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Spørsmål 32 (2022) fra Herman Ekle Lund (V): Spørsmål til sak 9/22 til møte i hovedutvalg for 
kultur, idrett og frivillighet 09.03.2022: Retningslinjer for tildeling av treningstid i Drammen 
kommune 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Herman Ekle Lund (V) 

Dato: 
Saksnr: 

25.02.2022 
22/00048-32 

  Deres ref:    
    

 
 
Jeg ønsker at disse spørsmålene blir besvart muntlig ved behandling av saken i møtet, men gjerne også i 
portalen i forkant så det er mulig å forberede eventuelle oppfølgingsspørsmål. 
 

 Kan rådmannen utdype ytterligere hvordan prosessen med involvering av Drammensidretten 
har vært i denne saken? Har det vært spesielt fokus på medvirkning, i så fall hvordan? 

 Kan rådmannen forklare planen for medvirkning i videre utrulling etter at vedtaket er 
gjort? Hvordan tas idrettslagene med i denne prosessen? 

 Ser rådmannen potensiale for at det kan komme diskusjoner om prioriteringer som ikke 
absorberes i disse retningslinjene? Vil det i så fall tas initiativ til å utarbeide ytterligere 
retningslinjer, og i så fall hvordan? 

 Selv om retningslinjene er presise og tydelige for oss som jobber mye med dette, så kan nok 
hele dokumentet oppleves ganske teknisk og «tungt» for folka ute i idrettslagene som ikke leser 
mye sakspapirer til daglig. Det er således viktig at alle enkelt forstår vedtaket som blir gjort. 
Hvilke tiltak gjør idrettsavdelingen for å sikre at budskapet om innholdet og prinsippene når ut 
til målgruppa; om nødvendig gjennom forenkling el.? 

 Til punkt 6.4 i foreslåtte retningslinjer: Hvilke konsekvenser vil det få i praksis for gruppe A og E 
dersom de justeres opp fra 0,5 poeng til 1 poeng? 

  I den kommende temaplanen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» er det naturlig 
at politikerne og innbyggerne har gode samtaler og gjør viktige vedtak som både prinsipielt og 
konkret kan komme til å berøre retningslinjene – blant annet når det kommer til prioriteringer 
mellom bredde/elite, lek/konkurranse mm. Hvordan vil rådmannen sikre at retningslinjene raskt 
blir revidert dersom temaplanen konkluderer på en måte som strider med hvordan 
retningslinjene blir vedtatt i saken vi har oppe nå?   

 
Svar 
 

 Kan rådmannen utdype ytterligere hvordan prosessen med involvering av Drammensidretten 
har vært i denne saken? Har det vært spesielt fokus på medvirkning, i så fall hvordan? 

 
Svar: Det har i løpet av 2021 vært tett dialog mellom Drammen idrettsråd (DIR) og Drammen kommune 
(DK) i forberedelsene til denne saken.  DIR og DK har sammen deltatt i møter med andre kommuner og 
innhentet informasjon og erfaringer fra disse. I 2022 har det vært avholdt flere arbeidsmøter med 
idrettsrådet, der det i samarbeid er utarbeidet forslaget til de nye retningslinjene. I tillegg har det vært 
avholdt brukermøte der DBK, NHF Region Sør og Drammen bordtennisklubb deltok.  
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 Kan rådmannen forklare planen for medvirkning i videre utrulling etter at vedtaket er 
gjort? Hvordan tas idrettslagene med i denne prosessen? 

 
Svar: Etter at vedtaket er gjort, vil det sendes informasjon fra kommunen til alle idrettslag om de 
nye retningslinjene. DIR vil også informere om disse i sine kanaler. Det vil underveis i arbeidet med å 
tildele treningstid, være tett dialog med idrettsrådet og utarbeides forslag til detaljfordeling. DIR 
presenterer denne for idrettslagene.  

 

 Ser rådmannen potensiale for at det kan komme diskusjoner om prioriteringer som ikke 
absorberes i disse retningslinjene? Vil det i så fall tas initiativ til å utarbeide ytterligere 
retningslinjer, og i så fall hvordan? 

 
Svar: Rådmannen er av den oppfatning at retningslinjene omfatter alle aktuelle brukergrupper og gir 
svar på hvilke prioriteringer disse gir. Retningslinjene diskuteres årlig med DIR og eventuelle 
justeringer eller vurderinger av andre prioriteringer vil gjøres i pausen mellom avsluttet sesong og 
start av ny innendørssesong.  

 

 Selv om retningslinjene er presise og tydelige for oss som jobber mye med dette, så kan nok 
hele dokumentet oppleves ganske teknisk og «tungt» for folka ute i idrettslagene som ikke leser 
mye sakspapirer til daglig. Det er således viktig at alle enkelt forstår vedtaket som blir gjort. 
Hvilke tiltak gjør idrettsavdelingen for å sikre at budskapet om innholdet og prinsippene når ut 
til målgruppa; om nødvendig gjennom forenkling el.? 

 
Svar:  Idrettslagene mottar hvert år informasjon om retningslinjer for tildeling av treningstid, og er 
således kjent med denne typen dokument. Idrettslag er også generelt erfarne lesere av reglement 
og retningslinjer for utøvelse av aktivitet og konkurranse, og er kjent med begreper, definisjoner og 
brukergrupper som omtales i retningslinjene. Idrettsavdelingen sender informasjon om de nye 
retningslinjene til idrettslagene. Idrettsrådet informerer om disse i sine kanaler. I tillegg har både 
DIR og DK dialog med idrettslagene underveis i prosessen med tildelingen. Idrettslagene blir 
oppfordret til å ta kontakt, om det skulle være noe de ønsker forklaring/bistand til. DIR er alltid klare 
til å bistå idrettslagene, og dette er kjent for idrettslagene.  

 

 Til punkt 6.4 i foreslåtte retningslinjer: Hvilke konsekvenser vil det få i praksis for gruppe A og E 
dersom de justeres opp fra 0,5 poeng til 1 poeng? 

 
Svar: Det innebærer at aldersgruppen 13-19 år og voksne over 20 år, samt barn opp til 12 år som 
spiller i serie, vil få færre treningstimer i idrettshaller. Det presiseres at gruppe a og e har mye 
mindre behov for utstyr, som normalt sett kun finnes i idrettshaller (håndballmål, full banestørrelse, 
basketkurver etc.), og at de får et fullverdig tilbud om treningstid i gymsaler. Poengskalaen slik den 
er nå, tar hensyn til at seriespill krever spesifikt utstyr i idrettshall og prioriterer derfor disse 
brukergruppene. Aktivitetsgrupper som baserer seg på allidrett, lek og uorganisert/uformell 
aktivitet får primært sin treningstid i gymsaler som er dekkende for deres behov. 

 
 

  I den kommende temaplanen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» er det naturlig 
at politikerne og innbyggerne har gode samtaler og gjør viktige vedtak som både prinsipielt og 
konkret kan komme til å berøre retningslinjene – blant annet når det kommer til prioriteringer 
mellom bredde/elite, lek/konkurranse mm. Hvordan vil rådmannen sikre at retningslinjene raskt 
blir revidert dersom temaplanen konkluderer på en måte som strider med hvordan 
retningslinjene blir vedtatt i saken vi har oppe nå?  
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Svar: Av hensyn til idrettslagene, som har behov for forutsigbarhet i planleggingen og avviklingen av 
sin sesong, bør revidering av retningslinjene foregå i pausen mellom avsluttet sesong og ny 
innendørssesong.  

 


