
Drammen Friluftsforum

• 2018 / del av kommunens rådsstruktur

• 25 medlemsforeninger

• 14.000 medlemmer

• 80.000-90.000 brukere av friluftsinfrastrukturen

• Mål: Få enda flere drammensere i aktivitet i 
naturen

• Et hovedfokus på inkludering i hele friluftslivet



• Nærfriluftslivet i Drammen
• Skautravertradisjon

• Bynære hytter og andre nærarenaer

• Flere tusen små og store utendørsaktiviteter pr. 
år

• DNTD, speiderbevegelsen, tur-orientering, j&f

• Kommunen har historisk satset på nærfriluftsliv –
samarbeid med friluftslivsforeningene

• Inkludering
• Åpne, gratis aktiviteter på åpne arenaer

• Målrettet: Flerkulturelle, seniorer, 
utviklingshemmede, funksjonshemmede

• Fattigdom

• Barn og ungdom

• Inkluderingssamarbeid med kommunen

Åpne arenaer som naturen er ideelle for inkludering

Metodikk: DNTD-modellen
Ressursbasert tilnærming: rekruttere dugnadere fremfor 
deltagere



Hvorfor natur og friluftsliv fra et samfunnsmessig ståsted?

• Deltagelse og varig fysisk aktivitet - samfunnsøkonomisk 
bærekraftig

• Introduksjon til livsstil som gir fysisk aktivitet og trivsel 
livet ut 
• Egenorganisert: Gratis eller svært rimelig, åpent hele døgnet

• Involverer familien

• Organisert = videre og romsligere rammer enn andre tilbud

• Nærfriluftslivet tiltrekker alle, uansett gruppe – ulikt de 
fleste andre former for fysisk aktivitet





Noen kommentarer til de hovedmål/delmål innen 
politikkområdene

• God oppvekst og godt liv
• Drammen er veldig god på tidlig innsats. Trolig blant de fremste storkommuner i landet. Bruk 

metoder/folk/kompetanse herfra ut i øvrig oppvekst?

• Variert aktivitetstilbud: Her må det jobbes for å utvide aktivitetsspekteret for barn og unge.

• Godt tilrettelagte og trygge bomiljøer: Mer kortreist – mindre bilkjøring - tryggere for barna.

• Klima- og miljøvennlig utvikling
• Redusere klimagassutslippene: Biler, tunge kjøretøy og bilvei.

• Tåle klimaendringer: Svært godt arbeid gjort gjennom en årrekke for å forebygge flom.

• Drammen skal ivareta og legge til rette for naturmangfold, ren luft og rene vassdrag: Vern av 
marka. Vern av grøntdrag. Biler, tunge kjøretøy og bilvei.

• Attraktive byer og tettsteder:
• Delmål "Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til naturen" Flott! Vil kreve utvikling av gode 

og trygge grøntdrag en rekke steder



Kommentarer til "Overordnede arealpolitiske strategier"

ETTER DFS SKJØNN ER ETTERLEVELSE AV DISSE PUNKTER AVGJØRENDE FOR 
FREMTIDIG FOLKEHELSE, TRIVSEL OG INKLUDERENDE DELTAGELSE



Spørsmål
• Mangfold og inkludering 

• Og hva er viktigst for dere at kommunen prioriterer på dette området?
• Her må det jobbes systematisk og grunnleggende. Arenaene for inkluderende samfunn må være på plass. Det vil si grøntdrag, grønne områder i bysentrum, vern og evt utvidelse av 

markaområder. Gapahuker, bålplasser, bynære hytter. 

• Prioritering av tilbud som fungerer utjevnende, det vil si tilbud som er åpne, lavterskel, ikke forplikter til større utgifter, og som er tilrettelagt for mange grupper

• Inkludering av grupper som står utenfor samfunnet på diverse måter er arbeidskrevende og tar tid. For å oppnå resultater må frivilligheten få midler til administrasjon av slike satsinger. 

• Utlånsordninger.  En i Drammen i dag, drevet av KB/DNTD. BUA/frivilligsentraler/desentralt.

• Har du gode eksempler på hvordan det jobbes godt med mangfold og inkludering i drammenssamfunnet?
• Generelt er intensjonene veldig gode, og tverrpolitiske, fra langt til venstre til langt til høyre. Det vil si at det største hinderet, nemlig viljen, jo er overkommet! Realiseringen av intensjonene 

er oppnåelige, men da må man forsterke satsingen, og også tenke litt nytt mtp virkemidler. 

• Ung kultur, tilretteleggingen av åpne, trivelige byrom, og egenorganisert tur-liv fungerer stedvis veldig godt. 

• Har du gode eksempler på arenaer som fremmer mangfold og inkludering? 
• Åssiden Elvepark fungerer godt. 

• Leke- og skateparken i Drammen park fungerer godt. 

• Tufteparkene fungerer godt.

• Speiderly, den gamle hytta til Åssiaspeider’n, har et stort skogslekeområde som alltid er åpent for alle.

• Blektjernstua har blitt en god permanent arena for flerkulturelt friluftsliv.

• En åpen fotballøkke  som Kjappen i bydel Bragernes – Øren fremmer inkludering. Klubbmedlemskap med forpliktelse til deltagelse på kamper og cuper fremmer ikke inkludering på samme 
måte.

• Deltagende innbyggere

• Drammen kommune vil samarbeide med frivilligheten om tjenester og fritidstilbud. Hvilken rolle bør Drammen kommune ha/ta i forhold til dette? 
• Tilretteleggende rolle. 

• Utjevning gjennom grunnfinansiering. 

• Likebehandling av tilbud og informasjon om disse gjennom skole og andre tjenester – slik at frivilligheten får tilgang til personene den ønsker å bidra overfor. 

• Likebehandling av f eks lønnstilskudd til fritidstilbud. 

• Enkel lavterskel måte å få sikret kontingent/utstyr til barn i familier med behov.



MER OG FLERE UTLÅNSTILBUD FOR UTSTYR OG KLÆR TIL FRITIDSAKTIVITET!

Drammen kommune har ikke Bua-tilbud. I Drammen kommune organiseres dette 
gjennom skattekammeret, som er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, DNTD 
og kommunen. 

Det trengs flere sentraler, en rekke steder, og trolig enten finansiert av eller driftet 
av kommunen (modell Lier)


