
VEDTATT SAMARBEIDSAVTALE 
MELLOM NES KOMMUNE OG NES IDRETTSRÅD 20.des.2016 

 

Samarbeidsrutiner som regulerer forholdet mellom idrettsrådet og det som innen 
kommuneforvaltningen er ansvarsområdene til samfunnsutvikling og kultur. 
 
Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeidet mellom Nes Idrettsråd og 
Nes kommune i saker som berører idrettsområdet. 
 
Avtalen inngås mellom Nes Kommune ved ordfører og Nes Idrettsråd ved leder. 
 
Avtalen skal bidra til bevisstgjøring av de involverte parters roller, ansvar og 
oppgaver, og sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Samtidig er det et 
mål at avtalen skal bidra til forståelse og respekt for partenes synspunkter og 
arbeidsmåter. 
 
Nes Idrettsråd og Nes Kommune har et felles mål om å skape et levende 
lokalsamfunn der folk finner trygghet, tilhørighet og trivsel. Idretten og det offentlige 
har et felles ansvar for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, på ulike nivå, 
som retter seg mot bredden i samfunnet. Det er en felles forståelse for at idrett er 
viktig for folkehelsen, uansett alder, og det er viktig å stimulere til vedvarende 
deltagelse i idrettsaktiviteter. Nes kommunes positive holdning til idretten, og evne til 
å støtte opp om idrettslig aktivitet, har stor betydning for idrettslagene. 
 
 
A. Idrettsrådets rolle 
 
1. Idrettsrådet er et samordningsorgan for idretten i Nes kommune, valgt av og blant 
idrettslagene i kommunen. Idrettsrådet er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen 
knyttet til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite og skal arbeide ihht de til 
enhver tid gjeldende lover og regler vedtatt i idrettstinget. 
 
2. Idrettsrådet har høringsrett i saker som angår idretten. 
 
3. Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig organ som skal forsøke å se helheten i 
idrettslivet i Nes kommune og skal være et rådgivende organ for kommunen med 
tanke på å ta beslutninger til beste for alle idrettslag i Nes. 
 
4. Idrettsrådet kan også engasjere seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, 
og generelt være en pådriver innen områdene idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og 
folkehelse generelt. 
 
5. Idrettsrådet skal ha to representanter i arbeidsgruppen til Kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 



B. Kommunens rolle 
 
1. Politisk ledelse er gjennom et samarbeid med idrettsrådet forpliktet til alltid å ha 
innhentet uttalelse fra idrettsrådet i saker som angår idrettslivet i kommunen. Nes 
kommune skal ikke inngå dialog med enkelte idrettslag eller organisasjoner som 
berører saker som denne avtalen omfatter uten at NIR er informert/invitert til å delta.  
 
2. Idrettsrådet skal forelegges saker som angår idrett, friluftsliv og rekreasjon, 
herunder reguleringssaker, andre arealplansaker og utbygging av idrettsanlegg. 
Uttalelse fra NIR skal følge saken til politisk behandling.  
 
3. Faste årlige rutiner mellom samfunnsutvikling og kultur og idrettsrådet: 
 
Januar/februar:  

 Gi innspill til fordelingskriteriene for driftstilskudd. 
 
Mai: 

 Behandle forslag til tildeling av driftstilskudd 

 Fordeling av treningstid i idrettshallene: Vurdere de generelle 
tildelingskriteriene og få innkalling til fordelingsmøter for de aktuelle lokalene 

 Informasjon om hvilke anleggsprosjekter som er meldt inn fra lagene ifm 
søknad om driftstilskudd 
 

April-Juni: 

 Idrettsrådet bes invitert til utvalgsmøte i 2. kvartal 
 

September: 

 Rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 

 Informasjon om prosess rundt budsjett og økonomiplan, og mulighet for å 
komme med innspill 
 

November: 
Prioritering av søknader om spillemidler      
 
4. Ansvarlig for idrettssaker i samfunnsutvikling og kultur har møte- og talerett i 
idrettsrådets styremøter. På denne måten sikres god kontakt og 
informasjonsutveksling mellom partene. Ellers kan det avtales møter og andre 
samarbeidsformer i enkeltsaker, prosjekter osv. 
 
5. Samfunnsutvikling og kultur bistår idrettsrådet med utsendelse av 
innkallinger/referat fra styremøter, årsmøte og etter avtale eventuelt andre større 
enkeltsaker. Kommunens lokaler kan etter avtale benyttes til møtevirksomhet. 
 
6. Saksliste og protokoll fra møter i utvalg for teknikk, næring og kultur sendes 
idrettsrådet til orientering. Generell informasjon som sendes fra kommunen til 
idrettslagene og prinsipielle/interessante enkeltsaker skal sendes idrettsrådet til 
orientering. 
 
 
7. Nes Kommune og Nes Idrettsråd skal sammen finne plass og legge til rette for mer 
egenorganisert og ikke konkurransepreget aktivitet. 
 



8. Nes Kommune og Nes Idrettsråd skal sammen finne midler og en ordning til å 
dekke medlemsavgift/deltakelsesavgift, utstyr, treningsleire/turneringer etc. for barn 
og unge som ikke har foreldre som har ressurser til å betale for dem, for på denne 
måten sammen forhindre frafall. 
 
 
9. Nes kommune skal årlig invitere idrettsrådet og politisk ledelse til felles møte der 
man skal drøfte vilkår og utfordringer man står ovenfor når det gjelder idretten i 
kommunen. Akershus Idrettskrets kan inviteres til disse møtene.  
 
 
C. Endring 
Avtalen er vedtatt av Nes kommunestyre, og gjøres gjeldende frem til neste revisjon. 
Avtalen skal revideres hvert 4. år, og kommunen har ansvaret for denne revisjonen. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------        -------------------------------------------------- 
For Nes kommune, ordfører   For Nes Idrettsråd, leder                                                                                                                                                  
        


