
Innspill til dialogmøte 17.01.2023  
Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen 2023-2030 

Hensikten med dialogmøtet er at sentrale aktører i arbeidet med temaplanen skal møtes for en 

dialog om temaplanens strategiske hovedgrep.  

 

 

Bakgrunn –  plangrunnlag og planprosess så langt og hvor er vi nå 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021. Kommuneplanens mål, delmål og strategier 

knyttet til folkehelse, aktiv befolkning og stedsutvikling dannet grunnlag for behandling og vedtak av 

prosess og fokus for temaplanarbeidet i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 8. juni 2022. 

Følgende ble pekt på som sentrale temaer: 

1. utviklingstrekk demografi, folkehelse, levekår og fysisk aktivitet 

2. relevante utfordringer for temaplanarbeidet: 

a. aktiv befolkning, hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse 

b. stedsutvikling, viktigste grep for å øke fysisk aktivitet gjennom fysisk tilrettelegging 

c. drift og vedlikehold, modell for eierskap, utbygging, drift og vedlikehold av anlegg 

3. identifisere felles retninger 

4. ivareta sentrale behov innenfor gitte økonomiske rammer 

5. oppnå høy grad av politisk forankring 

6. drive fram medvirkningsprosesser som sikrer at temaplanen gjenspeiler virkeligheten i 

Drammenssamfunnet. 

Etter dette vedtaket har det vært gjennomført en rekke medvirkningsaktiviteter som har gitt mange 

innspill: politisk arbeidsverksted 07.09.21, dialog med Ungdomsrådet 13.11.21 og dialog med og 

innspill fra Drammen Friluftsforum og Drammen Idrettsråd. Det er kommet inn 25 innspill via 

kommunens hjemmeside, samt en stor mengde innspill fra andre planprosesser.  

Pr januar 2023 arbeides det med å utvikle et planforslag med kunnskapsgrunnlag og et forslag til 

satsinger og tiltak som skal behandles politisk før offentlig høring i mars/april. Kunnskapsgrunnlaget 

inneholder blant annet en gjennomgang av anleggsstatus og behov i kommunen samlet og i de 

enkelte kommunedelene. Vedtatt temaplan vil gi rammer for videre arbeid med å utvikle 

- kommunens system for tilskuddsordninger  

- anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Gir grunnlag for spillemidler 

- ordninger for finansiering av utvikling og drift av idrettsanlegg. 

I dette notatet presenteres overordnede utfordringer og forslag til prinsipper som grunnlag for 

diskusjon. Disse er formulert av rådmannens fagadministrasjon og basert på innspill, 

kunnskapsgrunnlag og overordnede føringer i prosessen så langt. Prosessen har hatt en bred fase 

med mange innspill. Nå samles trådene og det avklares hva sentrale aktører i planarbeidet er enige 

om samt overordnede strategiske grep som kan innarbeides i planforslaget. 

 

 

 



Notatet inneholder først en kort oppsummering av utfordringsbildet/utviklingstrekk knyttet til 

demografi. Deretter presenteres grunnlag for fire overordnede diskusjoner av retningsvalg: 

- planens hovedgrep, hovedpunkt/retning  

- forslag til strategi/modell for finansiering, drift og harmonisering av nye og eksisterende 

idrettsanlegg  

- forslag til strategisk prioritering av søknader om spillemidler til anleggsutvikling. Gir grunnlag 

for videre arbeid med utvikling av anleggsplan 

- forslag til prioritering i videre arbeid med harmonisering og utvikling av tilskuddsordninger til 

utvikling av aktivitetstilbudet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

Temaplan idrett, aktivitet og friluftsliv har et potensiale for å bli et viktig virkemiddel inn i 

kommunens helhetlige tenkning om oppvekst. Arbeidet kommunen har startet med en 

oppvekstreform er et kontinuerlig utviklingsarbeid på tvers av programområdene. Synergiene 

kommunen kan oppnå gjennom nærmiljøutvikling og samarbeid med frivillige har et potensiale til å 

inkludere flere i organiserte og uorganiserte aktiviteter. En av oppvekstreformens viktigste mål er å 

foreslå tiltak som sikrer god forankring og felles forståelse for effektfull forebygging og tidlig innsats. 

Delprosjekt 3 i oppvekstreformen «Samarbeid med frivilligheten», har sammenfallende interesser 

med satsingene som er skissert i hovedgrepene i foreslått temaplan idrett, aktivitet og friluftsliv. 

Oppstarten av dette delprosjektet har derfor avventet og er tenkt samordnet med innspill som 

fremkommer i dette planarbeidet.  

 

  



Bakgrunn utviklingstrekk –  utfordringsbilde demografi, folkehelse og fysisk 

aktivitet 
Sosial ulikhet i helse er et økende problem både i Norge og i Drammen. Dårligere fysisk og psykisk 

helse gir dårligere livskvalitet. En økende andel innbyggere med levekårsutfordringer og fysiske og 

psykiske helseutfordringer svekker samfunnets økonomiske og sosiale bærekraft. De helsemessige 

effektene av fysisk aktivitet dokumenteres stadig gjennom ny forskning. Tilsvarende utvikles også 

stadig mer både forskningsbasert kunnskap om fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper, hva som gir 

mindre fysisk aktivitet i samfunnet generelt og for ulike befolkningsgrupper og livsfaser, og hva som 

kan gi mer fysisk aktivitet, mer livskvalitet og bedre folkehelse. 

Både toppidrett og breddeidrett kan skape lokal entusiasme og engasjement. I et 

folkehelseperspektiv er breddeidrett, friluftsliv og hverdagsaktivitet viktige områder. Stadig mer 

stillesitting og mindre bevegelse i dagliglivet og ved transport og mer skjermbruk gir mindre daglig 

fysisk aktivitet og økt risiko for sykdom og skade. Bare 3 av 10 voksne og bare halvparten av norske 

15-åringer er i dag tilstrekkelig fysisk aktive til å ivareta egen helse. For barn synker den fysiske 

aktiviteten fra 9-års alder, mer for jenter enn for gutter. Deltakelse i organisert fritidsaktivitet gir 

ferdigheter og nettverk. Barn og ungdom som ikke har deltatt i organisert fritidsaktivitet, er mer 

utsatt for utenforskap senere i livet. Husholdningsøkonomi påvirker mange barn og unges mulighet 

til å delta i organisert fritidsaktivitet. I løpet av ungdomsskolen og særlig ved overgangen til 

videregående skole, faller mange ungdommer fra organisert idrett. Mulighet for å drive 

egenorganisert fysisk og sosial aktivitet har stor betydning for unges aktivitetsnivå og helse. Inaktive 

voksne har dårligere fysisk og psykisk helse enn de som er fysisk aktive. 

Kilder: Stortingsmelding om friluftsliv, folkehelse. Departementets handlingsplan for fysisk aktivitet.  

Plangrunnlag og innspill i planprosessen så langt har pekt på behov for særlig innsats for å 

tilrettelegge for økt aktivitet for barn og unge og foreldrene deres som ikke har økonomisk mulighet 

til å delta i organisert fritidsaktivitet, tenåringer generelt, inaktive i alle aldre  og eldre over 70 år. 

Dette innebærer utvikling av mer aktivitetsvennlige omgivelser med et større mangfold av arenaer 

for både organisert og egenorganisert aktivitet i lokalmiljøene der folk bor. 

Overordnede myndigheter har av folkehelsehensyn et særlig søkelys på utvikling av mer gå- og 

aktivitetsvennlige nærmiljøer, tilrettelegging for mer fritidsarenaer for fysisk aktivitet, friluftsliv, 

idrett mv. Mer fysisk aktivitet på hverdagsarenaer som barnehage, skole og arbeidsliv samt innenfor 

helse- og omsorgstjenester for å redusere og forebygge sykdom, skader og medisinbruk, gi økt 

livskvalitet og redusere behandlingsbehovet. Overordnede politiske prioriteringer reflekteres i 

søkbare ordninger for økonomiske tilskudd og prosjektstøtte.  

Forslag til temaplanens hovedgrep og retning. Sammen om utvikling av idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen mot 2030 
Det er behov for å rette særlig innsats for å tilrettelegge for mer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 

hele befolkningen. Dette innebærer utvikling av mer aktivitetsvennlige omgivelser, og et større 

mangfold av arenaer for både organisert og egenorganisert aktivitet i lokalmiljøene der folk bor og i 

kommunen samlet sett.   

I de fire temaplanene Oppvekst og læringsløp, Helse, sosial og omsorg, Kultursektorens tjenester for 

utvikling av kunst- og kulturlivet og Tekniske tjenester er det vedtatt noen fellessatsinger som også 

møter noen av behovene som er skissert: 



• «Folkehelse og livsmestring» inneholder tiltak som å stimulere flere til å gå og sykle til 

fritidsaktiviteter og å ha varierte tilbud som skal bidra til fysisk helse for barn, unge og voksne 

• «På lag med frivilligheten» inneholder tiltak som skal bidra til systematisk samarbeid mellom 

kommune og frivillige om treffsikre tilbud til hele befolkningen. Blant annet å samarbeide om 

planlegging og drift av arealer for trim og rekreasjon, tilrettelegge for at arealer i kommunale 

bygg benyttes etter ordinær åpningstid og å utvikle en digital plattform med oversikt over 

fritidstilbud 

• «Nærmiljøutvikling» har tiltak som skal stimulere til uorganiserte aktiviteter og legge til rette 

for fritidsaktiviteter nær der folk bor, med utgangspunkt i lokalbefolkningens ressurser og 

behov 

• «Levekår» vektlegger at alle skal kunne delta i samfunnet uavhengig av økonomi, og at det er 

mange ulike tiltak som må virke godt sammen over tid for å utjevne ulikhetene i levekår. Det 

handler blant annet om å legge til rette for muligheter til å delta på organiserte og 

uorganiserte aktiviteter og ha tilgang til nødvendig utstyr. 

Satsinger: Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltagelse 

Utvikle mangfoldet av aktivitetstilbud og aktivitetsarenaer og informasjon om tilbudet i lokalmiljøene 

der folk bor og for kommunen samlet sett. 

Til planforslaget utarbeides et kunnskapsgrunnlag med blant annet oversikt over anleggsdekning, 

innbyggertall, kart over ulike aktivitetsarenaer, turmål, idretts- og nærmiljøanlegg og viktige 

turveier/stier/løyper i hver kommunedel og kommunen samlet. Her følger også en beskrivelse av 

status og behov mht. anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i de enkelte kommunedelene og 

for kommunen samlet sett. Kunnskapsgrunnlaget med kartene sendes på høring for kvalitetssikring 

og innspill. Kartene som viser status for aktivitetsarenaer i de ulike kommunedelene og samlet sett er 

nødvendige for å se sammenhenger og utviklingsmuligheter og prioritere tiltak i kommunens 

anleggsplan. Kart som viser eksisterende aktivitetsarenaer, turmål og forbindelser mellom dem er 

også i seg selv et stimuleringstiltak for fysisk aktivitet, kortreist friluftsliv og internturisme. Det 

foreslås at dette digitale kartgrunnlaget videreutvikles som et tiltak i planen og kan bli til et lokalt, 

interaktivt turkart på kommunens nettside. 

Prioritering av nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv baseres på lokal og overordnet 

behovsvurdering med særlig fokus på å sikre minimumsdekning i flere lokalmiljøer, supplere 

mangfoldet av aktivitetsarenaer og møteplasser for egenorganisert aktivitet for ulike aldersgrupper. 

Større, spesialiserte anlegg prioriteres lokalisert slik at de kan nås av mange med kollektivtransport. 

Tilrettelegging for mer aktivitet hele året der folk bor, med særlig fokus på egenorganisert aktivitet 

og mulighet for å gå til hverdagsaktiviteter og gå turer i nærmiljøet innebærer 

- sikre og videreutvikle areal for hverdagsfriluftsliv i nærmiljøene med sammenhengende 

ferdselsårer langs elv/fjord og mellom elv/fjord og marka 

- tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle ved å oppfylle krav om universell utforming der det er 

mulig, og systematisk arbeid for utbedring av eksisterende anlegg, møteplasser og 

rundløyper i nærmiljøene med hvilebenker osv. 

Utvikling av mer gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer der folk bor forutsetter tidlig medvirkning i 

planprosesser og aktiv bruk av kommunens rolle som planmyndighet og infrastruktureier/utbygger. 

Det vil også kreve investeringsmidler og sterkere prioritering av anlegg for nærrekreasjon og 

egenorganisert aktivitet i søknader om spillemidler mv. 

 



Satsinger: Aktive innbyggere – hele livet, i hverdagen, hele året 

Utvikle mangfoldet av fysiske og sosiale aktivitetstilbud slik at det stimulerer mangfoldet av 

innbyggere i ulike livsfaser og livssituasjoner til å være mer fysisk og sosialt aktive i lokalmiljøene der 

folk bor og samlet sett for hele kommunen. 

Kommunens tilskuddsordninger gjennomgås og harmoniseres. Følgende områder foreslås prioritert: 

- stimulere til fysisk aktivitet for inaktive voksne og eldre over 70 år 
- stimulere til utvikling av fysisk og sosialt aktivitetstilbud som supplerer behov, bredde og 

mangfold i aktivitetstilbud i kommunen og lokalt i kommunedelen 
- stimulere til utvikling av aktivitetstilbud gjennom samarbeid med frivillighet og kommunens 

tjenesteutvikling, ref. Aktive lokalsamfunn mv. 
- stimulere til ordninger som fanger opp barn og unge som av økonomiske årsaker ikke kan delta i 

organisert aktivitet og foreldrene deres. Videreføring av MØS: Aktiv i idrettslag og Aktiv i 
friluftsliv. 

 
Nye samarbeidsprosjekter for å møte nye målgrupper gjennom samarbeid mellom kommunen og 

frivilligheten søkes delfinansiert eksternt gjennom søknader om prosjektmidler der det er mulig. 

Aktive lokalsamfunnsmodellen har utviklet seg de senere år. Det er nå prosjekter i alle 

kommunedeler og prosjektene har et større mangfold i profil enn tidligere. Dette gjør det også viktig 

å vurdere behov for samordning med andre tiltak og tilskuddsordninger, sikre erfaringsutveksling, 

supplering og eventuelt justering av enkeltprosjekters profil og innhold. Samarbeid mellom 

frivilligheten og kommunal tjenesteutvikling innenfor oppvekstsektoren og forebyggende tjenester, 

Aktive lokalsamfunn, foreslås videreutviklet til også å omfatte flere tilbud til inaktive voksne og eldre 

ved samarbeid mellom frivilligheten og kommunal tjenesteutvikling innenfor HSO. Det foreslås en 

gjennomgang av status, utviklingsmuligheter og behov i de ulike prosjektene i kommunedelene og at 

samarbeidspartene utvikler tydeligere mål og prioriteringskriterier for videreføring og/eller 

nyetablering av nye prosjekter, og at det etableres et enklest mulig system for årlig resultat- og 

erfaringsrapportering fra prosjektene: 

- veletablerte og velprøvde samarbeidsprosjekter innenfor Aktive lokalsamfunn foreslås 

overført fra prosjekt til fast drift for å øke forutsigbarheten og stabiliteten på disse  

- nyere prosjekter innenfor Aktive lokalsamfunn evalueres etter en prøveperiode med tanke 

på eventuell justering av innhold eller overgang til fast drift 

- nyetablering av prosjekter innenfor Aktive lokalsamfunn og evaluering/prioritering av 

videreføring av nyetablerte i fast drift prioriteres på bakgrunn av hvordan prosjektene følger 

opp overordnede strategiske prioriteringer i temaplanen og supplerer behov og mangfold i 

aktivitetstilbudet til barn og unge som ikke deltar i organisert idrett i kommunen og 

kommunedelen og/eller inaktive voksne og eldre. 

 

 
  



Modell for finansiering og drift av anlegg 
Det har vært benyttet ulike modeller i de tre tidligere kommunene både for anleggsutvikling og drift. 
I tidligere Svelvik og Drammen var det en kombinasjon av lagseide og kommunalt eide anlegg, mens 
det i tidligere Nedre Eiker var hovedtyngde av lagseide og lagsdriftede anlegg. I det følgende skilles 
det mellom NYE og EKSISTERENDE anlegg. Modeller som har vært diskutert og vurdert er enten 
kommunalt eide og drevne anlegg, lagseide og drevne anlegg og en kombinasjon av disse. 
Anleggsutviklingen har stått stille de siste årene og det er enighet om behov for økt anleggsutvikling.  
 

Forslag til hovedpunkter i en strategi for utvikling av NYE anlegg 
Det kan være hensiktsmessig å benytte offentlig-frivillig samarbeid (OFS) eller offentlig-frivillig-privat 
samarbeid (OFPS) ved bygging av nye anlegg, både kommunale og lagseide. OFPS innebærer her at 
frivilligheten henter finansiering fra private. Kommunen har samme rolle i de to samarbeidene fordi 
kommunen i begge tilfeller forholder seg til frivilligheten, mens frivilligheten samarbeider med private 
ved OFPS. 
 
Det finnes flere modeller, men OFS/OFPS gir tilgang til mest økonomiske midler fordi frivilligheten 
kan bidra med stor dugnadsinnsats og utløse økonomiske midler både hos private og andre offentlige 
instanser. En slik modell kan stimulere til bygging av flere anlegg raskere, skape lokalt eierskap og 
engasjement, man «får mer for pengene» og plan- byggeprosessen kan ofte gå smidigere. Modellen 
vil være aktuell for både store og mindre anlegg knyttet til natur, idrett og nærmiljø. 
 
Kommunens bidrag/tilrettelegging kan være å avgi tomt eller delfinansiering, lånegaranti og/eller 
forskuttering av spillemidler. Modellen krever en prioritert satsing ved at kommunen avsetter 
investeringsmidler. Kommunens økonomiske situasjon i dag er anstrengt, og vil ha betydning for 
graden av satsing på anlegg i en slik ordning. Modellen vurderes allikevel å gi god mulighet for 
realisering av anlegg de neste årene. Tilgjengelige investeringsmidler vil avgjøre hvor mange anlegg 
som kan bygges. 
 
Trondheimsmodellen er et eksempel på OFS/OFPS som ble igangsatt fordi det var behov for fart i 
anleggsutviklingen. Den går ut på at idrettsforeningene bygger, drifter og eier og har leie - og 
driftsavtale med kommunen. Kommunen bevilger inntil 10% av kostnadsrammen, gir lånegaranti og 
forskuttering av spillemidler. Øvrig finansiering dekkes av spillemidler og fra idrettsforeningen som i 
noen tilfeller også henter delfinansiering fra det private. Dette har økt antall anlegg og oppleves  i 
hovedsak positivt og da særlig for de største klubbene. Trondheimsmodellen benyttes også for 
ivaretakelse av eksisterende anlegg.  
 

Forslag til kriterier for prioritering/retning av nye anlegg 
Det er store behov og mange ønsker om bygging av nye anlegg. Det er behov for tydeligere kriterier 
for prioritering av anlegg. Forslag:  
1. muligheter for OFS/OFPS 
2. minimumsdekning i alle kommunedeler 
3. anlegg skal gjenspeile antall innbyggere, eksisterende tilbud, behov, demografi, avstand til 

tilsvarende tilbud, levekår og øvrig planverk for den enkelte kommunedel 
4. spesialanlegg og store anlegg skal lokaliseres nær kollektivtransport mv. for å kunne nås av 

mange  
5. oppgradere og rehabilitere eksisterende anlegg før bygging av nye anlegg av hensyn til miljø og 

bærekraft 
6. mer anlegg for flerbruk og/eller egenorganisert fysisk aktivitet 
7. mer anlegg som stimulerer til annen/ny type aktivitet for å øke mangfold av aktiviteter. 

 



Forslag til hovedpunkter i en strategi for utvikling av eksisterende anlegg 
I dag driftes kommunale anlegg av kommunen og lagseide anlegg driftes av frivilligheten. Det betyr at 

kostnadene for drift av kommunale anlegg ligger hos kommunen og kostnadene for drift av lagseide 

anlegg ligger hos den enkelte forening. Det kan medføre at det blir billigere for foreninger som trener 

på kommunale anlegg, spesielt utendørs, mens foreningene kan måtte belaste 

aktivitetskontingenten for å drifte egne anlegg. Dette kan gi en forskjellsbehandling for de som driver 

aktivitet. 

Det foreslås å benytte kombinasjonsmodeller for drift og oppgradering av eksisterende kommunale 
og lagseide anlegg. 
 

Kommunen sørger for langsiktig vedlikehold og oppgradering av kommunale anlegg, mens 
daglig drift og vedlikehold gjøres av frivilligheten gjennom samarbeidsavtale 
Dette kan gjennomføres på nærmest alle anlegg. For foreningene kan dette skape engasjement, gi 
eierskap til og bedre ivaretakelse av de lokale anleggene. Dersom driften gjøres på dugnad kan 
samarbeidsavtalen gi økonomisk gevinst for foreningen, og de kan redusere aktivitetskontingenten 
eller øke aktivitetstilbudet. En slik ordning kan tilbys foreningene som ønsker dette og som har 
tilstrekkelig ressurser til å påta seg slike oppgaver. 
 
For kommunen vil dette gi økte direkte kostnader i form av samarbeidsavtaler, og en mulig langsiktig 
gevinst i form av ivaretakelse av anleggene. Dette vil møte kommuneplanens mål om samspill med 
lokalsamfunnene og lokalt engasjement. Ordningen vil fortsatt kreve kompetanse fra kommunalt 
ansatte, men ansatte kan i større grad frigjøres til annet arbeid. 
 
 

Utvikling/oppgradering av lagseide anlegg gjennomføres som offentlig-frivillig samarbeid 
(OFS) eller offentlig-frivillig-privat samarbeid (OFPS)  
I tillegg til konsekvensene av ordningen som er beskrevet over, krever dette at kommunen tar et 
større økonomisk ansvar enn dagens ordning. Kommunen vil samtidig ta et større 
samfunnsøkonomisk ansvar ved denne ordningen. Det vil være behov for å tilpasse prioriteringene til 
det økonomiske handlingsrommet. 
 

 

 

 

  



Prinsipper for prioritering av søknader om spillemidler til anleggsutvikling 
Etter etablering av den nye kommunen har kriterier for prioritering av søknader om spillemidler kun 

vært basert på om søknadene er gjentatte, fornyede eller nye. Fylkeskommunen har formidlet at det 

i framtiden vil stilles strengere krav til bevisstgjøring rundt prioritering av spillemiddelsøknader i 

kommunen. Hvis kommunen ikke har gjennomarbeidede kriterier for prioritering av 

spillemiddelsøknader som baserer seg på andre faktorer enn kun gjentatte, fornyede eller nye 

søknader, vil fylkeskommunen kunne overstyre kommunenes prioriteringer.  

Det antas å være enighet blant eiere av temaplanen/aktørene på dialogmøtet om at underdekningen 

på anlegg i Drammen bør gi grunnlag for økte rammer på sikt. Tydelige signaler fra både 

fylkeskommune og departementer tilsier at en plan som gir tydelige kriterier for prioritering vil styrke 

Drammens søknader om spillemidler.  

Nedenfor vises to ulike framstillinger av hvordan spillemiddelsøknadssummene fordeler seg mellom 

ulike idretter og organisert/uorganisert trening/fysisk aktivitet i 2022. 
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Det første diagrammet viser den lokale fordelingen av spillemidler i 2022 på ulike 

aktiviteter/målgrupper etter primært formål/målgruppe, dvs. hvordan søknadssummene fordeler seg 

på anlegg for hvilken type idrett og primært for organisert/uorganisert aktivitet. Eksempelvis er 

midler til kunstgressbaner/treningsfelt fotball her kategorisert som anlegg for organisert 

fotballtrening fordi dette er i primærfunksjon/prioritert på den måten at andre brukere kun får 

tilgang når banene ikke er opptatt med organisert fotballtrening. Klubbhus som ikke alltid er helt 

lukket for alle andre enn medlemmer er her regnet som anlegg med nærmiljøfunksjon. Diagrammet 

viser at totalt 76% av midlene gikk til anlegg for organisert idrett, totalt 63% av midlene gikk til anlegg 

for organisert ballidrett, 13% av midlene gikk til nærmiljøanlegg for fleraktivitet og/eller klubbhus 

med nærmiljøfunksjon og 10% av midlene gikk til nye typer anlegg for egenorganisert fysisk og sosial 

aktivitet (Hollywoodparken + Konnerud pumptrack). 

Diagrammet under viser den lokale fordelingen av spillemidler i 2022 på anlegg for ulike 

aktiviteter/målgrupper etter viktigste biformål - med fokus på hva som er tilgjengelig for 

egenorganisert/uorganisert bruk for allmennheten/nærmiljøet, og hva slags bruk, utover 

primærformål. Diagrammet viser at 32% av midlene gikk til anlegg som primært eller sekundært var 

rettet mot egenorganisert fysisk og sosial aktivitet. Totalt 61% av midlene gikk til anlegg for 

organisert eller uorganisert ballidrett. 23% gikk til haller for organisert ball/hallidrett.  

Forslag til diskusjon 

Det er behov for sterkere prioritering av anleggsutvikling for gå- og aktivitetsvennlige lokalmiljøer 

med møteplasser og aktivitetsarenaer for nærfriluftsliv og egenorganisert aktivitet for ulike 

brukergrupper uten at dette går på bekostning av behovet for fortsatt utvikling av anlegg for 

organisert idrett. Referanse til behovet for å ta igjen underdekningen på slike anlegg, idrettsindeksen 

mv. Et bredere spekter av gode søknader om spillemidler og andre finansieringsformer som svarer på 

Drammens samlede behov for anleggsutvikling, både idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vil gi bedre 

og mer mangfoldig anleggsdekning totalt sett. Hvordan løser vi dette? 

1. hva skal til for at foreninger og lag i større grad enn i dag kan samarbeide om å utvikle 

flerbruksanlegg for flere typer aktiviteter, både organisert og egenorganisert, for et større 

mangfold av brukergrupper? 

2. hvordan kan kommunen stimulere til at det i samarbeid med frivilligheten utvikles flere gode 

spillemiddelsøknader om anlegg for nærfriluftsliv og egenorganisert aktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Strategiske prinsipper for prioritering av kommunale tilskudd til aktivitet mv. 
Tilskuddsforvaltningen i den nye kommunen har i stor grad videreført ordninger fra de tidligere 

kommunene. Diagrammet viser dagens fordeling mellom ulike typer tilskudd til idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv og tilskudd til Aktive lokalsamfunn. 2,5 millioner kroner anslås bevilget fra 

skole/oppvekst og 2,5 millioner kroner fra forebyggende tjenester. 

 

19% til subsidiering av halltrening for unge under 20 år, 24% til generell støtte «hodestøtte» 

organisert idrett, 10% i støtte til miljøtiltak lagseide kunstgressanlegg, 5% til Målrettet økonomisk 

satsing (MØS): Aktiv i friluftsliv + Aktiv i idrettslag, 27% til Aktive lokalsamfunn , 8% i driftsstøtte til 

Drammen Friluftsforum, Drammen idrettsråd og Olympiatoppen Østlandet. 

Forslag til diskusjon 

Det er behov for sterkere prioritering av utvikling av fysisk og sosialt aktivitetstilbud for barn og unge 

og foreldrene deres som ikke har økonomisk mulighet til å delta i organisert idrett, tenåringer, 

inaktive i alle aldre og eldre. Hvordan løser vi dette? 

1. gjennom omprioritering mellom «kakestykkene» i diagrammet? Mer til egenorganisert og 

lavterskelaktivitet og nærfriluftsliv gjennom mindre til organisert idrett mv.? 

2. gjennom tydeligere kriterier for og oppfølging av hvordan midler til Aktive lokalsamfunn mv. 

brukes? 

3. gjennom å søke mer statlige tilskuddsmidler og andre eksterne finansieringsmuligheter gjennom 

tydeligere strategisk samordning av målstyrte prosjekter (ref.2)? Slike søknader forutsetter en 

egenandel/kommunale stimuleringsmidler? 


