
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DRAMMEN
KOMMUNE OG DRAMMEN IDRETTSRÅD

Denne avtale har som formål å beskrive samarbeidet mellom Drammen Kommune
og Drammen Idrettsråd.

A. Idrettsrådets formelle status i forhold til kommunen 

1. Drammen Idrettsråd (DIR) er samordningsorgan for idretten i Drammen
Kommune (DK), valgt av og blant idrettslagene i kommunen. DIR er et organ for
den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite
og skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og regler vedtatt av
Idrettstinget, Idrettskretstinget og DIRs årsmøte.

2. DIR har høringsrett i alle saker som angår idretten i byen.

3. DIR er kommunens høringsinstans og viktigste rådgiver i forhold til alle
kommunale organer i saker som berører idretten i kommunen. DIR skal ivareta
helheten i idrettslivet i Drammen og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste
for alle idrettslag i Drammen.

DIR kan også engasjere seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, og
generelt være en pådriver innen all form for fysisk aktivitet.

B. Samarbeidsrutiner

4. DIRs lover, vedtatt på årsmøtet av idrettslagene i byen, fastslår at alle
henvendelser til kommunen fra idrettslagene og som er av  felles  interesse for
idretten, skal sendes via DIR. Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende
anleggsdrift, samt gjer sidig samarbeid om markedsføring av klubb og kommune.
Tilsvarende skal henv endelser fra kommunen til idrettslag som inneholder forhold av
felles  interesse for idr ten sendes med kopi til DIR. Begge aktører skal jobbe for at
dette grunnprinsipp etterleves.

5. Faste årlige rutiner mellom DK og DIR: 

Generelt: 
Forslag til kriterier for tildeling av aktivitets- og driftstilskudd samt hallrefusjons-
ordning skal utarbeides i et nært samarbeid mellom DK og DIR.
Kommunen fordeler treningstid i kommunale hailer i tett dialog med DIR og aktuelle
klubber. DIR er ankeinstans for tildelingene av treningstid.

Første halvår: 
• DK innhenter søknader og fordeler bevilget beløp i hallrefusjon til trening for

barn og unge, i løpende dialog med DIR.

• DIR utlyser og behandler søknader og fordeler, samt utbetaler etter overførsel
fra DK, de årlige kommunale aktivitets- og driftstilskudd til idrettslagene etter
kriterier vedtatt av DIR og DK i fellesskap.



• DIR kunngjør og behandler søknader om Utviklingsstipend til idrettsungdom
15-20 år. DIR's innstilling legges til grunn for kommunens utdeling av disse.

Annet halvår: 
• DIR behandler søknader om nye anlegg fra idrettslagene og foretar prioritering

som innspill til kommunens handlingsplan for idrettsanlegg.

• DK gir nødvendig informasjon om prosess rundt kommunebudsjett og
økonomiplan, - DIR gis mulighet for å komme med innspill på rett tidspunkt.

6. DIR-styret og DK's idrettspolitikere v/bystyrekomiteen for byutvikling og
kultur avholder møter 1-2 ganger i året for å drøfte status og framdrift i viktige
idrettssaker og saker av prinsipiell betydning. På denne måten sikres god kontakt og
informasjonsutveksling mellom partene. Ellers kan det ved behov avtales møter og
andre samarbeidsformer i enkeltsaker, prosjekter osv.

7. ldrettsrealterte informasjoner som sendes fra DK til idrettslagene og prinsipielle I
interessante enkeltsaker som angår idretten skal sendes DIR til orientering.

C. Endring

Avtalen kan revideres når partene finner det nødvendig.

Drammen, den 15.12.11

Tore i dal Hansen

For D ammen kommune
Ordfø er

For I ammen Idrettsråd
Styrel-der


