
Samarbeidsavtale
mellom

Kongsvinger kommune (kommunen) og
Kongsvinger Idrettsråd (idrettsrådet)

Denne avtale har som formål å regulere samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet.

Avtalen skal bidra til å klargjøre de involverte parters roller, ansvar og oppgaver, samt
bedre samhandling, kommunikasjon, effektivitet og forutsigbarhet for begge parter.

1. Idrettsrådets formelle oppgaver i h.h.t. NIFs lov.

1.1
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal
være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter
og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd
med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.

1.2
Idrettsrådet skal:

• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktig

prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg,
• fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på

Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

1.3
Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske
handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov.

1.4.
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom
idrettsrådet.

2. Samarbeidsområder og rutiner

2.1 Medvirkning og høringsrett i saker som angår idretten.
Kommunen skal involvere idrettsrådet i planer vedr. nye og eksisterende lokale og
interkommunale idrettsanlegg.
Idrettsrådet skal kunne uttale seg i alle saker som angår idretten i Kongsvinger, inkl. søknader
om økonomiske bevilgninger utenom de ordinære tilskuddsordninger. Administrasjonen i
kommunen har ansvar for å innhente idrettsrådets uttalelse i aktuelle saker. Idrettsrådet skal
gis en høringsfrist på minimum 1 uke før politisk behandling.

Idrettsrådet gis anledning til å uttale seg og svare på spørsmål under behandling av slike saker
i kommunestyret.



2.2 Prioritering av søknader om spillemidler.
Frist for alle søknader til kommunen er I. oktober i søknadsåret. Kommunen behandler og
prioriterer søknadene og sender dem videre til fylkeskommunen innen 15. januar det
påfølgende år.
Idrettsrådet skal gi sin uttalelse og sin prioritering av innkomne søknader før saken blir
behandlet politisk i kommunen.

2.3 Fordeling av treningstid i idrettshaller og gymsaler.
Idrettsrådet skal involveres i arbeidet med tildeling av treningstid i Kongshallen, kommunale
idrettshaller og gymsaler.

2.4 Samarbeid for å legge forholdene til rette for idrett og fysisk aktivitet.
Idrettsrådet skal videreformidle informasjon om tiltak for idrett og fysisk aktivitet når
kommunen anmoder om det.
Idrettsrådet skal etter egen vurdering kunne stille som med-søker overfor stiftelser mv. når
kommunen ønsker å søke om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder i de tilfeller
kommunen selv ikke kan stå som søker alene.
I de tilfeller tilskudd innvilges med idrettsrådet som med-søker, skal idrettsrådet holdes
løpende orientert om prosjektets fremdrift. Når prosjektet er sluttført, skal prosjektregnskap
fremlegges for idrettsrådet til orientering.

2.5 Generell deling av informasjon.
Protokoller fra Idrettsrådets styremøter finnes på idrettsrådets hjemmeside. Kommunens
postliste, sakslister og protokoller ligger på kommunens hjemmeside. Hver av partene skal
holde seg oppdatert via hjemmesidene.

2.6 Møter og evaluering av samarbeidet
Idrettsrådet og kommunen skal i et årlig møte foreta en evaluering av samarbeidet etter denne
avtalen. Idrettsrådet tar initiativ til møtet.
Utover dette kan hver av partene ta initiativ til møter ved behov.

2.7 Idrettsrådets årsmøte.
Kommunen gis møte- og talerett på idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet sender innkalling og
årsmøtedokumenter til kommunen.
Etter årsmøtet skal Idrettsrådet informere kommunen om endringer i styresammensetning
vedlagt kontaktinformasjon til idrettsrådet og styrets medlemmer.

3. Annet
3.1 Støtte til drift.
Kommunen ved Kultur- og fritidsenheten gir et årlig tilskudd til drift av idrettsrådet begrenset
oppad til kr. 40.000, etter å ha mottatt søknad vedlagt idrettsrådets budsjett for året.
Idrettsrådet kan i tillegg søke om midler fra kommunens ordinære tilskuddsordninger for
konkrete prosjekter.

3.2 Lokaliteter
Ved møter, kurs og andre arrangementer i idrettsrådets regi, kan idrettsrådet benytte
kommunale lokaler vederlagsfritt etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle.



3.3 Avtalen
Avtalen signeres i to eksemplarer, ett til hver av partene. Avtalens innhold drøftes i det årlige
evalueringsmøtet (jfr. pkt.2,6), og den skal reforhandles når en av partene ber om det.
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