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Harmonisering av tilskudd og satser innen idrettsfeltet i Drammen 
kommune. 
 
Idretten ønsker med dette å sette søkelyset på en del utfordringer man har innen idrettsfeltet. 
 
I arbeidet fram mot sammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommune 1.1.2020 var denne 
setningen et viktig premiss for Fellesnemdas arbeid: 
 
Det skal foretas en harmonisering av virkemidler som gir lik praksis i hele kommunen. Kvaliteten på tjenestetilbudet skal 
ikke være avhengig av hvor den enkelte bor 1. 
 
Behov for harmonisering av felles politikk eller styringsverktøy som er nødvendig for kommunens løpende forvaltning og 
tjenester allerede i 2020, og som ikke er avhengig av samordning gjennom kommuneplanens samfunnsdel, må igangsettes 
så snart som mulig. 2 

Virkemidler og målsetninger fra dokumentene «Veivalg Nye Drammen» og «Politisk plattform for ny 
kommune» er videreført i programmene til majoriteten av de politiske partiene. Vi oppfatter stor grad av 
enighet mellom partiene, noe som også kom til uttrykk under den idrettspolitiske debatten 22.08.19. En 
stor politisk majoritet uttrykte konsensus om:  

a) Økonomiske tilskudd og betingelser skal forsterkes. 
b) Avvikende rammebetingelser i de tre gamle kommunene skal harmoniseres i den nye kommunen.   

Vi har forstått, og har forståelse for at det av kapasitetsmessige årsaker ikke var mulig å gjennomføre 
nødvendige tiltak og harmonisering i budsjettbehandlingen før nyttår. Ved fornyet budsjettbehandling nå 
på forsommeren tar vi for gitt at det også foretas nødvendige justeringer og harmoniseringer på vårt 
område. Like selvfølgelig som at privatpersoner i ulike deler av den nye kommunen forholder seg til 
samme satser og regler, må dette også gjelde for idrettslagene.    

Vi deler utfordringene inn tre hovedområder: 

1. Manglende økonomiske rammer for kommunal støtte. 

I to av de tidligere kommunene hadde man en budsjettpost for kommunal støtte til idretten. Dette 
gjelder Nedre Eiker (1 260 000 kr) og Drammen (2 200 000 kr). Svelvik har ikke hatt en slik budsjettpost. 
Summene er videreført i 2020 og utbetalt Drammen idrettsråd. Midlene er så langt ikke fordelt ut til 
idrettslagene da ordningen er underfinansiert i forhold til de tildelingskriterier som tidligere lå i de gamle 
kommunene.  

Vi har særlig tre utfordringer: 

1. Beregninger foretatt av DIR viser at det mangler ca. 600 000 kroner for å opprettholde 
tildelingsnivået fra 2019. Dette betyr at idrettslagene i Drammen kommune vil få mindre 

 
1 Veivalg Nye Drammen, kortversjon, side 6 
2 Planstrategi dokument, politisk førstegangs behandlet i februar 2020 
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kommunal støtte i 2020 enn de fikk i 2019. Unntaket er klubbene fra Svelvik som ikke har hatt slik 
støtte tidligere.  

2. Ordningen var i tidligere Nedre Eiker rettighetsbasert, men i tidligere Drammen vært 
søknadsbasert. Gitt en videreføring av søknadsbasert ordning betyr dette at klubber ikke får 
tildelt en rettmessig andel av støtten på grunn av at med bakgrunn i at klubbene ikke søker. 
Ordningen bør derfor bli rettighetsbasert slik at alle idrettslag som tilfredsstiller kravene til 
hodestøtte får den tildelt basert på Samordnet rapportering, NIFs medlems og 
aktivitetsrapportering. Innebærer en ytterligere underdekning på ca. 500 000 kroner. 

3. Lokale Aktivitetsmidler (LAM) tildelt av staten ble i tidligere Nedre Eiker fordelt som en ren 
hodestøtte til barn og ungdom i alderen 6-19 år. I Drammen er det midlene i hovedsak tildelt 
som hodestøtte, men en har med hjemmel i kriteriene for tildeling tilgodesett særlige grupper og 
tiltak. For å kunne gi ekstra midler til spesielt utsatte grupper er det ønskelig å videreføre denne 
praksisen. Forholdet vil kunne gå på bekostning av midler opptjent av foreningene i tidligere 
Nedre Eiker. For å kompensere tapet vil det være behov for ekstra midler med ca. 500 000 kroner.   

Uten ekstra kommunal støtte vil idrettsrådet stå ovenfor valg om:  

a) Tildele ulikt mellom lagene ut fra opprinnelig kommune slik at ingen lag kommer dårligere ut enn 
hva de gjorde i 2019.  

b) Tildele iht. kriteriene i gamle Drammen. Med dette vil særlig idrettslagene i tidligere Nedre Eiker 
få betydelig mindre midler enn i 2019.  

Alternativ a) innebærer manglende harmonisering og forfordeling i forhold til at vi har en ny kommune. 
Alternativ b) vil for idrettslagene i tidligere Nedre Eiker føles svært urettferdig og ventelig redusere 
aktiviteten i lagene samt skape betydelig støy og misnøye. 

2. Harmonisering av satser 
  
Det er ulike leiepriser, tilskudd og refusjonsordninger for haller og idrettsflater i kommunen. Dette er ikke 
i samsvar med de politiske føringene eller kommunens tydelig uttalte mål. Idrettslagenes omkostninger til 
bruk av kommunale, halvkommunale, egeneide og private hallflater må harmoniseres med virkning fra 
2020.  
 
Kostnaden ved bruk av kommunale haller i tidligere Drammen, som så langt er videreført i 2020 for de 
hallene som ligger i tidligere Drammen, må legges til grunn for idrettens kostnad ved bruk av 
halvkommunale, egeneide og private haller. Oversikter over de enkelte flatene finnes allerede og det 
fremstår ikke som utfordrende å beregne hvilke tilskudd som må gis for å harmonisere idrettslagenes 
kostnad. For lag som bruker ikke kommunale haller må praktisk løsning være en refusjon basert på faktisk 
bruk sett opp mot hva tilsvarende kostnad ville vært i kommunal hall.  
 
I og med at søknadsfrist for tilskudd til bruk av ikke kommunale haller er 01.04, vil behov for midler være 
klart i god tid før budsjettbehandlingen i mai/juni. Disse må naturlig nok være i samsvar med omsøkte 
midler.  
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3. Tilskudd egeneide anlegg 
Som blant annet beskrevet i «Kunnskapsgrunnlag, kultur-, idrett- og fritidspolitikk» har det i de tre 
tidligere kommunene vært ulik praksis for utvikling, eierskap og drift av idrettsanlegg. Som følge av 
begrenset kommuneøkonomi har idrettslag i alle de tre tidligere kommunene måttet utvikle anlegg i 
egen regi. 
  
Det er stor variasjon mellom de egeneide anleggene. De er alle oppført i forståelse med kommunene og 
vært absolutt nødvendige for utviklingen av idrettstilbudene i kommunene. Idrettslagene har tatt tunge 
økonomiske løft og med anleggene bidratt til å utvikle sine lokalsamfunn og med dette også bidratt til å 
bedre kommunens tilbud til sine innbyggere. Dette er utvikling nye Drammen fremover vil nyte godt av. 
Disse anleggene må:  
 

a) Bli likebehandlet med samme tilskuddsordninger.  
b) Bli tilgodesett med driftsmidler som om de var i kommunalt eie.  

 
Til punktet minner vi om at kommunale anlegg også koster å drifte. Vi har nå en kommune med en rekke 
klubbeide anlegg. Nytteverdien av disse er ikke mindre enn om de var i kommunalt eie. For idrettslag 
som har utviklet egne anlegg vil det føles urimelig om ikke disse også blir tilgodesett av felleskapets 
midler da de er til bruk for det samme fellesskapet som kommunalt utviklede anlegg.  
 
Vår forståelse er at de klubbeide anleggene blir driftet svært effektivt og med stor entusiasme. I dette vil 
vi finne modeller for utvikling av fremtidige anlegg som vil komme hele vår nye kommune til gode.    
 
Oppsummerende 
Idrettslagene i nye Drammen har om lag 1/3 av befolkningen som sine medlemmer. Vi er storleverandør 
av folkehelse, samhandling og lokal utvikling. Som resten av den nye storkommunen er idretten og vårt 
fellesorgan Idrettsrådet i transformasjon til en ny enhet. At Drammen kommune i budsjett for 2020 følger 
opp den uttrykte politiske viljen er avgjørende for at vi skal få dette til på en så god måte som mulig.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Burud (sign)       
Styreleder       Geir Vetterstad Skinnes 
        Daglig leder  
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