SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)
og
Kristiansand kommune (KK)
Versjon 21.08.12

1. Avtalens bakgrunn og hensikt
1.1 Bakgrunn
Kommunedelplanens visjon ”Vi gir alle muligheter”, idrettsetatens motto ”Verdens sprekeste
by”, samt idrettsrådets visjon ”Idrettsglede for alle i Kristiansand” synliggjør at Idrettsrådet i
Kristiansand (IRK) og Kristiansand kommune (KK) har felles verdier og mål for utvikling av
idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Disse har også felles mål i å skape et levende
lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel.
1.2 Hensikt
Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i
idrettssaker mellom KK og IRK.
Avtalen skal:
1) styrke samspillet mellom IRK og KK
2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger
3) sikre kontinuitet i beslutningene
4) skape forutsigbarhet for begge parter
5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter
2. Avtalepartene
2.1 Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)
Idrettsrådene utgjør et ledd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIFs)
organisasjonsstruktur. IRK representerer alle idrettslag i Kristiansand kommune som er
medlem av NIF, og er et samordningsorgan for disse.
2.2 Kristiansand kommune (KK)
Rådmannen har det formelle ansvaret for alle kommunens administrative områder, inkludert
idrettsområdet. Idrettsetaten (IE) er ansvarlig for idrettsområdet i kommunen.
De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, kvalitet og
fordeling.

3. Samarbeidet
3.1 Generelle retningslinjer
1) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til og fra kommunen
gjennom IRK.
2) Partenes målsetting er at et enkelt idrettslag skal ikke ta opp en sak direkte med
kommunen hvis saken har eller forventes å få konsekvenser for andre lag. Dette
gjelder også henvendelser som angår prioritering av kommunale midler til
anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk
støtte til idrettslag.
3) Begge avtalepartene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt med hensyn til
planer, saker, hendelser etc. som kan være av betydning for den andre parts
oppgaveutførelse.
4) KK skal orientere IRK om saker, planer etc som kan ha betydning for idretten så tidlig
som mulig slik at IRK kan forberede og behandle sakene i idrettens interesse på en
betryggende måte.
5) Kommunen må forutsette at IRK uttaler seg på vegne av den samlede idretten i
kommunen så fremt annet ikke uttrykkelig er sagt. Eventuell uenighet mellom IRK og
enkelte idrettslag, eller idrettslag i mellom, er normalt kommunen uvedkommende.
3.2 Idrettsrådet
Idrettsrådets rolle:
1) fungerer som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen.
2) er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter.
3) utarbeider innstilling til prioriteringer på vegne av idretten, herunder med hensyn til
økonomiske forhold, anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, tildeling av kommunale
tilskudd, spillemidler, idrettsstipend etc.
4) gir innspill og fakta informasjon til utarbeidelse av planutkast.
5) gir høringsuttalelser forut for politisk behandling når IRK mener dette er nødvendig.
6) har kontaktperson/-er som kan uttale seg i idrettssaker.
7) er representert i arbeidet med ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv”
3.3 Administrasjonen i Kristiansand kommune
Rådmannens rolle:
1) utreder og foreslår saker til politisk behandling.
2) forvalter lover og regler.
3) rådfører seg med IRK i saker som angår idretten i Kristiansand.
4) sørger for at IRKs innspill til politiske saker følger de øvrige sakspapirene til
besluttende instans, eller at innspillene på annen måte blir referert i den endelige
skriftlige saksdokumentasjonen.

5) ved idrettsetaten, koordinerer idrettssaker og vil i aktuelle saker henvise til riktig
saksansvarlige person.
6) har anledning til å delta i IRK’s styremøter med en representant som observatør
med talerett. Styret kan i særskilte saker bestemme at representanten ikek kan
delta.
7) deltar med idrettssjef/ansvarlig for idrett minimum en gang pr halvår.
8) deltar i årsmøtet til IRK med minimum en representant.
9) sende kopi av innkalling og saksdokumenter til IRK samtidig som dette sendes
kulturstyrets medlemmer.
3.4 Politisk nivå:
1) rådspørrer IRK ved behandling av saker av idrettspolitisk interesse dersom IRK
ikke har gitt uttalelse.
2) Konsulterer IRK ved budsjettendringer i budsjettperioden
3.5 Samarbeidsårshjul
Et typisk årshjul kan se ut som dette, men justeres løpende:
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:

August:
Oktober:
November:
Desember:

Månedlig:
Halvårlig:
Ved behov:

-

-

Oppstart hallfordeling.
Tildeling av treningstid om sommeren.
IRK møter de største politiske partiene i bystyret
Årsmøte i IRK
Søknadsfrist halltid/ tid for arrangementer i hall
Innspill til KKs budsjettarbeid
Fordeling av haller, gymsaler og skolebasseng
Forslag fra IRK på fordeling av arrangementsstøtte (1.mai)
IRK gir innstilling til idrettsstipend.
IRK utarbeider en innstilling til fordeling av kommunalt tilskudd
IRK gir uttalelse til KKs forslag til prioriteringsliste for
spillemiddelsøknader.
Innspill til KKs budsjett før politisk behandling
Forslag fra IRK på fordeling av arrangementsstøtte (1.nov.)
Etter vedtak av kommunebudsjett skal enhetsleder gi IRT en
redegjørelse for konsekvensene for idretten.
Styremøte i regi av IRK.
kulturstyremøter
Møte IRK og KK(ordfører/rådmann)
IRK møter aktuell politisk komité

4. Kommunikasjon
IRK lager forslag og rådmannen beslutter ut fra en helhetstenking i kommunen. Partene skal
ha respekt for hverandres egenart og akseptere at de kan ha ulike syn på prioriteringer og
løsninger.
5. Økonomisk støtte
KKs støtte til IRKs drift og utvikling gis gjennom årlige bevilgninger.
6. Annet
IRK inviteres med på relevante befaringer, reiser, idrettsutvekslinger eller andre typer
arrangementer av betydning for Kristiansandsidretten.
Partene vil også prioritere samarbeid innen andre områder som folkehelse, integrering m.m.
7. Avtalens varighet
Med mindre IRK’s årsmøte har gitt sitt styre nødvendig fullmakt, må samarbeidsavtalen være
behandlet og godkjent av årsmøtet. Rådmannen i Kristiansand legger avtalen frem til politisk
behandling i formannskapet. Den godkjente avtalen undertegnes av styrelederen i IRK og
ordføreren i Kristiansand kommune. Partene foretar i felleskap en gjennomgang og
evaluering av avtalen, første gang etter ett år og deretter etter hvert kommunevalg.
Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med seks måneders varsel.
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