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Drammen idrettsråd

«Idrettens samlede samfunnsarbeid»
Aktive lokalsamfunn og Aktiv i idrett

Rapport for 2020
Innledning
Året startet med ny kommune, noe som i seg selv var utfordrende, deretter kom utfordringen med
Koronapandemien som igjen har ført til en nærmest total nedstengning av all aktivitet, senere med et
nedskalert aktivitetsnivå og stor uforutsigbarhet for idretten i Drammen.
Rødt nivå i Drammensskolen har til tider ført til begrensinger og utfordret samarbeidet om fysisk aktivitet i
skolen. Inkluderingsarbeidet har blitt gjennomført med gjeldene smittevernhensyn, men har samtidig vært
preget av utfordringer gjennom året.
Samarbeidsavtalen mellom Drammen idrettsråd og gamle Drammen kommune ble i 2020 videreført til nye
Drammen kommune. Den er definert gjennom partnerskapsavtalen som evalueres hvert år.
Prosjektleder ansatt i Drammen idrettsråd har ansvar for den daglige driften av idrettens folkehelse og
samfunnsarbeid.
DIR ønsket at Partnerskapsavtalen for 2020 skulle fremstå tydeligere i forhold til rollefordeling, økonomi og
kommunikasjon. Underveis i har vi 2020 arbeidet med dette, og ser at det fortsatt gjenstår en del før målet
er oppnådd.

Målsetting
Drammensidrettens samlede samfunnsarbeid er formulert gjennom følgende målsetting:
Livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn
og unge i aktive lokalsamfunn.
Målsettingen til «Aktiv i idrettslag» er: å inkludere flere aktive barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i
idrettslag, spesielt jenter med minoritetsbakgrunn og der økonomi er barriere for deltagelse.
Dette utgjør modellen «Aktive lokalsamfunn» som er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslag har
tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne i Drammen
kommune. Aktive lokalsamfunn modellen også kalt “Drammensmodellen” er utviklet i et tett samarbeid med
Drammen kommune.
Finansiering: Drammen kommune bevilget kr. 600.000, - til inkluderingsarbeid for 2020, denne summen
brukes som et støttebein inn i arbeidet med Aktive lokalsamfunn, og er øremerket sårbare barn og unge i de
mest utsatte kommunedelene.
Norges Idrettsforbund forvalter Kulturdepartementets midler til dette arbeidet. Etter søknad ble DIR tildelt
kr. 1 500 000,- til Drammensidrettens inkluderingsarbeid i 2020. DIR har tilbakebetalt kr 100.000 til NIF, da
en planlagt Inkluderingskonferanse ble avlyst pga pandemien. Kr 1.400 000,- er dermed benyttet til Aktiv i
idrettslag i 2020.
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Aktiv i idrettslag-støtteben i Aktive lokalsamfunn
Idrettslag med i «Aktiv i idrett»
I 2020 har 18 ulike idrettslag gjennom 32
inkluderingsprosjekter jobbet for å forebygge
utenforskap og sosial ulikhet, med målsetting om at
flere barn og unge skal oppleve aktivitets- og
idrettsglede.
Idrettslagene har sørget for ukentlig gratis aktivitet
for ca 1215 barn og unge.
Ca 120 barn og unge har mottatt støtte til
økonomisk inkludering
Tallet antas å være høyere da flere idrettslag har
egne ordningen som solidaritetsfond og noen har
også mottatt stiftelsesmidler. 665 barn og unge har deltatt i sommercamp/sommer arrangement. Flere
idrettslag har hatt sommertiltak for sine lokalsamfunn, men ligger utenfor ordningen.

KLUBB

TYPE TILTAK

Type tiltak

Mjøndalen Idrettsforening

Ferietilbud/ arrangement

Sommercamp

Skoger og Fjell Karateklubb

Ukentlig

Jentetiltak

Drammen Sportsdanseklubb

Ukentlig

Gratiskurs

Drammens Turnforening

Ukentlig

Øk. inkludering

Drammens Ballklubb

Ukentlig

Øk inkludering

Drammens Ballklubb

Åpen hall

UFO

SBK Skiold

Ukentlig

Øk.inkludering

Ski- og Ballklubben Drafn

Ukentlig

Allidrett

Drammens Ballklubb

Ferietilbud eller endags arrangement

Sommercamp

Åssiden Idrettsforening

Ferietilbud eller endags arrangement

Høstferietilbud

Åssiden Idrettsforening

Åpen hall

5-7 kl

Åssiden Idrettsforening

Åpen hall

Ungdom

Åssiden idrettsforening

Andre idrettstilbud
Aktiv integrering
(tilbud som faller utenfor tilbudene over

Elvebyen sportsdanseklubb

Ukentlig

Gratis nybegynnerkurs

Åssiden Idrettsforening

Ukentlig

Allidrett

Skoger Idrettslag

Ukentlig

Øk.inkludering

Drammen NTN Taekwon-do klubb Ukentlig

Øk.inkludering

Mjøndalen Idrettsforening

Øk.inkludeirng

Ukentlig
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KLUBB

TYPE TILTAK

Type tiltak

Elvebyen Taekwondoklubb

Ukentlig

Gratistilbud

Strømsø Cricket Klubb

Cricketakademi

Gratistilbud barn

Drammens Atletklubb

Åpen hall

IDRETTSKONTAKTER
Drammen Padel klubb

Idrettskontakt

Drammen Bordtennisklubb

Idrettskontakt

Konnerud il

Idrettskontakt

Drammens Ballklubb

Idrettskontakt

Mjøndalen IF

Idrettskontakt

Åssiden IF

Idrettskontakt

Drafn

Idrettskontakt

Strømsgodset IF

Idrettskontakt

DIGITAL INKLUDERING
Strømsgodset IF

Pilotprosjekt digital inkludering

Drammens Ballklubb

Pilotprosjekt digital inkludering

Konnerud IL

Pilotprosjekt digital inkludering

Aldersfordeling 2020

Figur 1 Med bakgrunn i pandemien har idrettslagene til tider måttet redusere antall barn og unge for å ivareta smittevern regler. Det
har til tider vært krevende for frivilligheten å ivareta alle hensyn samt ha nok frivillige for å gjennomføre aktivitet.
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Idrettskontakter
Funksjonen «Idrettskontakt» ble etablert sent høsten 2020. Bakgrunnen for etableringen var
en bekymring for at Koronapandemien ville føre til økt frafall, spesielt blant sårbare barn og
unge. Med nedstengning og nedskalert aktivitet har fokuset vært å forhindre at sårbare barn
og unge rammes ytterligere.
Målsetting med idrettskontakt er å legge til rette for at aktiviteter skal være åpne for alle
barn og unge, samt deres foresatt og gi like muligheter for deltagelse i idrettslagets
aktiviteter. I 2020 er det etablert åtte idrettskontakter i åtte idrettslag.
Det er etablert dialog med Flyktningetjenesten i Drammen kommune for å sikre at
Idrettskontaktene kan få best mulig informasjon om deltakerne som blir rekruttert inn i
idrettslagene.

Para idrett
Drammen idrettsråd ønsker å legge til rette for at flere idrettslag
skal kunne tilby et paraidrettstilbud for barn og unge i Drammen.
Til sammen 16 ulike idrettslag mottok stimuleringsmidler for å
tilrettelegge for aktivitet for paraidrett i 2020.
Drammen idrettsråd, Drammen Kommune og Olympiatoppen
Østlandet samarbeider om etablering av åpen hall for barn og
unge med fysisk funksjonsnedsettelse.
Idrettslagene Mjøndalen IF, Konnerud IL og Drammens Ballklubb
har sagt ja til å utvikle dette tilbudet. Oppstart av tilbudet er
utsatt til 2021 på grunn av koronasituasjon.
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Aktive Lokalsamfunn- et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen
idrettsråd/Viken idrettskrets, skoler og idrettslag.
«Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar
for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Dette er et samlende
initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygger
på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner.»
I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på
at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god
folkehelse. Aktive lokalsamfunn er Drammens svar på disse forventningene.
Fundamentet ligger hos idrettslag som
ønsker å ta et større samfunnsansvar. Det
gjennomgående er at tilbudene retter seg
mot alle innbyggere i lokalsamfunnet og ikke
begrenser seg til klubbens medlemmer.
Modellen bygger på et ønske om å skape
sosial bærekraft i lokalsamfunnet der
idrettslaget holder til. Som en del av
Drammenidrettens samfunns- og
folkehelsearbeid har DIR spesielt søkelys på å
oppnå FNs Bærekraftsmål nr. 3,5,10 og 17.

Samarbeidet om Aktive lokalsamfunn (AL) ble videreført og videreutviklet i 2020. Drammen kommune bidro
med kr 2,5 millioner, og Drammen idrettsråd bidro med til sammen kr 955 000,- fra idrettsrådets egne
driftsmidler. Midlene ble tildelt etter søknad fra idrettslagene. DIR har også benyttet kr 528 535,- til særskilt
målrettede tiltak for sårbare barn og unge i AL i samarbeid med IL.
Sparebankstiftelsen DNB bidro med kr 500 000,-. DIR benyttet ikke midler til administrasjon og koordinering
av arbeid med prosjektet.

Idrettslagene har gjennom lokale søknader til stiftelser, fond og lignende anskaffet til sammen kr 8 289 170,til sine Aktive lokalsamfunn. Ved å gå tre år tilbake har idrettslagene gjennom bidrag fra stiftelser og fond
bidratt med ca. 35 millioner kroner til sine AL 1. Dette er midler som kan spores direkte tilbake til utvikling av
Aktive lokalsamfunn, møteplasser, aktivitet og inkludering av barn og unge. Illustrasjonen 2 under viser disse
tallene fordelt på prosent. 68 % av finansieringen av AL kommer fra kilder som idrettslagene selv skaffer
tilveie.

1

Det er kun gjort kartlegging fra Idrettslag i «gamle» Drammen

2

Skolenes lokale økonomiske bidrag er ikke medregnet i denne fremstillingen og % andel fra Drammen kommune vil
derfor være noe unøyaktig fremstilt.
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Tabellen under vises fordelingen av Drammen Kommunes bevilling på kr. 2 500 000,- til AL.
Mottager

Beløp for 2020

Prosjekt

Åssiden IF

Kr 136 000,-

Aktiv på Åssia
Skole/IL

Strømsgodset IF

Kr 266 440,-

Ekte kjærlighet
Skole/IL

Restsum Merknader
0,- Bidratt til opprettholdende av
en 100% stilling.
72 803.- Restmidler overført til 2021.
Se egen statusrapport for
informasjon

Strømsgodset
toppfotball

Kr 860 000,-

“Blåtimen”

103 764,- Restmidler overført 2021. Se
egen statusrapport for
informasjon

Drafn/Fjell
skole

Kr 750 000,-

Full fart i Strømsåsen,
Skole/IL

350 000

Drammen
IR/Viken IK

Kr 199 950,-

I samme båt

Skiold

Kr 95 700,-

Skole /IL samarbeid

Drammens
Ballklubb

Kr 95 700,-

Barnehagesamarbeid

Konnerud IL

Kr 95 700,-

Barnehagesamarbeid

Totalt

Kr 2 499 490,-

Restmidler overført til 2021.
Se egen statusrapport for
informasjon
I samme båt seminar avlyst.
Midler overført 2021

30000 Restmidler kan opprettholde
aktivitet hos skolen 1.kvartal
2021
0,77 850,- Restmidler overført 2021. Se
egen statusrapport for
informasjon
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Se vedlegg for spesifikk informasjon om idrettslagene og deres Aktive lokalsamfunn for 2020
I tillegg har fire idrettslag mottatt midler til ungdom i AL, og seks idrettslag har mottatt midler til AlleMed
prosjekter. To idrettslag har mottatt midler til åpen hall/åpent anlegg og to idrettslag har mottatt midler til
oppstart av Aktive lokalsamfunn. Til sammen 14 ulike tiltak som styrker utviklingen av Aktive lokalsamfunn i
Drammen kommune totalt.
Idrettslag

Tiltak

Tildeling

Drammens Ballklubb (E-sport) Alle Med

40 000,00

Åssiden Idrettsforening

Ungdom i Aktive lokalsamfunn

50 000,00

Åssiden Idrettsforening

Alle Med

40 000,00

Aron Sportsklubb

Ungdom i Aktive lokalsamfunn

30 000,00

Konnerud Idrettslag

Alle Med

10 000,00

Strømsgodset Idrettsforening

Alle Med

85 000,00

Mjøndalen Idrettsforening

Aktive lokalsamfunn oppstart

SBK Drafn

Ungdom i Aktive lokalsamfunn

30 000,00

Svelvik IF E-sport

Ungdom i Aktive lokalsamfunn

100 000,00

Elvebyen Taekwondoklubb

Alle Med

50 000,00

Glassverket IF

Alle Med

40 000,00

Glassverket IF

Åpen hall/ Aktivt anlegg

100 000,00

Glassverket IF

Aktive lokalsamfunn oppstart

270 000,00

Konnerud IL

Åpen hall/ Aktivt anlegg

110 000,00

500 000,00 3

Alle beløpene er fra idrettens egne driftsmidler, bortsett fra Mjøndalen IF som fikk midler fra
Sparebankstiftelsen DNB.
Det er utviklet lokale partnerskap og samarbeidsmodeller i kommunedelene Konnerud, Øren, Åssiden,
Gulskogen, Brandenga og på Fjell.
Glassverket IF i kommunedelen Åskollen kom i gang senhøsten 2020 og Mjøndalen IF planlegger oppstart
våren 2021. Svelvik IF startet opp med E-sport som møteplass for barn og unge høsten 2020.
Det er etablert samarbeid med til sammen 18 ulike skoler og opprettet ytterligere dialog med 4 skoler i nye
kommunedeler. Ca. 6729 barn og unge har mottatt tilbud om fysak i skolen gjennom skole/IL samarbeidet.
Dette tallet avviker noe i perioder med rødt nivå på smittevern i skolen.
Fem ulike idrettslag har gjennomført jevnlig aktivitet i 30 barnehager. I 2020 har det også vært tilrettelagt
med besøk ute i barnehagene for å tilfredsstille kravene til smittetiltak.
Glassverket er som tidligere nevnt i oppstarten av sitt AL, men har allerede etablert samarbeid med fire
barnehager i sin kommunedel. Strømsgodset Toppfotball har til sammen besøkt 56 kohorter i 45 barnehager
med “Blåtimen.
Drammenidretten har bidratt til lek og bevegelsesglede for barn og unge i til sammen 63 barnehager.

3

Utbetales februar 2021
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Drammensidretten har i samarbeid med skoler og barnehager bidratt til at rundt 80000 barn og unge har fått
tilbud om idrett- og aktivitetsglede. Gratis og lavterskeltilbud og inkluderingsprosjekter er ikke medregent.

Ungdomsidrett på ungdommens premisser har søkelys på sosiale fellesskap. Denne satsningen banet vei for
E-sportens inntog i de lokale idrettslagene. Drammens Ballklubb har vært toneangivende og deres E-sport
gruppe har vært med på å inspirere lignende tilbud på Konnerud og Åssiden. Drammens Ballklubb etablerte
«Jente-Gaming» med støtte fra satsningen Aktive lokalsamfunn. Svelvik IF etablerte også E-sport tilbud som
møteplass.
Åssiden IF har i samarbeid med Kjøsterud Ungdomsskole etablert prosjektet “Jobbpool”. I samarbeid med
lokalt næringsliv får ungdommer prøvd ut arbeidslivet. Her må de gjennom alt fra intervju, arbeidsoppfølging
og eventuelle konsekvenser ved manglende oppfølging av avtale. Dette er med på å ruste ungdom til
arbeidslivet.
Strømsgodset IF har et godt etablert tilbud gjennom aktiv 365 som har som målsetting å skape mer fysisk
aktivitet i skolehverdagen og utdanne ungdom til aktivitetsledere som igjen tar et frivillig ansvar i IL. Disse
ungdommen benyttes også til aktivitet i barnetrinnet og lavterskel- og gratistilbud i regi av “Ekte kjærlighet
på Gulskogen” Hele 16 ungdom var “ansatte” gjennom Ekte kjærlighet.. i 2020.
Ungdom i Aktive lokalsamfunn er en satsning som tilrettelegger for ungdommens plass i lokalmiljøet. Flere
idrettslag har lagt til rette for ulike tiltak der ungdom er med i utviklingen av nye tilbud i eget nærmiljø.
Gjennom tidlig innsats og felles ressursmobilisering legger AL modellen til rette for å skape mer aktivitet og
bevegelsesglede i nærmiljøet, med ekstra søkelys på sårbare barn og unge.
Idrettslag tilknyttet AL har til sammen bidratt med 28 ulike lavterskel -og gratistilbud/inkluderingstiltak i
2020.
Generell og særskilt målrettet inkludering er med på å forebygge utenforskap, ensomhet, motvirke sosiale
ulikheter og fjerne økonomisk barrierer som hindrer deltagelse. Dette bidrar til å skape trygghet, trivsel og
tilhørighet gjennom hele oppveksten.
I et folkehelseperspektiv er AL et godt tiltak for å styrke psykisk og fysisk helse og bidra til økt
motstandskraft mot helsetrusler for barn og unge som påvirkes av stadig mer sittestillende aktiviteter.

Pandemiens strenge retningslinjer for smittevern i Drammen har vært en stor utfordring for planlegging og
gjennomføring av aktivitet. Idrettslag har likevel i samarbeid med skole, barnehager og andre
samarbeidsaktører evnet å være løsningsorienterte, kreative og villige til å strekke seg langt for å finne
mulighetsrom for aktivitet.
Det har vist seg at det tette samarbeidet mellom skole og IL har vært spesielt viktig i 2020. Ved nedstenging
og hjemmeskole har det vært god dialog mellom flere av aktørene, gjennom blant annet digital inkludering.
Treningsfilmer, «Challenger» og andre former for digital aktivitet har bidratt til å holde kontakten med barn
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og unge. Dette kommer som en følge av allerede godt etablert samarbeid. Her har rektor og lærere på de
ulike skolene vært gode døråpnere og samarbeidspartnere for å finne alternativ i en krevende tid.

Samarbeidsmodellen (Trepartssamarbeidet)
Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, nå Viken IK, Drammen Kommune og Sparebankstiftelsen DNB
har samarbeidet om videreføringen av ordningen Aktive Lokalsamfunn i 2020.
Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB ble overført og samlet hos DIR. Etter gitte kriterier søkte idrettslag om
midler. Drammen kommune og DIR samhandlet om fordeling av midler fra kommune, DIR og
Sparebankstiftelsen.
Midler fra Drammen Kommune har i all hovedsak blitt benyttet til å opprettholde og videreføre tilbud i
idrettslag der det ikke har vært etablert full bærekraft.
Midler fra Sparebankstiftelsen og midler fra DIR via LAM har i stor grad gått til videreutvikling av allerede
eksisterende tilbud og oppstart i nye kommunedeler. Det har i tillegg vært satt av midler til gratis- og
lavterskel tiltak for sårbare barn og unge gjennom Lokale aktivitetsmidler og inkluderingsmidler.

I samme båt
Seminaret «I samme båt» ble i 2020 avlyst grunnet Covid19. Drammen idrettsråd har avsatt de ubenyttede
midlene med en klar intensjon om gjennomføring i 2021.

Aktiv senior
DIR ønsker samarbeid om å engasjere denne gruppen som en viktig ressurs i
lokalsamfunnet. Intensjonsavtalen ble første gang initiert i 2019, videreføres og
utvides med ny samarbeidsavtale for 2021. Pensjonistforbundets modell
«Morgendagens aktivitetssenter» og «Aktive lokalsamfunn» har en felles intensjon
om å skape «Generasjonsmøteplasser og aktivitet på tvers av generasjoner.
For 2020 ble det påbegynt et mer målrettet utviklingsarbeid rettet mot
senioraktivitet og deres plass i AL.
DIR arbeider sammen med Pensjonistforbundet Buskerud (PB) for å se på
mulighetene for et samarbeid med idrettslag og lokale pensjonistforeninger om
utvikling av aktiv senior. Flere IL har allerede etablert tiltak for målgruppen 60+ i samarbeid med overnevnte
og Drammen kommune om Sterk og stødig prosjekt inne på klubbhus.
Drammens Ballklubb, Åssiden IF, Konnerud IL og Mjøndalen IF har etablert tiltak i sine klubbhus. Tilbudet har
i stor grad vært preget av nedstengning og begrensinger, da dette er en risikoutsatt målgruppe for
koronasmitte.

Videre samarbeid i 2021
DIR ønsker også å videreføre trepartssamarbeidet med Drammen Kommune i 2021.
«Trepartsmodellen» har vært suksessfaktoren i utviklingen av Aktive lokalsamfunn og DIR ser det som meget
viktig at samarbeidsmodellen forankres ytterligere slik at AL kan videreutvikles i den nye kommunen.
Pr i dag løper idretten generelt og idrettslagene spesielt en økonomisk risiko med uforutsigbare budsjetter,
avtaler og ansatte ressurser, når det gjelder stabilitet for Aktive lokalsamfunn.
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Drammen idrettsråd har i 2020 vært bekymret for at AL ikke er lovpålagt med bakgrunn i signaler som
kommer fra enkelte skoler og barnehager.
Eks: Brandenga skole signaliserte i 2020 at de ikke hadde budsjett til å fortsette et mangeårig samarbeid med
Skiold. Skiold fikk derfor midler til å opprettholde tilbudet i 2020. Dette signalet videreføres fra skolen også i
2021.
Konnerud IL med «Aktiv på Konnerud» har gjennom mange år hatt full bærekraft gjennom samarbeidet med
de lokale skolene. Vi er bekymret for utviklingen på Konnerud da vi mottar signaler om at stramme
budsjetter for enkelte skoler gjør at skolene må snu ekstra på hver krone. Et tiltak som ikke er lovbestemt
taper ofte i slike diskusjoner.

«Idrettens engasjement i Aktive lokalsamfunn er basert på en «organisk» vekst i
idrettslaget. Idrettslaget har tatt sin rolle fordi de har være rede til å ta et ansvar for mer
enn den tradisjonelle aktiviteten».
Aktive lokalsamfunn og samarbeidet som er etablert mellom DIR og Drammen Kommune har fått stor
oppmerksomhet i andre kommuner, idrettskretser og Idrettsråd. Drammen idrettsråd, representanter fra
skole og idrettslag i Drammen har i samarbeid med Viken Idrettskrets bidratt sterkt til synliggjøring og til
inspirasjon for andre kommuner og idrettsråd gjennom besøk, erfaringsdeling og befaring. Modellen er nå
etablert i Asker, Sarpsborg, Flesberg, Bodø, Lillestrøm og Kongsberg.

Det er av stor betydning for prosjektet at Drammen kommune prioriterer å forankre arbeidet ytterligere,
spesielt mot administrasjon og hovedutvalgene for kultur, idrett og frivillighet og skole og utdanning.
Det er positivt at det nå er satt av ressurser til en ansatt som skal være et bindeledd mellom kommunen og
idrettsrådet. Suksessformelen og grunnlaget for at samarbeidet skal lykkes, er en tydelig rolleforståelse med
en inkluderende, raus holdning og felles eierskap til modellen.
Det siste årets utfordringer med pandemien har ikke bare truet idretten og den øvrige frivilligheten på
organisasjonsnivå. Den er også bekymringsfull på individnivå. Det er grunn til å tro at 2021 også blir
utfordrende. DIR er bekymret for frafall i 2021, og spesielt da innen gruppene ungdom, sårbare barn og unge.
Idrettsgleden er vårt viktigste bidrag til Drammenssamfunnet. Vi fortsetter å jobbe aktivt også utenfor våre
kjerneoppgaver for at flere skal oppleve fellesskap, tilhørighet og idrettsglede.
DIR ønsker i samarbeid med IL og kommune å se på muligheten for samarbeid på tvers av kommunens
Sommerskole og idrettens Sommercamper i 2021.
DIR ønsker også å se på muligheten for å “kick” starte idrettslagene så fort som mulig. Vi håper å være klare
for årets idrettsløft når det nærmer seg sommeren. Samtidig vet vi at IL har mange utfordringer og er derfor
avhengig av økonomisk stimulering, for å kunne gjenskape den kraft idretten vil være for barn og unge. Her
håper vi på regjernings hjelp gjennom stimuleringsordning.
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Drammen Idrettsråd ønsker å rette en stor takk til Drammen Kommune, politikere og administrasjon for
samarbeidet i 2020 og ser frem til å utvikle konseptet ytterligere i fremtiden. Takken rettes også til
idrettslagene og tilhørende skoler/barnehager som har stått på gjennom et særdeles krevende år.
Dersom Drammen Kommune ønsker ytterligere informasjon om Aktive lokalsamfunn, kommer DIR gjerne og
informerer. Aktive lokalsamfunn et kroneksempel på hva felles målsetting og politisk vilje kan bidra til.
Drammen. 31 januar 2021
Janne C Hafskjold
Drammen idrettsråd
konsulent Folkehelse- og Samfunnsutvikling idrett

Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 10
E-post: post@drammenir.no - Hjemmeside: http://www.drammenir.no

