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Til Ordfører Monica Myrvold Berg 

Koronapandemiens påvirkning av idretten i Drammen 
 
Innledende betraktninger 
Drammensidretten står ovenfor en meget krevende situasjon der det meste av all organisert 
aktivitet er stengt grunnet det pågående koronaviruspandemien. Det er usikkert når aktiviteten kan 
starte opp igjen og dette har allerede fått store økonomiske konsekvenser for idrettslagene. 
Idrettslagene baserer i all hovedsak sin drift på medlemskontingent, treningsavgift og inntekter fra 
arrangementer. Det er de siste dagene åpnet for begrenset aktivitet og flere idrettsflater utendørs 
er nå åpne uten at det betyr at inntektsflyten for idretten påvirkes i noen grad. Ingen kan ennå si 
når idretten kan starte i full skala igjen.  
 
Drammen idrettsråd opplever stor velvilje både nasjonalt, regionalt og lokalt for å minimere negative 
samfunnsmessige effekter av koronaviruset. Vi opplever samtidig at det er uklart hvem (NIF, 
fylkeskommune, departement, kommune og idrettskrets) som tar tak i/ansvar for ulike elementer 
som påvirkes. Vi har kjennskap til at enkelte idrettsråd i landet er bedt om å «innberette» tiltak til sin 
kommuneledelse som man mener er nødvendige for å sikre at idretten står like sterkt i 
lokalsamfunnet etter at koronasmitten ikke lenger legger føringer for samfunnsaktiviteten. Dette for 
at kommunen skal ha samlet oversikt i sine vurderinger knyttet til krisepakker fra myndighetene.  
 
Idrettslagene lever av aktivitet, som i all hovedsak leveres av frivillige rundt omkring i kommunen. I 
tillegg har enkelte idrettslag ansatte knyttet til både administrasjon og aktivitet. Ansatte i idretten i 
Drammen er i realiteten en næring i seg selv. Når all aktivitet legges ned, får dette selvsagt stor 
effekt både for næringen og for enkeltpersoner. Effektene er ulik relatert til stillingsprosenten den 
enkelte har i idrettslaget og vi er spesielt bekymret for trenere/støttepersonell med oppdrag 
tilsvarende mindre enn 0,75 G. Svært mange av disse er ungdommer og unge voksne i sårbare 
situasjoner, der denne inntekten ofte er viktigste inntektskilde i eksempelvis en studenttilværelse.  
 
Større idrettslag har også ansatte ressurser som pr nå er permitterte. Dette kan være av betydning 
om det blir behov for bistand til nye oppgaver i tiden som ligger foran oss. Idretten i Drammen har 
gode kommunikasjonskanaler og kontaktinformasjon til engasjerte folk som vanligvis er frivillige, 
tillitsvalgte medlemmer og som vant til å stille opp til dugnad. Vi ønsker derfor å få vurdert 
mulighetene til å kunne gi bidrag eksempelvis til følgende: 

• benytte ansatte i idrettslagene til vedlikehold og andre nyttige oppgaver knyttet til 
idrettsanleggene eller andre formålsbygg 

• benytte ansatte i idrettslagene som er vant med å arbeide med barn og unge, til andre 
oppgaver relatert til barn og unge i kommunen 

• benytte ansatte i idrettslagene som vakter og for å spre informasjon for å sikre at 
idrettsanlegg og andre forsamlingssteder ikke benyttes av allmennheten så lenge 
myndighetene opprettholder strenge smitteverntiltak dersom dette er nødvendig/ønskelig. 
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Covid 19 – økonomiske konsekvenser for idretten 
Norges Idrettsforbund gjennomførte nylig en undersøkelse for å kartlegge hvordan idrettslagene 
rammes økonomisk av pandemien.  
Foreløpige tall for Drammen viser at de 35 idrettslagene som har rapportert har et netto tap på 24 
millioner kroner for perioden det er rapportert på.  
Undersøkelsen har kun sett på tapte arrangementskostnader for perioden februar-juni.  

 
Idretten som arbeidsgiver 
Vi har de siste dagene gjennomført en undersøkelse blant idrettslagene i Drammen, der disse 
spørsmålene er blitt stilt: 
 
Spørsmål Totalt antall ansatte rapportert inn fra 30 idrettslag 
Hvor mange ansatte har idrettslaget? 283 
Hvor mange årsverk tilsvarer det? 145,85 
Hvor mange ansatte har dere permittert? 242 

 
Som tallene viser, er idrettslagene en betydelig arbeidsgiver i Drammen. Tallene viser også at de 
ansatte i veldig stor grad er blitt permittert. 
 
Følgende ansatt kategorier finner vi i Drammen og tallene over er fordelt innenfor disse: 

• Administrasjon   
• Utøvere/trenere   
• Idrettsfritidsordning (IFO)   
• Aktive lokalsamfunn   
• Anlegg  

 
Av tiltakene som regjeringen har iverksatt så langt kan idrettslagene i Drammen i varierende grad 
benytte seg av følgende:  
 
1. Generelle lettelser for virksomheter med ansatte 
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• Redusert arbeidsgiveravgift. 
• Utsatte frister for innbetaling av avgifter.  
• Forbedrede regler for sykemelding og permittering.  

 
2. Særlig tilskudd til inntektsbortfall i mars/april 
Norges idrettsforbund og annen frivillig sektor har fått 700 millioner fra kulturdepartementet som 
skal gå til å dekke tapt inntekt rettet mot arrangementer i mars/april. Regjeringen sendte fredag ut 
en pressemelding vedr videre framdrift når det gjelder søknadsrutiner og hvordan idrettslagene skal 
dokumentere sine krav. 
Hvordan fordelingen vil bli her er ennå uklart og idrettslagene rapporterer i disse dager direkte til 
NIF. Drammen idrettsråd søker å få oversikt over hvilke områder som faller utenfor ordningen, og 
som vi i så fall ønsker en dialog med kommunen om. Vi er i løpende dialog med Viken idrettskrets.  
 
3. Tiltakspakke 2, kontantstøtte som delvis inndekning av faste kostnader 
Denne er så langt utformet slik at den kun gjelder for virksomheter med ansatte og må være 
registrert som næringsdrivende. Innenfor kommunen vil denne kunne avhjelpe situasjonen for DHK, 
SIF Toppfotball og noen av de lagseide idrettshallene. Regelverket for tiltakspakken er ennå ikke 
endelig godkjent og NIF har sammen med andre aktører fra frivillig sektor påpekt at pakken også må 
omfatte foreninger, stiftelser og andre institusjoner som ligner ordinær næringsvirksomhet, men 
som ikke er skattepliktige enheter.    
 
De ovennevnte tiltakene fra regjeringen er solide bidrag til å underlette situasjonen for idrettslag i 
Drammen. Reglene er dog ikke klare, og det kan oppstå hull som ikke gir tilfredsstillende 
sikkerhetsnett for enkelte av våre aktiviteter og lag.  
 
Idrettsrådet og den nye storkommunen har sammenfallende ønske om å videreføre en sterkest 
mulig idrettssektor. For å bevare mangfoldet i idrettstilbudet i Drammen ønsker Drammen 
idrettsråd, på vegne av idrettslagene, en dialog med Drammen kommune om ulike momenter som 
kan avhjelpe. 
 
Harmonisering 
Vi anser det derfor som svært viktig at Drammen kommune, helt uavhengig av den oppståtte 
situasjonen forårsaket av pandemien, gjennomfører harmonisering av satser og tilskudd på 
idrettsområdet. Som innspill her viser vi til vårt brev av 31.03.20, ref vedlegg. Likebehandling og 
tilstrekkelig midler fra fellesskapet er helt avgjørende i den krevende situasjonen vi er i nå.  
 
Som avhjelpende tiltak ut over hva som ligger i tiltakene iverksatt av regjeringen kan være:   
 

• Gratis halleie for idrettslagene i hele Drammen i sin helhet ut året (trening og arrangement 
uavhengig av hvor i kommunen kommunalt anlegg ligger) 

• Opprette tilskuddsordning for idrettslagseide anlegg for å sikre gratis trening også i disse 
anleggene ut året 

• Opprette egen tilskuddsordning som idrettslagene kan søke støtte fra når aktiviteten i lagene 
er gjenopptatt 

• Tilskudd til helt nødvendig vedlikehold av lagseide anlegg (ref. nedenfor) 
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Videre ønsker DIR å trekke fram noen andre aktuelle problemstillinger: 
 
Drift av Drammen idrettsråd. 
17 mai feiringen 2020 vil bli påvirket av koronasituasjonen. Drammen idrettsråds viktigste 
inntektskilde til drift er den såkalte Tivoliavtalen. For 2020 er det budsjettert med 482 000 kroner i 
inntekt fra denne avtalen. Bortfall av den tradisjonelle 17 mai feiringen i Drammen betyr også 
bortfall av tivoli og dermed også bortfall av denne inntekten. For Drammen idrettsråd vil dette 
selvfølgelig få meget store konsekvenser. Drammen idrettsråd har veldig lite «frie midler» til å 
dekke lønn og drift av organisasjonen. I tillegg til Tivoliavtalen mottar DIR 270 000 kroner som 
kompensasjon for reklameavtalen. Denne støtten utbetales av Drammen kommune. Vi får 
momskompensasjon på ca. 130 000 kroner, ca. 45 000 kroner i administrasjonstilskudd fra 
idrettskretsen og ca. 50 000 kroner i bingoinntekter.  
Disse inntektene skal dekke lønn, feriepenger, sosiale utgifter til daglig leder og driftskostnader som 
husleie, regnskap, it kostnader osv. Uten tivoliinntektene vil dette regnestykket ikke kunne gå opp. 
Disse inntektene er gitt til idretten av kommunen. Vi forutsetter at denne inntekten vil bli 
kompensert dersom tivoliet i år må avlyses. 
 
 
IFO/SFO ordninger 
I Drammen har flere idrettslag på lik linje med kommunen måttet stenge ned sine idrettsfritids-
ordninger og permittere ansatte i tråd med regjeringens beslutning. 
Idrettslag som rammes av stengning: 

1. Konnerud IL 
2. Drammens Ballklub 
3. Skiold  
4. Glassverket IF 
5. Mjøndalen IF 
6. Svelvik Tennisklubb 
7. Idrettsforeningen Birkebeineren 

 
Eksempelvis har Glassverket IF måttet stenge sin idrettsfritidsordning og det er i alt permittert ni 
ansatte.  Glassverket IFO tilfører 190.000 kr pr mnd. i inntekter og disse bortfaller i tiden tilbudet er 
stengt. Overskuddet fra IFO brukes bl.a. til utstyr og aktiviteter i barneidrettsgruppene, og følgelig 
blir dette også berørt. I tillegg løper visse kostnader til drift av klubben (regnskapssystem, 
regnskapstjenester, IT, alarm med mer). 
Disse utfordringene er gjeldende for alle idrettsklubber som har IFO. Tapet av inntekt rammer barn 
og unge i breddeidretten om situasjonen vedvarer.  
I tillegg benytter for eksempel Drammens Ballklubb overskuddet fra sin IFO til utstrakt 
samfunnsarbeid for barn og unge i Drammen. Konsekvensen kan bli et dårligere tilbud til barn og 
unge og spesielt sårbare målgrupper om nedstengingen vedvarer. 
 
Kontingenter 
Idrettslag har allerede vært nødt til å permittere trenere og ledere. Medlemmene risikerer å få et 
dårligere tilbud, og idrettslagene vil kanskje måtte høyne treningsavgiften. Det vil i tilfelle være 
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svært ødeleggende. De beste tiltakene vi har innenfor inkludering er det idrettslag med ansatte som 
drifter. Hvis en må fokusere på inntektsinntjening vil det nok innebære økte kostnader for 
medlemmene. Da vil de med lavest sosioøkonomisk status sannsynlig forsvinne først fra 
medlemslistene. Det vil i tilfelle være svært ødeleggende. Ikke bare for idrettslagene, men for barn 
og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier i Drammen. 
 
Vedlikeholdskostnader, kommunale vs idrettslagseide. 
DK bruker nedstengingen til å gjøre vedlikeholdsoppgaver på idrettsanleggene med bruk av egne 
mannskaper. Vi ber om at kommunen også tar lagseide anlegg med i vurderingen når det gjelder 
vedlikehold og finansiering av dette. Eksempelvis vil kommunens to golfbaner og lagseide 
gressbaner nå lide av manglende inntekter til å dekke nødvendig vårvedlikehold.  
Idrettslag som eier sine egne anlegg, har store etterslep på vedlikeholdsoppgaver. 
 
To andre områder hvor idrettslagene taper inntekter: 
 

• Grasrotandelen, reduksjoner på manglende spillobjekter.  
o Eksempel: totalt mottatt i 2019 for klubber innenfor nye Drammen:  

 8.618.337 = 718.195 pr måned i gjennomsnitt.  
• 5,8 millioner av dette beløpet gikk til «gamle» Drammen 
• 2,4 millioner til «gamle» Nedre Eiker 
• 0,4 millioner til «gamle» Svelvik 

 
• Bingospill.  

o Eksempel: mange idrettslag er mottakere av overskudd fra disse spillene. 
 Showboat fordeler ca. 45 000,- pr år til 32 organisasjoner, ni av disse er 

hjemmehørende i Drammen  
 Mjøndalen IF mottar ca. 300 000,- pr. år fra en lokal bingoentreprenør i 

Mjøndalen. 
 
Vi ber om et møte så raskt som mulig etter påske for å se på hvordan vi kan finne gode løsninger på 
disse områdene. 
 
Drammen 7.4.2020. 
 
Med hilsen 
 

 
Per Burud, styreleder       

 
       Geir Vetterstad Skinnes, daglig leder  
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