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Innledende kommentarer: 
Idrettsrådet i nye Drammen vil fortsette som Drammen idrettsråd. I denne teksten brukes Drammen 
idrettsråd både i fortid, nåtid og framtid.  Når vi ser inn i framtiden er det altså det nye idrettsrådet som 
ser dit, i fortid og nåtidsperspektivene tror vi at vi stort sett har klart å synliggjøre de tre idrettsrådene 
hver for seg, men muligheten er tilstede for at vi kan ha bommet litt. Ber om at du som leser tar høyde 
for det! 

Veien mot 2020 
 
Tallgrunnlag for Nye Drammen 
Pr 1.1.2020 vil Drammensidretten se slik ut:  
Antall medlemmer:     31.200 medlemmer 
Antall idrettslag:     119  
Antall barn og unge under 19 år (tall 2018):  34 164 
Antall frivillige:     483 årsverk 
Idrettens samfunnsbidrag:   224 640 000 millioner kroner 
 

Kommune Ant. 6-12 år Ant. 13-19 år Ant. 6-19 år 
 Drammen 5 696 5 706 11 402 
 Nedre Eiker 2 312 2 296 4 608 
 Svelvik 506 566 1 072  

8514 8568 17082 
 
Prosentvis andel og antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i kommunene: 
 

 Antall Andel befolkning 
Svelvik 1 003 15,0 % 
Nedre Eiker 5 825 23,3 % 
Drammen 20 282 29,4 % 
Totalt 27 110  

 
Prosentvis andel og antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt: 
 

 Antall barn Prosentvis andel 
Svelvik 79 6.9 % 
Nedre Eiker 565 11.3 % 
Drammen 2 501 18.6% 
Totalt 2 955  

(Bufdir/SSB) 
 
Drammen idrettsråd (DIR) har arbeidet målrettet sammen med idrettslagene i nåværende Drammen for å 
inkludere nye grupper inn i idrettens ordinære aktivitetstilbud. Dette for å motvirke økonomiske og kulturelle 
barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Dette er et samarbeid mellom 
Norges Idrettsforbund, Drammen Kommune, Drammen idrettsråd og idrettslagene i Drammen.  
 
Målsettingen er å sette inn tiltak i utsatte bydeler. Tiltakene retter seg mot barn (6-12) og ungdom (13-19) 
med innvandrerbakgrunn med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. 
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DIR har jobbet med inkludering i idrettslag (aktiv i idrettslag) siden 2002 og har som målsetting å videreføre 
og videreutvikle arbeidet i den nye kommunen. Det er ønskelig å tilrettelegge for et likhetsprinsipp slik at 
idrettslag i den nye kommunen får anledning til å skape gode inkluderingsarenaer i sine lokalsamfunn. DIR 
har derfor gjennomført en kartlegging for å synliggjøre dette på en god måte i ny kommune 
 
Diagram 1 viser at barn med innvandrerbakgrunn utgjør om lag 16 prosent av alle barn i Norge, men etter 
2012 har de utgjort flertallet av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 
 

 
Diagram 1 

 
Diagram 2 viser utviklingen av andel barn og unge i husholdninger med lav inntekt (EU60, ett år.) Tallene for 
Drammen og landsgjennomsnittet er angitt i prosent av alle barn mellom 0-18 år. Nedre Eiker og Svelvik 
kommuner har også hatt en økning de siste årene, og ligger omtrent på landsgjennomsnittet som er på 
12.8%.  
 

 
Diagram 2 
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Drammen (siste tall 2016)         
I alle kommunedeler bor det barn i lavinntektsfamilier. Diagrammet under viser antall barn og unge i alderen 
0-18 år i familier med lav inntekt (EU60) fordelt mellom barneskolekretsene i nåværende Drammen. Tallene 
er fra 2016, og da var det totale antallet 2501 fra 0-18 år. Selv om noen skolekretser har et høyt antall og 
andre har færre, viser diagrammet likevel at det bor barnefamilier som har lav inntekt i alle deler av 
kommunen. 
 

 
Diagram 3: Antall barn og unge 0-18 år i husholdninger med lav inntekt fordelt på barneskolekretsene i Drammen i 2016. (Totalt 
2 501).  Kilde SSB 
 
Etter skolenedleggelse av to skoler i 2014 har Svelvik kun to barneskoler. Skolegrensene er variable for hvert 
år og elever busses 10-15 km for å komme på skolen. Nedre Eiker har til sammen seks barneskoler. DIR er 
avhengig av et samarbeid for å kartlegge de mest utsatte områdene i de to andre kommunene. 
 
Informasjon fra ungdata.no som er samlet inn fra ungdomsskoleelever i 2016 og 2017, viser at ungdom i 
Drammen og Nedre Eiker er litt mindre aktive i organiserte fritidsaktiviteter enn landsgjennomsnittet. I 
Drammen svarer 15 % at de aldri har vært med i organisert fritidsaktivitet etter fylte 10 år. Dette er høyere 
enn landsgjennomsnittet på 12%.  
 
Videre ligger alle tre kommunene under landsgjennomsnittet i forhold til spørsmålet om de opplever tilbudet 
av lokaler til å treffe andre unge på fritiden som bra. Det er også færre ungdomsskoleelever som er aktive i 
en ungdomsklubb. Tallene for Drammen ligger på gjennomsnittet, men det kan være forskjeller mellom 
kommunedelene.  

Gulskogen skole; 161

Rødskog skole; 110

Danvik skole; 180

Brandengen skole; 
462

Åskollen skole; 85

Fjell skole; 532
Skoger skole; 71

Hallermoen skole; 37
Konnerud skole; 68

Vestbygda skole; 38

Bragernes skole; 
218

Øren skole; 229

Aronsløkka skole; 193
Åssiden skole; 117
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Diagram  4 

 
 
 

 
Diagram  5 

 
Informasjon fra ungdata.no er samlet inn fra ungdomsskoleundersøkelse 2016/2017.  
Alle tre kommunene ligger under landsgjennomsnittet på ungdom som er aktive i idrettslag og Nedre Eiker 
utgjør den største forskjellen. Søyle 2 om ungdom som trener mist en gang i uka er på landsgjennomsnittet 
og ungdom som er fornøyd med tilbud av idrettsanlegg der de bor viser at det er Svelvik som ligger under 
landsgjennomsnittet i størst grad. 
Det er positivt at søyle 4 viser små ulikheter når det kommer til hvor fornøyde ungdom er med sitt lokalmiljø. 
Tallene er gjennomsnittet og kan variere fra de ulike kommunedelene. 
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Aktive Lokalsamfunn- et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen 
idrettsråd/Buskerud idrettskrets og idrettslag. 
 
Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar 
for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.  
Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige 
organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner. 
 
Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens 
medlemmer. 
 
Drammen Idrettsråd og Drammen kommune har et etablert samarbeid om denne modellen. 
Det er utviklet lokale partnerskap og samarbeidsmodeller i kommunedelene Konnerud, Øren, Åssiden, 
Gulskogen, Brandenga og på Fjell. Gjennom tettere samarbeid mellom idrettslag og skoler i lokalsamfunnet 
jobbes det målrettet med fysisk aktivitet i skolen. Dette er grunnstammen i samarbeidet. Synergieffekten 
gjennom ansettelser i idrettslaget har ført til samarbeid med barnehage, aktivitetsskole, nye 
inkluderingsprosjekter, lavterskeltilbud og hverdagsintegrering. Pr juni 2019 er dette etablerte aktive 
lokalsamfunn i Drammen: 
 

• Konnerud IL: «Aktive Konnerud» (etablert 2015) 
• Drammens Ballklubb: «Den du er, er god nok for oss»  
• Åssiden IF: «Aktiv på Åssia» (etablert 2016) 
• Strømsgodset: «Ekte kjærlighet på Gulskogen» (etablert i begynnelsen av 2018) 
• Drafn: «Full fart i Strømsåsen» (etablert høsten 2018) 
• Ski og Ballklubben Skiold:«Vi heier på deg» (etablert 1 mai 2019) 
• Strømsgodset Toppfotball: «Rollemodellens kraft» «Blåtimen» har tilbud til alle kommunedeler i 

Drammen. 
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DIR har som målsetting å støtte idrettslag i 
etablering av AL i alle bydeler i Drammen, innen 
utgangen av 2019. Det jobbes også for at mindre 
særidretter skal finne sin plass i aktive lokalsamfunn 
i samarbeid med de større idrettslagene.  
 
Grunnsteinen i disse samarbeidene la vi sammen 
høsten 2014, i kjølvannet av at 
Drammenspolitikerne som første storby vedtok 60 
minutter daglig fysisk aktivitet. Vel vitende om at 
skoleverket ikke er udelt positive til et slikt vedtak, 
inviterte vi til et felles seminar for ledere i skolen og 
idrettslagene i byen med mål om at sistnevnte skulle 

mobilisere ressurser med støtte til tiltaket og bidra til at innføringen skulle bli vellykket.  
Høsten 2019 legger vi ut på vår fjerde båttur sammen, for å videreutvikle AL. I år er noen av de større 
idrettslagene fra Nedre Eiker og Svelvik invitert med på «I samme Båt 4» i september, som et 
signalarrangement i forbindelse med sammenslåingsprosessen.  
 
Flere av idrettslagene både i Drammen og Nedre Eiker har et samarbeid med ungdomsskoler om 365-elever - 
et program for å utdanne unge aktivitetsledere som benyttes både inn mot fysak i barneskole, ulike 
arrangementer og i lokalt idrettslag. Målsettingen er å styrke ungdommens rolle i lokalsamfunnet og økt 
kompetanse, skape trygge rammer på tvers mellom barn og unge og etablere gode rollemodeller. 

 
Flere idrettslag har lavterskeltilbud som åpen/aktiv hall, , Back to School, sommercamper, sporty ungdom, 
60+, sterk og stødig, ungdomsfritidsordning, økonomiske støtteordninger, etablering av aktivitetshus og 
andre lignende lavterskeltilbud utenfor den ordinære aktiviteten. Flere klubber har gått i spissen for utvikling 
av E-sport som lavterskeltilbud for ungdom som faller utenfor ordinær idrett. 
Med dette legger idretten i Drammen til rette for «aktive lokalsamfunn» som en åpen møteplass, for å styrke 
tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne på tvers av generasjoner i de ulike 
kommunedelene. Det må presiseres at det er flere klubber i de andre kommunene som jobber godt med 
utvidet samfunnsarbeid, blant annet Mjøndalen IF. 

 
Gjennom AL der idrettslag samarbeider med 
barnehager, aktivitetsskoler, fysak i skolen,365 
elever fra ungdomsskolen og nå tilbud på tvers av 
generasjoner er idretten på god vei mot 
målsettingen om livslang idrett- og 
bevegelsesglede. Med tilhørende satsning på aktiv i 
idrettslag vil dette være med på å innfri 
fritidserklæringen samt regjeringens 
satsningsområde; hverdagsintegrering. Det vil også 
bygge opp under Drammen Kommunes 
folkehelsestrategi med fire punkter: «Helse i alt vi 
gjør», «aktive nabolag», «egenhelse hele livet» og 
«fra stykkevis til helt». 

Folkehelse er også et satsningsområde i Nedre Eiker med flere delmål som bygger opp under modellen 
Aktive Lokalsamfunn. Når det gjelder Svelvik så mangler vi informasjon om dette.  
Dette er det største samarbeidet satt i system innen folkehelsesatsningen som er gjort i Drammen kommune. 



 

7 
 

Modellen vil fungere som et knutepunkt også for fremtidens lokalsamfunn i tråd med nye Drammens strategi 
for lokale knutepunkt og folkehelsestrateg. 
 
Idrettens strategi visualisert 

 
 
 
Kommunedeler og Aktive Lokalsamfunnsmodellen i ny kommune 
Ved 10 kommunedeler ser det pr dags dato slik ut: 
Grønn= etablert AL , Gul= i prosess, Rød=ikke påbegynt 
 
1. Mjøndalen + Åsen + Steinberg  Ytterkollen     
2. Krokstadelva + Stenseth     
3. Solbergelva + Solbergmoen + Åssiden    
4. Rødskog + Gulskogen      
5. Konnerud Skoger Vest     
6. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen: Danvik + Austad + Fjell     
7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland + Marienlyst + Brandengen + 
Tangen  

   
8. Bragernes + Øren     
9. Skoger + Åskollen + Nesbygda     
10. Svelvik sentrum + Ebbestad + Berger 
 
Diagram 6 
Fargekodene kan være upresise i forhold til hvor langt/ikke langt de ulike kommunedelene har kommet, 
men det er et forsøk på å gi et oversiktsbilde av status og utvikling.   

 

  

I tillegg har Strømsgodset Toppfotball en overordnet rolle inn mot alle Aktive Lokalsamfunn med blant annet 
blåtimen mot skoler og barnehager. Et eksempel på samarbeid mellom breddeidrett og toppidrett. 
 
Drammen Idrettsråd har som målsetting å arbeide for at idrettslag i nye Drammen skal få samme mulighet 
til å iverksette modellen i sine lokalsamfunn.  
DIR ønsker å tilby veiledning, tilgjengeliggjøre modellen, deltagelse på «I samme Båt», mulighet til å søke 
midler, delta i erfaringsutvekslinger og samlinger på lik linje som dagens Drammen  
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Det jobbes for et likhetsprinsipp fra 1.1.2020. Videreutvikling av eksisterende /etablering av nye AL er 
avhengige av videre samarbeid og partnerskapsavtale med nye Drammen, samt ekstern finansiering.  
  
Med bakgrunn i vedtaket om 60 min fysisk aktivitet i 2014 har idretten utviklet en helhetlig modell som har 
resultert i samarbeid med både kommune, skole, barnehager, Aktivitetsskole, Levekårsteam, Frelsesarmeen, 
DNT Drammen og andre frivillige aktører. 
Med felles målsettinger gjennom offentlig-frivillig samarbeid har denne modellen vist positive resultater og 
synergieffekter som nå er i ferd med å få oppmerksomhet utover Drammens grenser. Samarbeidet har også 
sørget for flere ansettelser i de ulike kommunedelene som jobber systematisk med folkehelse og trygge og 
aktive oppvekstsvilkår.  
 
Drammen idrettsråd har utfordret Drammen Kommune om å sette forskning på Aktive lokalsamfunn og 
samarbeidet om denne helhetlige modellen. 
 

 
 
Aktiv i idrettslag i Drammen 
11 idrettslag med til sammen 15 ulike tiltak for aktiv i idrettslag. Ordningen skal spisses mot utsatte bydeler. 
Dette er et samarbeid mellom stat-kommune-frivillighet.   
 

«Aktiv i idrettslag benyttes som et støtteben inn i Aktive lokalsamfunn for å styrke 
målsettingen om «idrettsglede for alle» 

 
Til informasjon er det nå satt av 20 millioner til inkludering i idrettslag for 2020. Beløpet er 2 millioner høyere 
enn tilskuddet i 2019. Målet med tilskuddet er å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være 
til hinder for at barn og ungdom deltar i organisert idrettsaktivitet.  
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For 2018 rekrutterte idrettslag 242 nye medlemmer, åtte trenere/dommere med minoritetsbakgrunn og 
åpen hall hadde til sammen 5742. (For ytterligere informasjon, se rapport til Drammen kommune for 2018) 
 
Når det gjelder «aktiv i idrettslag» vil DIR søke NIF om midler for ny kommune slik at det fra 1.1.2020 skal 
kunne føres et likhetsprinsipp for alle idrettslag som ønsker å ta et utstrakt samfunnsansvar. DIR vil kunne 
veilede idrettslag som ikke kjenner til ordningen. Ordningen skal etter kriterier fra NIF og 
Kulturdepartementet spisses mot de mest utsatte kommunedelene.  
Det er behov for en dialog med ny kommune når det gjelder koordinering og administrering av ordningen og 
ressurser for å vedlikeholde samt utvikle arbeidet. 
 
DIR har en egen samarbeidsavtale med Drammen kommune om Aktiv i idrettslag. Målsettingen er å 
inkludere flere aktive barn og unge i idrettslag i Drammen. Samtidig er det et mål med arbeidet å forankre 
intensjonen i fritidserklæringen i praksis på lokalt nivå. DIR har som målsetting at denne avtalen videreføres i 
ny kommune. Avtalen følger opp med MØS midler (målrettet økonomisk satsning) og er modent for å styrkes 
som et fast program som fungerer som et knutepunkt mellom kommune og idrett i ny kommune. 
Med bakgrunn i økende utfordringer med barnefattigdom, også blant etnisk norske familier er DIR avhengig 
av gode rammevilkår.   
 

Økonomisk barrierer- fritidserklæringen 
En bred sammensatt arbeidsgruppe fra både frivillig sektor, NAV, skoler, og Vei, natur og idrett har kartlagt 

suksesskriterier, fakta, utfordringer, roller og ansvar 
og kommet med forslag til løsninger på hvordan barn 
og unge kan delta i fritidsaktiviteter på tross av 
økonomiske barrierer. Det er vurdert og foreslått 
flere tiltak som kan bidra til bedre samarbeid rundt 
barn og unge som vokser opp familier med lav 
inntekt, blant annet flere former for friplasser, Aktive 
lokalsamfunn- og ALLEMED-koordinatorer, 
fadder/mentor-ordninger og faste lokale 
samarbeidsarenaer.  
 
Saken om oppfølgning av fritidserklæringen om mer 
sømløst samarbeid mellom frivilligheten og 

Drammen kommune var til godkjenning hos rådmannen, og ble lagt frem i Bystyrekomite for Kultur, Idrett og 
Byliv 4. juni og Bystyret 18. juni. DIR har over flere år vært pådriver i dette arbeidet. Bakgrunnen for denne 
saken er et pilotprosjekt om kontingentfritak for barn og unge med økonomiske barrierer i samarbeid med IL, 
skole og Drammen Kommune.  
https://innsyn.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=105333521 
 
Folkehelsekoordinator i Drammen har søkt om at Kommunen skal bli programkommune i et nasjonalt 
program for folkehelsearbeid i kommunene med søknaden Aktiv, sunn og mangfoldig Drammen 2019-2023. 
Aktive lokalsamfunn og pilotprosjekt for fritaksordning ligger som en del av denne søknaden. 
https://innsyn.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=105348861 
Idretten i Drammen er positiv til forslaget om et Fritidskort. DIR forventer at ordningen blir organisert slik at 
den: 
 Best bidrar til realisering av Fritidserklæringen 
 Blir forutsigbar og bærekraftig. 
 Bør støtte ordinære fritidsaktiviteter som går over en lengre periode, ikke enkeltopplevelser. 
 Beløpet som gis gjennom Fritidskortet må være stort nok til at det fullt kan dekke kostnadene til 

ordinær idrettsaktivitet. 

https://innsyn.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=105333521
https://innsyn.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=105348861


 

10 
 

 Teknisk løsning som er lett tilgjengelig, og ekstra tiltak for å sikre at utsatte grupper benytter seg av 
Fritidskortet på lik linje med andre. 

 Ivareta barns mulighet til å selv velge aktivitet. 
 Bør være langsiktig, bærekraftig og ha bred politisk støtte.  

 
Et betydelig offentlig tilskudd til det enkeltes barn fritidsaktivitet, kan føre til redusert betalingsvilje dersom 
ordningen senere bortfaller. Dette vil være ødeleggende for idretten og andre fritidstilbud.  
Om denne søknaden ikke går gjennom, utfordrer DIR den nye kommunen til å finne andre løsninger på 
hvordan dette arbeidet skal sikres og videreutvikles. Det ligger en klar forventing om at den nye kommunen 
vil realisere støtteordninger og økonomisk inkludering for barn og unge i nye Drammen for å innfri 
fritidserklæringen. 
 

«Barn driver ikke med idrett for å bli inkludert, men fordi det er gøy». 

 

 
 
Solidaritetsfondet 
Vinteren 2018 etablerte DIR drammensidrettens egen ordning for å redusere økonomiske barrierer for 
deltagelse av barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbudet. Pr i dag er det 8 
Idrettslag som er tilknyttet ordningen. Idrettslagene disponerer og styrer sine lokale fond etter anbefalte 
retningslinjer fra DIR. Fondene kan brukes til helt eller delvis å dekke medlemskap, cupdeltagelse og/eller 
utstyr gjennom enkle lokale prosesser. Fondene er ment som et supplement til det offentlige og skal ikke 
erstatte rettigheter innen de offentlige lovpålagte tjenestene. 
 
Hovedmål: Trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn.  
Delmål: rekruttere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse, samt forebygge utenforskap. 
 
Idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådets Solidaritetsfond (ref grønne partier i kartet):  
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1. Konnerud IL  
2. Strømsgodset IF 
3. Åssiden IF  
4. Skoger IL  
5. Drammen sportsdanseklubb  
6. Drafn  
7. Skiold  
8. Drammens Ballklubb 
 
 
DIR har målsetting om å rekruttere flere IL til Solidaritetsfondet og fra 1.1.2020 vil dette også være et tilbud 
for alle idrettslag i den nye kommunen, såfremt det er midler i fondet og IL følger anbefalte kriterier. DIR ser 
viktigheten av et samarbeid med det offentlige og ser dette i samsvar med kommunes videreutvikling av 
støtteordninger for barn og unge der økonomi er barriere for deltagelse i fritidsaktivitet.  
I 2019 har det så langt blitt tildelt kr 138.000 fra DIRs eget Solidaritetsfond fordelt på de ulike idrettslagene.  
Drammen Idrettsråd har et ønske om etablering av et kommunalt kontaktpunkt for frivilligheten når de ikke 
har mulighet til å dekke kontingenter av eget budsjett eller finner lokale løsninger for enkelt barn.  

Samarbeid med Kirkens Bymisjon om «Skattkammeret»  
Skattkammeret tilbyr gratis leie av utstyr til sport og aktiviteter til barn og unge (familier) i 
Drammensområdet opp til 18 år. Tiltaket drives av Kirkens Bymisjon i Drammen, etablert i et 
samarbeid/partnerskapsavtale med Drammen kommune, Drammen idrettsråd/Buskerud Idrettskrets og DNT 
Drammen og omegn. Drammen Idrettsråd har øremerket midler til idrettsutstyr til denne ordningen. Tiltaket 
er kun finansiert fra eksterne tilskuddsordninger. For 2018 hadde Skattkammeret totalt unike utlån av ustyr 
på 2 793 i 2018.  De hadde ca 30 utlån av hoppeputa til skoler, idrettslag etc og det tilsvarer ca 3000 barn og 

unge i fysisk aktivitet. Skattkammeret vil bli 
like viktig i ny kommune for å styrke 
lavterskeltiltak/ Aktiv i idrett og Aktive 
lokalsamfunn og for å motvirke utenforskap. 
Både Nedre Eiker og Svelvik har egne BUA 
utstyrsordninger i regi av kommunen.  
 
Idrett for alle/Skoleløpet 2019 
Disse arrangementene er slått sammen og ble 
benyttet som et signalarrangement for ny 
kommune. Dette er et samarbeid mellom 
Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, 
idrettslag og Drammen Kommune- Læringsløp 
Drammen.  
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Svelvik kommune 
ByLaben er en teststasjon for det nye Byhuset og har som visjon å skape en livlig møteplass i sentrum. 
En møteplass mellom offentlige tjenester, kulturelle aktiviteter, næringsliv og privatpersoner.  
ByLaben skal være stedet hvor du kan få informasjon, hvor du kan komme med innspill til lokalsamfunnet, 
hvor samfunnsutviklingen starter, hvor den gode samtalen er, hvor aktivitet skjer, hvor avtaler inngås og 
samarbeid skapes. https://svelvikportalen.no/bylaben/ 
 
Eksempler på tilbud: 

• Utstyrsbanken 
• opplevelseskort,  
• Sommersnacks (1.-10-trinn, tre uker aktivitet for barn og unge i sommerferien)  
• Svelvikferja- gratis for barn og unge som har med badetøy 
• Undergrunnen- klubb 
• Nesvang-barn og ungdomsaktiviteter/klubb 

Nedre Eiker Kommune 
Eksempler på tilbud: 

• Down Under-fritidsklubb for barn og unge,  
• Utstyrsbase  
• Mjøndalen IF – Samfunnsutvalg som jobber for lavterskeltilbud utenfor den ordinære 

idrettsaktiviteten.  
o Gratis sommercamp for barn og unge,  
o FIFA-turnering for ungdom i samarbeid med TF er noen av tilbudene idrettslaget har.  
o MIF TF har også et etablert samarbeid med NEK NAV om «MIF på banen» 
o Gratis bandyskole 

• MIF har også egen gruppe med» tilrettelagt idrett» for fotball og håndball. 
 
Det foreligger i dag ingen samarbeidsavtale eller tilskuddsordninger mellom Idrettsråd og Nedre Eiker og 
Svelvik kommune om utstrakt samfunnsarbeid/inkludering i idrettslag. Det må presiseres at det er mange 
idrettslag i alle tre kommunene som tar et utstrakt samfunnsansvar og jobber aktivt med inkludering av barn 
og unge uten at de er med i denne ordningen.   

https://svelvikportalen.no/bylaben/


 

13 
 

Mennesker med funksjonsnedsettelse 

 
 
Paraidrett: Tall fra Drammen  
 

• 17 idrettslag registret med paratilbud. 
• 66 kvinner i alderen 6-26, fordelt på ulike grener 
• 107 menn i alderen 5-26, fordelt på ulike grener 
• 172 unike para utøvere, flest psykisk utviklingshemmede 
• Gjennom LAM tildelingen fikk denne målgruppen til sammen tildelt kr. 319.000, - i 2018. 

Nedre Eiker  
• 1 idrettslag registrert med paratilbud 
• 25 ulike utøvere i ulike aldere 

Svelvik 
• 1 idrettslag med registret paratilbud 
• 1 utøver i alderen 20-25 år 

(Tall fra 2018) 
 
Drammen idrettsråd ønsker et tettere samarbeid med ny kommunen om barn og unge med 
funksjonsnedsettelse.  Ingen av de tre kommunen har et etablert samarbeid om denne målgruppen i dag. 
Paraidrett i dag er i for stor grad preget av ildsjeler og enkeltmiljøer. DIR har dialog med Olympiatoppen 
sørøst om etablering av et samarbeid på tvers av topp og bredde innen paraidrett. 

Finansiering 
Fra KUD via NIF bevilget etter søknad kr. 1 106 138,- kr øremerket Aktiv i idrettslag. Drammen Kommunes 
økonomiske bidrag utgjorde i 2018, 29% av totalsummen til inkluderingsarbeidet i Drammen. Bidraget fra 
KUD utgjør dermed 71% av den totale støtten. I tillegg bidrar idrettslagene med frivillighet og 
dugnadsinnsats, noe som ikke er tallfestet. Drammen Kommune økte i 2019 denne potten med kr 150.000,-  
Med kommunesammenslåingen vil de to andre kommunene komme inn under Kulturdepartementas 
Nasjonale ordning fra 1.1.2020.  
Det er avgjørende at ny kommune stiller seg positive til å videreføre eksisterende samarbeidsavtale mellom 
Drammen kommune og Drammen idrettsråd samt videre finansiering, om idretten skal kunne fortsette å ta 
et utstrakt samfunnsansvar.  
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For å skape bærekraft i samarbeidet om satsningen Aktive Lokalsamfunn trenger man et økonomisk 
fundament. For Aktive Lokalsamfunn innebærer det at 1/3-del av midlene kommer fra idretten selv, 1/3-del 
fra kommunen og den siste 1/3-delen fra stiftelsesmidler (Gjensidigestiftelsen). For Drammen kommune 
betyr det i praksis at 600 000 kr avsatt til aktivitetstilbud for barn og unge ble til 1,8 millioner kroner i årene 
2018 og 2019. 
Disse midlene er nå fordelt ut i sin helhet. DIR har som målsetting at AL skal bli bærekraftig i ny kommune, 
men er avhengig av videre samarbeid og gode rammebetingelser. 

Samfunnet trenger at idretten tar et økt samfunnsansvar og samfunnet må derfor bidra 
med nødvendig finansiering 

Lokale aktivitetsmidler 
Lokale aktivitetsmidler (LAM spesialpotter, se link: https://www.drammenir.no/sttteordninger/lam/) er også idrettens 
stimuleringstiltak for å støtte idrettens utvidede samfunnsarbeid. Det er satt av inntil 20% av LAM-totalsum 
til en tre trinns modell med 

1) Oppstart støtte av AL,  
2) Videreføring av AL  
3) Innovative prosjekter som videreutvikler AL.  

 
Det er også satt av egne potter til åpen/aktiv hall/anlegg, ungdom i lokalsamfunnet, økonomisk inkludering 
og inntil 10% er prioritert Para-idrett.  
 
I 2018 tildelte DIR til sammen kr 136.719, - øremerket «økonomisk inkludering» til IL i Drammen som tar et 
utvidet samfunnsansvar for barn og unge der økonomi er barriere for deltagelse. 
Til sammen fikk IL kr 91 146,00,- til lavterskeltilbud åpen hall og kr 45 572,00,- til IL som styrker ungdommens 
rolle i aktive lokalsamfunn.  
 
Basert på tildelinger for 2019 vil Nye Drammen idrettsråd få en LAM tildeling på ca kr 7 100 000,- i 2020. Hvis 
spesialpottene videreføres vil 20% av denne totalsummen øremerkes idrettens samfunnsarbeid og det vil 
utgjøre til sammen kr 1 400 000, - (Tall fra 2019. Forbehold om avvik tas) 

Det er ønskelig å videreføre denne spesialordningen til det nye 
Idrettsrådet og ny kommune. 
Med denne modellen sørger idretten for å sette av midler til et 
bærekraftig økonomisk samarbeid med ny kommune.  
 
AL modellen er pr nå forankret i komité for Kultur, idrett og 
Byliv og komité for skole og utdanning. DIR har som mål at 
samarbeidet med det offentlige blir sektorovergripende i den 
nye kommunen. 
DIR informerer virksomhetslederne i Helse, sosial og omsorg 17. 

juni om AL og videreutvikling mot ny kommune. Virksomhetslederne får sentrale posisjoner i bydelene i 
fremtiden og det er avgjørende at de får førstehåndsinformasjon. 
DIR har dialog med Buskerud pensjonistforbund for å se på muligheten til å utvikle et samarbeid slik at også 
den eldre generasjonen kan finne sin plass i «Aktive lokalsamfunn». DIR og Buskerud pensjonistforbund har 
nå skrevet en intensjonsavtale som vil være utgangspunktet for et samarbeid. 
 Drammen Idrettsråd, Drammen Kommune, idrettslag og pensjonistforbundet Buskerud har allerede 
samarbeidet om arrangementet «verdens aktivitetsdag» som ble gjennomført 10.mai i alle bydeler. 

https://www.drammenir.no/sttteordninger/lam/
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DIR har implementert FNs bærekraftsmål i idrettens samfunnsarbeid med spesielt fokus på bærekraftsmål 
3,10 og 17.  

 
 
DIR ønsker også å etablere et nærmere samarbeid med næringslivet og har allerede deltatt i et møte med 
Drammen Næringsforening.   

Prosessen videre. 
DIR ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling i ny kommune, som både motvirker sosiale 
ulikheter, fremmer trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og skaper sosiale møteplasser på tvers av 
generasjoner. 
I et folkehelseperspektiv vil den nye kommunen ha store utfordringer når det gjelder barnefattigdom.  
Idretten jobber for å senke barrierer for deltagelse i fritidsaktivitet og håper ny kommune ser verdien av å 
fortsette samarbeidet.  
DIR håper ny kommune vil følge opp det arbeidet som er lagt ned i Drammen når det gjelder mer sømløst 
samarbeid med det frivillige og utvikling av støtteordninger for barn og unge i vedvarende 
lavinntektsfamilier.   

 
Idretten har aktivitetstilbud og mulighet til å bygge gode 
møteplasser i lokalmiljøet og tilrettelegge for flere 
gjennom idrettslagene. Idretten har utviklet god 
kompetanse når det gjelder samfunnsarbeid, men det er 
avgjørende med et videre samarbeid med kommunen for 
å kunne opprettholde og videreutvikle dette arbeidet.  
Kommunene har innbyggerne og en struktur i skolen og 
helsetjenesten som kan bidra til at flere av innbyggerne 
blir stimulert og inkludert til å delta i idrettsaktivitet og 
lavterskeltilbud idrettslagene tilrettelegger for. 
DIR ønsker å styrke og videreutvikle det offentlig- frivillig 

samarbeidet også i den nye kommunen og bidra til både verdiskaping og være en tydelig samfunnsaktør og 
samarbeidspartner. Samarbeid, dialog, likeverdige partnerskap gir bedre ressursutnyttelse og større 
verdiskaping. I den framtidsrettede kommune 3.0 skal kommunen utvikle tilbud og tjenester sammen med 
innbyggerne. «Aktive Lokalsamfunn» er et kroneksempel på slik samskaping. 
Det ligger en klar forventing til at den nye kommunen inkluderer idretten i tidlige prosesser og tilrettelegger 
for møtepunkter mellom frivilligheten og det offentlige for et godt samarbeid.  
Også idrettslagene kjenner på utfordringer som oppstår i en sosialt sammensatt by som i Drammen, og nå 
inn mot kommunesammenslåingen 
 «Aktive Lokalsamfunn» er idrettens offensive svar på disse utfordringene. Vi håper og at Nye Drammen ser 
verdien av dette samarbeidet. 
 
Drammen 5.9.2019 

Janne Cecilie Hafskjold 
Konsulent samfunnsutvikling 
Drammen idrettsråd 
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