedsført tiltaket gjennom egen nettside.  
 
Når det gjelder rekruttering av barn og unge inn til organisert aktivitet i Fjell SK, er 
det avviklet besøk av A-lags spillere ved Åpen hall. Fjell SK skal på nytt besøk i 
januar. 
 
«Regnbuen» er driftet av kvinner med ulik minoritetsbakgrunn og ett av målene 
deres er å inkludere kvinner og barn inn i ulike aktiviteter. Det jobbes mot at denne 
gruppen skal etablere seg i lokaler ved bydelshuset på Fjell. 
 
Det er avholdt et møte med styret i Regnbuen i 2015(minoritetskvinneforum) som 
sitter på en medlemsmasse på rundt 200 medlemmer. Målsettingen for DIR er å 
rekruttere blant annet jenter inn til Åpen hall gjennom denne organisasjonen.  
For å kvalitetssikre Åpen hall har det vært viktig å få instruktører med ulik 
minoritetsbakgrunn, kjønn og utdannelse. Hovedinstruktøren for tilbudet gjør en 
meget god jobb og instruktørene jobber godt sammen.  
 

Tiltakets instruktører 

Hovedinstruktør   
Dame, 26 år minoritetsbakgrunn som kjenner Fjell 
Grunnskole i Tyrkia 
Barne- og ungdomsutdannelse i Norge 
Jobber til daglig ved Danvik skole som pedagogisk medarbeider 

Assistenttrener  
Dame, 26 år, minoritetsbakgrunn 
Regnskapsfører og flyvertinne bakgrunn fra Tyrkia 

Instruktør  
Mann, fra Brasil, utdannet Capoeira instruktør for voksne og barn i Drammen/Asker 
og Oslo 
Autorisert personlig trener (PT) og yoga. 
Idrettsinstruktør på Krønsj treningssenter, sports- og aktivitetsinstruktør på Hurum  
Jobbet med fysisk aktivitet blant gatebarn i Brasil 
Denne instruktøren er ansatt gjennom Kultur, jobber både i Åpen hall og ved Neon. 
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Frivillighet  

Ung mann med minoritetsbakgrunn 
Utdannelse- Bygg/DAC tegner 
Idrett-Koreograf polsk folkedans, 10 år friidrett med flere år i Europacup for 
universitets- og nasjonallaget med disiplin høydehopp 
 

Ung mann - Etnisk norsk  
Jobber som pleieassistent, under utdannelse 
Tidligere fotballspiller og fotballtrener 
Oppstart i Åpen hall er februar 2015. 
 
Rekruttering av frivillige er et samarbeid med Fjell og Danvik frivillighetssentral. Det 
jobbes med å rekruttere flere frivillige inn til Åpen hall.  
 
Åpen hall har utviklet egne arbeidsrutiner, samt rutine for forebygging av vold/ 
trusler utagering/rus. Alle rutiner er bygget på mestringsperspektivet, 
løsningsfokusert tenkning og alternativ til vold. Idrett har primært ikke sin 
kompetanse på dette område, men målet er at dette skal være med på å gjøre tilbudet 
til en trygg og god inkluderingsarena. Idretten blir  utfordret i forhold til å  tenke 
utenfor eget kompetanseområde. 
 
Alle barn og unge blir tatt i mot på en hyggelig måte og får lov til å skrive seg inn i en 
velkomstbok. Målet med boken er at barn og unge skal føle at det betyr noe at 
akkurat han eller hun kommer. I tillegg til at vi får oversikt over hvem som benytter 
tilbudet etc. 
Det er avholdt fire møter med instruktører i Åpen hall. Det er også avholdt samling 
med sosialt samvær i desember.   
 
Det er avholdt evaluering av prosjektet både med Fjell SK og hovedinstruktør i 
januar 2015.  
 
Målsettingen for 2015 er å fortsette å bygge opp tiltaket stein for stein. Arbeidet 
innebærer også å øke stimulering og motivasjon til utvikling av idrettsrelaterte 
aktiviteter ytterligere. Fokusområder vil være tilbud til jenter, øke kvaliteten på 
ferietilbud i tillegg til å bygge relasjon, kommunikasjon og aktivitet sammen med 
barn og unge som benytter tilbudet.  
Det jobbes også med å skape et enda tettere samarbeid med Galterud skole. 
 

Bydelsdagen og idrett 
Klubbene på Fjell ble utfordret til å delta ved bydelsdagen våren 2014. Få klubber 
deltok. 
Målsettingen for 2015 er å synliggjøre idretten i større grad.  Her vil vi kunne benytte 
«Idrettsfjell, et mangfold av tilbud» katalogen og andre virkemidler for å rekruttere 
til idrettsaktivitet. Målet må være at klubbene skal inneha en større rolle ved 
bydelsdagen. 
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Samarbeid med Drammen introduksjonssenter 
Drammen idrettsråd har i samarbeid med introduksjonssentret kommet frem til at 
idrett skal inn som et tema i undervisning av nyankomne innvandrere og flyktninger. 
I samarbeid med Åssiden Videregående skole skal det lages en introduksjonsfilm om 
idrett i Drammen. Den skal benyttes både som foreldreveiledning rettet mot 
minoritetsforeldre, men kan også benyttes som rekruttering inn til idrett generelt. 
 
Tiltaket har som mål å komme i gang i mars 2015.  Dette vil være en målrettet 
satsning som på sikt kan gi økt foreldreinvolvering, frivillighet og dugnadsinnsats 

Videre arbeid for 2015 
 
Drammen idrettsråd ønsker å være en brobygger og samarbeidspartner for å finne 
gode løsninger på fremtidige utfordringer.  
Det er ønskelig å være nyskapende og utfordre klubber til å tenke nytt og kreativt 
 
Viktige fokusområder i 2015 vil være samarbeid mellom skole og idrett.  
 
Utarbeidelse av gode modeller for foreldreinvolvering og nye retningslinjer for 
tilskudd til fritaksordninger for barn og unge i Drammen vil være et satsningsfelt for 
2015 
 

Når det gjelder barn og unge med foreldre med lav betalingsevne er dette 
utfordringer som idretten på Fjell ikke har mulighet til å løse alene. 
 
Dårlig økonomi er i stor grad en utfordring for klubbene, som i økende grad ettergir 
kontingenter for at barn og unge skal få en inkluderings- og mestringsarena gjennom 
idrett. Hvem har størst behov og hvordan finne de som har behov for støtte over tid? 
 
Det er også en utfordring på den ene siden å være i dialog med foreldre for å avklare 
forventinger om betaling av kontingenter, for så å tilrettelegge for fritak på den andre 
siden.  
Det er viktig at klubbene så langt det lar seg gjøre kartlegger hvilke barn som har 
foreldre med lav betalingsevne. Det finnes også de som har betalingsevne som 
unnlater å betale. Her får klubbene en vanskelig utfordring.   
 
Inkluderingsmidler fra kulturdepartementet og tilskudd fra kommunen v/Fjell 2020 
er med på å støtte de klubber som har størst belastning rundt dette.  Det er også med 
på å sikre at færre barn og unge står utenfor.  
 
Drammen idrettsråd anser dette som en stor utfordring for klubbene, og ønsker 
NAV, Levekårsteamet, Barnevern og kommunen ytterligere på banen for et 
samarbeid om en langsiktig god løsning. I 2015 skal det utredes muligheter for 
innføring av «kompiskort» for å avhjelpe idrettslagene med denne problemstillingen. 
 
Aktiviteter gjennom Inkludering i Idrettslag er forebyggende og helsefremmende 
arbeid.  Kostnadene ved å ha en ungdom på institusjon ett år, tilsvarer en døgnpris 
på ca 4000,- pr døgn. Gjennomsnittlig botid er ca ett år, altså 1 460 000,- . I tillegg 
kommer utgifter til klær, kontingenter, aktivitets- og skoleutstyr. Dette tilsvarer flere 
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årsverk for inkludering i idrett.  Forebyggende tiltak koster mindre og gir stor gevinst 
på langsikt. 
 
Drammen idrettsråd takker fot tillitten vi har fått til arbeidet med inkludering i idrett 
og de midlene som er bevilget.  Det utgjør en forskjell for mange barn og unge på 
Fjell. 
 
Bevilgningen bidrar til at idrettsråd og idrettslag vil stå bedre rustet til å møte 
utfordringer med tanke på inkludering på Fjell. 
 
Drammen idrettsråd takker for et flott samarbeid i året 2014 og vi gleder oss til 
videre samarbeid med Fjell 2020 og øvrige samarbeidspartnere i 2015. 
 

 
 
Takk for samarbeidet så langt. 
 
Janne cecilie Hafskjold 
Idrettskonsulent for inkludering i idrett 
Drammen idrettsråd 
 

 


