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Dette spørsmålet ønskes besvart i forbindelse med møtet i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 
21.04. Det er tilknyttet sak om harmoniserte støtteordninger. (Saken hadde ikke fått et navn eller 
saksnummer ved innsending av spørsmålet, så det kan politisk sekretariat eventuelt tilføye før 
publisering dersom dette er kjent.) 
 
Spørsmålet er tilknyttet esport/gaming og denne aktivitetens tilhørighet i de nye, harmoniserte 
støtteordningene. 
 
I forrige hovedutvalgsmøte ble det en diskusjon om friluftslivets plass i de nye støtteordningene, med 
noe usikkerhet om friluftslivets foreninger hadde et naturlig tilhold slik ordningene skal innrettes. Det 
ble en god diskusjon rundt dette i møtet, men vi er nå kjent med liknende bekymringer tilknyttet 
esport/gaming. 
 
Esport/gaming er en viktig fritidsaktivitet for svært mange unge innbyggere og har vært en satsning i 
gamle og nye Drammen siden 2019-budsjettet. Vi ønsker å forsikre oss om at de nye søkbare 
ordningene også legger til rette for dette formålet (i tillegg til eventuell fast støtte over budsjett). 
 
Spørsmålet jeg ønsker besvart av rådmannen er derfor: 
 

 På hvilken måte ivaretas esport/gaming i rådmannens forslag til nye harmoniserte søkbare 
støtteordninger? Hvilke(n) ordning(er) er det i så fall underlagt, og på hvilken måte legger 
kriteriene i så fall til rette for denne aktivitetsformen? 
 

Det er fint om spørsmålet besvares i portalen i tide til at svaret kan diskuteres internt i partiene før 
møtet i HUKIF. 
 
Svar 
 
E-sport/gaming inkluderes ikke i tilskuddsordningene til kulturformål slik de nå foreligger. E-sport 
ivaretas gjennom ordninger for idretten, og tilskuddsordninger for idretten er ikke en del av denne 
saken. Grupper som driver med e-sport kan søke tilskudd gjennom Drammen idrettsråd dersom de er 
tilsluttet et idrettslag. Satsing på e-sport har tidligere fått tilskudd gjennom posten «Aktive 
lokalsamfunn». Dette er foreslått styrket i Rådmannens sak om tildelinger fra «Aktive lokalsamfunn» 
2021 (sak 21/16798). 
 


