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En løypemelding 



Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens 
betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har 
tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, 
fellesskapet og aktivitetsnivået blant 
innbyggerne. 

Trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive 
lokalsamfunn
Livslang idrett- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner



AktivitetsFUNdament- barneskole, AKS og allidrett

Aktiv start på livet- Barnehage

Trene for å lære

Trene for å trene

Trene for å konkurrere

Trene for å vinne

Livslang idrett -og 
bevegelsesglede

Trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og 
unge 

Aktiv hele livet

Fysisk aktiv  og 
aktiv læring i 
skole og fritid

Inkludering/sosiale møteplasser

Lavterskel og gratis tiltak
Generell/særskilte 
inkluderingstiltak 

Aktiv senior
Generasjonsaktivitet

Fysisk aktiv senior
Sosiale møteplasser

Senior

Voksen 
20-

Ungdom 
12-19

Barn 
0-12



Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der 
idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og 
aktivitetsnivået blant innbyggerne. 

Trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive lokalsamfunn
Livslang idrett -og aktivitetsglede på tvers av generasjonerKunnskap og 

motivasjon

Fysisk 

kompetanse

Selvtillit 



AKTIVE LOKALSAMFUNN / AKTIV I IDRETT

InkluderingAKS/IFO Skole

STRØMSØ
Skiold

«Vi heier på 
deg»

ÅSKOLLEN
Glassverket IF

«PULS»

SKOGER OG 
FJELL

DRAFN
«Full fart i 

Strømsåsen»

BRAGERNES/
ØREN
DBK

«Den du er, er 
god nok for 

oss»

GULSKOGEN
Strømsgodset IF

«Ekte 
kjærlighet på 
Gulskogen»

ÅSSIDEN
Åssiden IF
«Aktiv på 

Åssia»

KONNERUD
Aktive 

Konnerud
«av ungdom, 
for ungdom»

Åpen/aktiv 
Hall Ungdom

Strømsgodset Toppfotball «BLÅTIMEN» Rollemodellens kraft med 

E-sport

MJØNDALEN
MIF

«MIF FOR 
ALLE»

Barnehage Aktiv senior

Idrettskontakter 

SVELVIK
Svelvik 
Tennis

Svelvik IF
Strømm IL

KR.ELVA

IBK



MIF

SSK
ÅIF DBK

SIF

KIL
Skiold

Drafn GIF

SIF/
Strømm
/Svelvik 
Tennis

SIF 
TF

MIF

Kirkens Bymisjon
Frelsesarmeen
Esportallinsen
Næringsliv
DNT
Jasmin kvinnenettverk
Pensjonistforbundet 
Buskerud
Røde Kors
Neon 
KFUK-KFUM
MOT
NAV
Drammen Sanitetskvinne
Frivilighetssentral/næruvalg
Kultur
Skole,FAU
Barnehage



Livslang idrett - og 
aktivitetsglede 



Mangfold og inkludering 



AKTIV HELE LIVET



"Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med 
andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og

livskvalitet gjennom hele livet". Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet-Sammen om aktive liv



FREMTIDENS AKTIVE LOKALSAMFUNN?

➢ Elevtallet går ned
➢ Stramme skolebudsjett
➢ Langsiktige forutsigbare rammevilkår som legger til rette for økonomisk og sosial og 

bærekraft
➢ Samarbeid om å utvikle gode strategier for fremtidens Aktive Lokalsamfunn



Veien til Aktive Lokalsamfunn

2014 2016 2017 2020

Vedtak 60 min 
fysisk aktivitet

Prosedyrer
Partnerskapsavtale

I samme båt 1

Spisset 
forankring og 

felles 
målsetting

I samme Båt 2

NY 
strategimodell

Politisk vilje
Felles søknad

I samme Båt 3

Aktive 
lokalsamfunn i ny 

kommune
Samskaping
Videreføring 

trepartssamarbeid

2018

Generell / særskilt
inkludering i AL

Oppstart 
trepartssamarbeid
Stortingsvedtak 60 

min
I samme Båt4 

(2019)


