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Vi ønsker at dette spørsmålet besvares i forbindelse med behandlingen av sak «Tildeling av midler til 
Aktive Lokalsamfunn 2021». 
 
Strømsgodsets herrelag i eliteserien i fotball har fått et kritisk søkelys satt på seg de siste ukene, med 
påstander om bekymringsfulle holdninger internt i organisasjonen. Ut fra fortellingene i mediene virker 
det som klubben fortsatt jobber med å nøste opp i denne saken. 
 
Vi skal ikke spekulere i de faktiske forhold; hva som har skjedd og ikke skjedd. Dette spørsmålet skal 
altså ikke på noen måte regnes inn som et meningsinnlegg i saken. 
 
Men, det vi politikere derimot skal og bør mene noe om, er å sikre at våre kommunale midler brukes på 
aktiviteter som etterlever og styrker kommunens verdier og målsetninger. Særlig når vi bruker penger 
på barn og unge så er det svært viktig at midlene går til aktiviteter og arbeid som bidrar med gode 
holdninger og skaper trygge omgivelser for barna. 
 
I saken vi skal behandle er Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Idrettsforening, gjennom de to 
ulike prosjektene Blåtimen og Ekte Kjærlighet, innstilt på å få tildelt til sammen 745 000,- av en total 
pott på 2,5 millioner kroner, altså nesten en tredel. 
(I tillegg er de innstilt på overføring av restbeløp fra 2020 på til sammen rundt 175 000,-.) 
 
Vi ser derfor på det som svært viktig å kvalitetssikre at den typen holdninger av typen som det påstås at 
kan ha farget miljøet rundt a-laget, ikke på noen måte risikerer å påvirke aktivitetene rundt Blåtimen og 
Ekte Kjærlighet. 
 
Vi ber derfor om at rådmannen ved behandlingen av saken i begge hovedutvalg kaller inn 
representanter fra Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Idrettsforening for å redegjøre for 
følgende: 
 

 Kan SIF og ST trygge hovedutvalget på at organisasjonen har satt i gang prosesser for at den 
påståtte ukulturen og holdningene (reelt eller ikke reelt) rundt a-laget ikke påvirker aktivitetene 
Blåtimen og Ekte Kjærlighet? Hvis ja; på hvilken måte? 
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Vi ønsker å gi representantene åpne rammer til å legge fram dette på den måten de selv synes er best 
for å gi oss forsikringer. 
 
Her er det trolig ønskelig med oppfølgingsspørsmål muntlig, og derfor ser vi på det som særlig viktig at 
representanter for klubben og selskapet selv møter, og at det ikke kun er rådmannen som svarer på 
vegne av klubben og selskapet. 
 
Vi vil understreke at vi med dette på ingen måte fremsetter anklager mot klubb eller selskap. Dette har 
vi ingen forutsetninger for å mene noe om. Vi har derimot et klart ansvar for å forsikre deltakerne i 
aktivitetene innenfor Aktive Lokalsamfunn og deres foresatte om at det skjer under trygge rammer frie 
for diskriminering, rasisme mm. Dette håper vi at representanter fra SIF og ST vil komme og redegjøre 
for. 
 
Svar 
 
Spørsmålet om å komme å redegjøre for ovennevnte problemstillinger er formidlet til Strømsgodset IF 
og Strømsgodset Toppfotball, etter avtale med hovedutvalgsleder, og begge organisasjoner har 
bekreftet at de kommer for å redegjøre for nevnte problemstillinger.  
 


