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Sluttrapport og forslag til organisering av 
idretten i nye Drammen kommune. 
Pr: 17.10.2019 08:52:34 

Leveranser fra arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa skal innhente informasjon om og komme med forslag til hvordan Nye Drammen 
idrettsråd og Nye Drammen kommune skal organisere arbeidet på idrettsområdet. Arbeidsgruppen 
har synliggjort områdene som gruppen skal klarlegge i et mandat som er blitt godkjent av årsmøtene 
i de tre idrettsrådene. Denne sluttrapporten er basert på dette mandatet. 

Fordeling av midler og tjenester 
Idrettsrådene har forskjellige modeller for fordeling av kommunale og statlige midler. Svelvik fordeler 
Lokale Aktivitetsmidler (LAM), men ikke kommunale midler, de andre idrettsrådene fordeler begge 
deler, men med store forskjeller i hvordan det gjøres.  

Fordeling av kommunale midler 
I tillegg til egne kommuner er det innhentet faktagrunnlag fra følgende kommuner: 

• Trondheim kommune 
• Sandefjord kommune 
• Asker kommune 
• Øvre Eiker kommune 
• Harstad kommune 
• Tromsø kommune 
• Lenvik kommune. 

Strukturelle forskjeller 
I Drammen eies og driftes idrettsanleggene i stor grad av kommunen, det samme gjelder Svelvik 
kommune. I Nedre Eiker kommune er de fleste idrettsanleggene eid og driftet av idrettslagene.  

Dagens fordelingsmodeller 
Drammen 
80 % refusjon av halleien for aldersgruppen 0-19 år og gratis bruk av utebaner. Driftsmidler og LAM 
midler fordeles med en andel hodestøtte, en andel til prosjekter og en andel NM støtte. Inntil 10% av 
den kommunale støtten kan brukes til drift av idrettsrådet. 

Nedre Eiker 
Alle idrettslag dekker 100 % av sine utgifter til bruk av idrettsanlegg. Driftsmidler og LAM midler 
fordeles med en andel hodestøtte, en andel til prosjekter og en andel som støtte til anlegg 

Svelvik 
Gratis bruk av haller, idrettslagene dekker utgifter til utendørsanlegg. Ingen kommunale driftsmidler. 
LAM midler fordeles med en andel hodestøtte, en andel til prosjekter. 
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Målsetninger  
• All bruk av idrettsanlegg for idrettsaktivitet for aldergruppen 0-19 år skal være gratis 
• Alle klubber skal komme like godt eller bedre ut økonomisk i den nye kommunen 

På bakgrunn av dette foreslår arbeidsgruppen følgende modell for den nye kommunen: 

Prinsipper 

• Kommunale midler (skattepenger) skal fordeles så rettferdig som mulig 
• Aldersgruppen 0-19 år skal prioriteres 
• Fordelingsmodell skal være lett å administrere, transparent og forutsigbar 
• Dagens fordelingsmodell fra Drammen videreføres (80 % refusjon av halleien for 

aldersgruppen 0-19 år og gratis bruk av utebaner. Driftsmidler og LAM midler fordeles med 
en andel hodestøtte, en andel til prosjekter og en andel NM støtte. Inntil 10% av den 
kommunale støtten kan brukes til drift av idrettsrådet). 

• Endring av ordning må vedtas på idrettsrådets årsmøte 
• Tilskudd skal fordeles med prosentvise fordelinger på: 

• Aktivitetstall i prioritert aldersgruppe registrert via Samordnet rapportering (tidligere 
Idrettsregistreringen) 

• Prioriterte prosjekter 
• Kun klubber som deltar på idrettsrådets årsmøte er berettiget Lokale Aktivitetsmidler  

Fordeling av LAM 
Hodestøtte 
1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 
13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet. 

Barneidrett 
2) Inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette.  

Prosjekter 
3) Aktive lokalsamfunn (inntil 20 %). Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og bydeler 
hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- 
og aktivitetsglede. 

Støtte kan også søkes for følgende prosjekter: 

• Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
• Økonomisk inkludering (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
• Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år) 

Paraidrett 
4) Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer PARA utøvere med spesielle behov (bl.a. 
mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse). 
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Andre støtteordninger 
1. Idrettsstipender, utøvere under 20 år, begge kjønn. 
2. Aktiv i idrettslag. (tidligere Inkludering i Idrettslag) 
3. Driftsavtaler med idrettslag i kommunale anlegg 
4. Aktiv 365 

Samarbeid kommune – idrettsråd, planverk og avtaler 
Idrettsplan/temaplan for idrett i Nye Drammen.  
Det er etablert gode rutiner gjennom flere tidligere planer, og fellesnemda mener at dette er under 
god kontroll og vil følges godt opp i det nye idrettsrådet. 

Formalia 
Hvordan skal styret i Nye Drammen Idrettsråd settes sammen?  Dette punktet er mye diskutert i 
arbeidsgruppen. Gruppen er samstemt om at styret i det nye idrettsrådet bør bestå av 7 medlemmer 
og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Styret bør vurdere om det ved 
behov skal nedsettes utvalg i spesielle saker. Minst et styremedlem skal være medlem i hvert av disse 
utvalgene. Styrets medlemmer bør velges basert på kompetanse og ikke på grunn av geografi eller 
klubbtilknytning. Arbeidsgruppen foreslår at de følgende prosedyrer følges. 

2019:  

De tre idrettsrådene avholder sine ordinære årsmøter på vanlig måte. I disse møtene velger hvert IR 
to medlemmer til å sitte i Valgkomiteen (VK) for det nye DIR. Administrasjonen har ansvar for å 
innkalle til konst. møte i VK i august/september. 

2020:  

Januar: Nye DIR er operativt fra 1. januar. Styret fram til konstituerende årsmøte består av de tre 
valgte styrene fra årsmøtene i 2019. Styret avholder ett møte i januar hvor hovedsakene vil være å 
forberede det konstituerende årsmøtet, spesielt budsjettet for 2020 og valg av nytt styre. Dette 
møtet ledes av leder i nåværende DIR. 

Februar: Konstituerende årsmøte i nye DIR avholdes i februar. De tre tidligere IR avholder sine siste 
årsmøter på samme sted i forkant. Disse godkjenner regnskapene for 2019. Deretter vedtar de tre 
idrettsrådene å slå seg sammen til nye DIR. Det nåværende DIRs organisasjonsnummer blir også det 
nye DIRs organisasjonsnummer. 

Årsmøte 
DIRs lov: Nye DIR vil følge de bestemmelser som kommer frem i NIFs lovnorm for idrettsråd med evt. 
lokale tillempninger.  

Budsjett 2020: På bakgrunn av erfaring og arbeidsmengde foreslår arbeidsgruppen at det legges inn 
en post på kr 200.000,- til dekning av kostnader for styret: Kr 150.000, - primært til dekning av tapt 
arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer ifm møtevirksomhet og kr 50.000, - i 
honorar til styrets leder. Disse tallene er basert på møtevirksomhet for leder og nestleder i DIR i 
perioden 2016 – 2019, ca. 90 møter pr. år på hver. Mange av møtene skjer innenfor normal 
arbeidstid med administrasjonen i kommunen og utbyggere. Leder og nestleder var i denne perioden 
pensjonister.  
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Arbeidsgruppen er av den mening at det nye styret ikke skal baseres på pensjonister som kan møte 
«til alle døgnets tider». Derfor er det viktig å sette av penger til frikjøp av styremedlemmer i 
arbeidstiden. Det foreslåtte beløpet på kr 150.000, - er basert på følgende regnestykke: 50 møter i 
arbeidstiden med en kostnad på kr 3.000, - pr. møte i tapt arbeidsfortjeneste..  

Valg: Arbeidsgruppen foreslår at det velges sju medlemmer og to varamedlemmer i det nye styret. 
Arbeidsgruppen anbefaler at styret konstituerer seg med et Arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, 
nestleder og daglig leder. Arbeidsgruppen forutsetter at nye DIR har en administrasjon. Ved 
oppstarten består denne av to personer. DIRs kontor er en del av Idrettens Hus på Marienlyst. 
Arbeidsgruppen ønsker ikke å legge sterke føringer for Valgkomiteen. Styremedlemmene bør velges 
basert på kompetanse og ikke på grunn av geografi og klubbtilhørighet. Ut fra erfaring bør likevel 
Valgkomiteen vurdere følgende: 

• et styremedlem med erfaring fra media 
• et styremedlem med anleggserfaring 
• i første styreperiode bør alle de nåværende kommunene være representert  
• både store og små idrettslag bør være representert 

Arbeidsoppgaver for det nye styret 
Vedtekter: Styret utarbeider forslag til lov for DIR, herunder definere hvilke oppgaver som delegeres 
til AU. NIFs bestemmelser legges til grunn i dette arbeidet. Videre dra opp et skille mellom politiske 
oppgaver og administrasjonens ansvar/oppgaver. 

Kompetanse: Basert på erfaring fra de tre idrettsrådene bør styret kartlegge hva slags kompetanse 
det nye idrettsrådet trenger. Arbeidsgruppen tar det for gitt at idrettsrådet fortsatt skal ha en 
administrasjon. Dennes kompetanse bør også tas med i kartleggingen. På bakgrunn av dette arbeidet 
bør styret utarbeide:  

• rollebeskrivelser for styrets medlemmer 
• rollebeskrivelser for administrasjonen 
• tydeliggjøre samspillet og skillet mellom styrets og administrasjonens oppgaver 

Årsmøter: Styret bør på sikt vurdere å gå over til to-årige perioder hvor halve styret er på valg hver 
gang. 

Adgangskort: Dagens ordning med adgangskort bør videreføres i den nye kommunen. 
Adgangskortene utstedes til to personer pr. kort og deles ut til styrets medlemmer inkl. vara samt 
kontrollkomiteens medlemmer. Kortet gir adgang til alle idrettsarrangementer i kommunen. Det må 
avklares med toppidrettsklubbene i fotball, håndball og bandy om de ønsker andre adgangsordninger 
enn «oppmøte i døren». 

Styrke administrasjonen: Styret skal fortsette det igangsatte arbeidet med at idrettsrådet overtar 
ansvaret fra kommunen med å fordele treningstid. Dette arbeidet skal ses i sammenheng med ønsket 
om å utvide administrasjonen med en person ved sammenslåingen. 

Samarbeidsavtale: Arbeidsgruppen er av den mening at det så raskt som mulig må inngås avtale med 
Drammen kommune basert på den nåværende avtale mellom DIR og DK (gyldig tom 2019). 
Arbeidsgruppen har som mål at denne skal foreligge undertegnet og politisk forankret før årsskiftet. 
Alle henvendelser fra klubbene skal gå gjennom DIR. Dersom dette fravikes skal idrettsrådet 
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informeres. Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid 
om markedsføring av klubb og kommune. 

Budsjett: Administrasjonen utarbeider forslag til budsjett for 2020. Budsjettforslaget framlegges i 
styremøtet i januar. 

Visjon 
Nåværende idrettsråd har hatt «Skaper fordeler for idretten» som visjon. Idrettens fellesnemd 
foreslår at man endrer visjonen til «Idrettsglede for alle». Dette er norsk idretts overordnede visjon 
og det synes naturlig at dette også blir Drammen idrettsråds nye visjon. 

Annet 
Nettsider og sosiale medier 
Fra høsten 2019 opererer idrettsrådene med felles nettsider og felles sosiale profiler. 

• Nettside: www.drammenir.no  
• Facebook: https://www.facebook.com/drammenir/  
• Twitter: https://twitter.com/drammenIR  

Organisatoriske endringer, organisasjonsnummer osv. 
Det er nåværende Drammen idrettsråd som videreføres og deres organisasjonsnummer og andre 
organisatoriske tilknytninger skal videreføres i det nye idrettsrådet.  

 

På vegne av idretten i Drammen: 

Lars Erik Olsen, Nedre Eiker idrettsråd, leder.   
Per Burud, Drammen idrettsråd, nestleder.  
Jan Moen, Nedre Eiker IR, Cato Brekke, Drammen idrettsråd, Marianne Garmann og Arna Blikom, 
Svelvik idrettsråd, medlemmer. (sign) 

http://www.drammenir.no/
https://www.facebook.com/drammenir/
https://twitter.com/drammenIR
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