
Offentlig frivillig samarbeid (OFS) –
Driftsformer innenfor idrett og natur

P09 – Kultur, idrett og frivillighet



Kategorier av samarbeid - definisjoner

• Samarbeidsavtale
• Kommunen inngår en overordnet avtale om hvordan man skal samarbeide med en 

annen organisasjon – stadfester ambisjoner/målsettinger og form på samarbeid 
(inkludert eventuell økonomisk støtte til drift av samarbeidsorganisasjon). 

• Partnerskapsavtale
• Kommunen inngår en avtale med en annen organisasjon og utarbeider helt konkrete 

målsettinger for måloppnåelse og tilhørende økonomisk støtte. Knytter seg ofte til 
overordnede målsettinger fra temaplaner/kommunedelplaner. 

• Driftsavtale
• Kommunen inngår avtaler om gjennomføring av konkrete driftsoppgaver på 

kommunale anlegg der hvor det er hensiktsmessig. 



Samarbeidsavtaler og Partnerskapsavtaler

Avtale Organisasjon Formål Verdi Varighet Kategori

1 Samarbeidsavtale med Drammen 

idrettsråd (*inkludert avtale om Tivoli)

Drammen idrettsråd Sikre god samhandling 700 000* 2020-2021 Samarbeidsavtale

2 Samarbeidsavtale med Drammen 

friluftsforum (inkludert driftsstøtte)

Drammen friluftsforum Sikre god samhandling 500 000 2020-2021 Samarbeidsavtale

3 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen 

Østlandet

Olympiatoppen Østlandet Økonomisk driftsstøtte til 

OLT Østlandet.

300 000 2021-2023 Samarbeidsavtale

4 Aktiv i friluftsliv DNT Drammen og Omegn Samarbeid for å inkludere 

flere til friluftsaktivitet.

350 000 2020-2021 Partnerskapsavtale

5 Aktiv i Idrettslag Drammen idrettsråd Samarbeid for å inkludere 

flere i idrettslag.

600 000 2020-2021 Parnerskapsavtale



Driftsavtaler med frivillige - Idrett

• Drift av kunstisbaner
• Strømbanen, Ørenbanen, Konnerud kunstis, Vassenga kunstis

• Drift av Åssiden fotballhall
• Åssiden IF har tilgangsstyring for nøkkelkort, tilsyn og noe renhold

• Drift av andre anlegg
• World Cup løyper Konnerud

• Toalettanlegg på Konnerud

• Drift av garderobeanlegg
• Skiold administrerer garderober på Marienlyst stadion

• SIF administrerer garderober på Gulskogen

• Vinterdrift av kunstgressbane
• Konnerud IL drifter en kunstgressbane om vinteren (KIL eier undervarmeanlegget)



Driftsavtaler med frivillige - Natur

• Hytter i marka
• DNTN drifter hytter som er i kommunens eie (Goliaten, Hamborgstrømpaviljongen, Blektjkern, Damslett, 
Damhus Nerdammen) 

• Kultivering av fiskevann
• Drammen sportsfiskere – Fiskeforvaltning og oppsyn av fiskevann
• Drammen og omlands fiskeadministrasjon – Kultivering av settefisk

• Preparering av skiløyper
• Konnerud idrettslag preparer WC anlegget på Konnerud(kunstsnø)
• Berger IL preparerer skiløyper på Berger
• Birkebeineren IF preparerer skiløyper på Årbogen

• Kioskdrift ved badeplasser
• Skilting og merking av turstier
• Klopping og utbedring av stier



Avtale Organisasjon Formål Verdi Varighet Kategori

1 Driftskontrakt Åssiden fotballhall Åssiden idrettsforening Idrettslaget deltar aktivt i 

enkelte av driftsoppgavene.

75 000 2020-2021 Driftsavtale

2 Driftskontrakt Øren kunstisbane Drammens Ballklubb Idrettslaget deltar aktivt i 

driftsoppgavene.

250 000 2020-2021 Driftsavtale

3 Driftskontrakt Vassenga kuntisbane Mjøndalen idrettsforening Idrettslaget deltar aktivt i 

driftsoppgavene.

240 000 2020-2021 Driftsavtale

4 Driftskontrakt Konnerud kunstis og andre 

idrettsanlegg

Konnerud idrettslag Idrettslaget deltar aktivt i 

driftsoppgavene.

350 000 2020-2021 Driftsavtale

5 Driftskontrakt World cup anlegget Konnerud idrettslag Idrettslaget deltar aktivt i 

driftsoppgavene.

200 000 2020-2021 Driftsavtale

6 Driftsavtale for garderobeanlegget 

tilknyttet Konnerud kunstis-

/kunstgressbane

Konnerud idrettslag Oppfylle krav til SM. 50 000 2018-2038 Driftsavtale

7 Driftssamarbeid med frivillige for drift av 

Svelvik kunstisbane

Frivillige Under opprettelse/utvikling. Ingen økonomi 2020-2021 Driftsavtale

8 Driftsavtale Marienlyst stadion, 

garderobeanlegg

Ski og ballklubben Skiold Administrer 

garderobeanlegget.

Inntekt fra leie 2020-2021 Driftsavtale

9 Fiskeforvaltning og oppsyn av Drammen 

kommunes grunn

Drammes Sportsfiskere Sikre god forvaltning av 

fiskevann.

Andel av inntekt 2019-2022 Driftsavtale

10 Drift og vedlikehold av spaserstier 

Hamborgstrømskogen

Hamborgstrømskogens 

venner

Vedlikehold av spaserstiene. Utgiftsdekning Løpende Driftsavtale



Avtale Organisasjon Formål Verdi Varighet Kategori

11 Samarbeidsavtale  brunsnegleaksjon på 

Konnerud

Konnerud hagelag Bekjempe brunsnegler 3 000 Løpende Driftsavtale

12 Drift av skogsområde tynning og 

vedproduksjon

Kirkens bymisjon Vedproduksjon og 

arbeidslivstrening

Ingen økonomi Løpende Driftsavtale

13 Drift og vedlikehold av Vassåsen Vassåsens venner Vedlikehold av Vassåsen. Kostnadsdekning Løpende Driftsavtale

14 Drift av skiløyper Berger IL Skiløyper på Berger Ingen økonomi Løpende Driftsavtale

15 Turskiltprosjektet vedlikehold av merkede 

turruter

DNT Drammen og Omegn, 

MIF senior

Skilting og merking av 

turruter

Kostnadsdekning Løpende Driftsavtale

16 Produksjon av stedegen settefisk Drammen og omland 

fiskeadministrasjon

settefisk til utsetting i 

fiskevann

40 000 Løpende Driftsavtale

17 Leieavtale garasjeanlegg for løypemaskinen 

på Olsrud 

Konnerud jeger- og 

fiskerforbund

Leie av garasjeanlegg for 

løypemaskin

30 000 Løpende Driftsavtale

18 Drift av DNT-hytter på kommunal eiendom DNT Drammen og Omegn Sikre god tilgang til marka Ingen økonomi Løpende Driftsavtale

19 Kjøring av varer til Tverkenhytta om 

vinteren

Stiftelsen ÅIF Tverken Transport av varer. Ingen økonomi Løpende Driftsavtale

20 Transportavtaler til frivilligheten Røde kors, 

speiderforeninger mm.

Transport av ved og 

materialer 

Ingen økonomi Løpende Driftsavtale



Økonomi

• Økonomisk støtte via samarbeids/partnerskapsavtaler med frivilligheten for 
idrett og natur utgjør i dag ca. 2,0 millioner kroner. (+ avtale om 
gjennomføring av Tivoli for Drammen idrettsråd)

• Driftsavtaler med frivillige på idrett og natur utgjør i dag ca. 1,2 millioner 
kroner. 



Hvilke effekter oppnås ved bruk av OFS på drift?

• De frivillige organisasjonene får et økt eierskap til anleggene/arenaene

• Det fører ofte til at kommunen får utført flere tjenester enn uten samarbeid

• Kostnadseffektiv drift – og økt maskinutnyttelse

• Styrker frivillighetens evne til å drive egen virksomhet

• Engasjerer flere frivillige – gir meningsfylt arbeid

• Reduserer behov for å ansette eget personell, eller gjøre anskaffelser

• Økonomisk fordelaktig for begge parter


