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Vedtaket
Kommunestyret 14.6.2021 

1.Foreløpige utredninger og økonomigjennomgang av Attic AS tas til orientering.

2.Aktiviteten og dansetilbudet til barn og unge skal sikres av Drammen kommune. Rådmannen gis 
fullmakt til å vurdere og beslutte hvordan lokalene og medarbeidere skal sikres i en overgangsfase. 
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i 2.tertial.

3.Drammen kommune oppfordrer Attic AS til å videreføre driften inntil saken er ferdig utredet fra 
kommunens side, slik at ikke Drammen kommunes mulighet til å overta drift av aktivitetstilbudet til barn 
og unge vanskeliggjøres. I oppgjør ved overtagelse kompenseres Attic for evt egenkapital brukt til drift 
av tilbudet til barn og unge i perioden kommunens utredning foregår, etter 01.juli 2021.

4.Rådmannen bes så snart som mulig å komme tilbake med nødvendige utredninger for å kunne treffe 
endelig beslutning om valg av løsning, enten virksomhetsoverdragelse eller annen overgang til drift av 
dansetilbud til barn og unge i egenregi.



Status

• Attic AS  startet opp høstsemesteret på tradisjonelt vis 23.august

• Attic AS melder om stor aktivitet og god påmelding på kursene

• De aller fleste pedagoger og instruktører er på plass

• Det er etablert god dialog mellom kommunen, selskapets styre, ledelse 
og  Bane Nor   



Pågående arbeid: 

• Fremtidig driftskonsept og organisering 
• Alternativer for løsning på overtakelsen 
• Forholdet til de ansatte
• Lokalene og leieavtaler med Bane Nor
• Verdifastsettelse av inventar og utstyr
• Juridiske avklaringer
• Utarbeidelse av avtaler  



Politiske behandling 
Hva behandles Dokumenter Møte Dato
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Politisk sak KIF Saksframlegg m/vedlegg
Avtaleutkast med Attic
Utredning
-Fremtidig driftskonsept

-Personell
-Leieavtale
-Foreløpig budsjett/økonomi

HU KIF 20/10

2.Tertialrapp Tertialrapporten:
Verbalt beslutningspunkt
+ penger til kjøp i 2021

HU-KIF
K-styret

20/10
2/11

Handlings- og 
økonomiplan

Hoveddokument, P09
- drifts- og investeringsbudsjett 2022-25

HU-KIF
K-styret

24/11
13/12


