
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DRAMMEN
KOMMUNE OG DRAMMEN IDRETTSRÅD

1. Bakgrunn

Drammen idrettsråd (DIR) og Drammen kommune (DK) har felles mål om at utvikling
av idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn der
innbyggerne finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. DIR og DK arbeider ut fra
en helhetstenkn ing for kommunen.

Kommunens målsettinger knyttet til folkehelse, utvikling av alle kommunedeler,
ivaretakelse av klima og miljøhensyn, og sikring av deltakelse og inkludering er
førende for samarbeidet.

DIR fordeler på vegne av DK en rekke økonomiske tilskudd/prosjektmidler til idretten.
Målsetting og prioriteringer for slike tilskudd/prosjektmidler vil være gjenstand for
politisk behandling.

2. Hensikt

Hensikten med denne avtalen er å fastsette rammer for samarbeid mellom partene,
samt å tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom DIR og DK. Avtalen skal:

• Sikre koordinert innsats og nødvendig samspill mellom DK og DIR
• Bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger
• Sikre kontinultet og forutsigbarhet for begge parter

3. Avtalepartene

DIR er et ledd i Norges Idrettsforbunds (NlFs) organisasjonsstruktur. DIR
representerer alle idrettsiagene i DK som er tilsluttet NIF1. DIR er et
samordningsorgan for idretten i DK, valgt av og blant idrettslagene i kommunen. DIR
er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges ldrettsforbund og
Olympiske Komité og skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og regler
vedtatt av ldrettstinget, ldrettskretstinget og årsmøte i DIR.

Drammen kommune (DK)
De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang,
kvalitet og fordeling av ressurser. Administrasjonen utreder og fremmer saker for
politisk behandling, samt iverksetter politiske beslutninger.

DIR har hørings- og uttalerett i alle saker som angår idretten i kommunen, herunder
alle saker som sorterer inn under Aktive Iokalsamfunns modellen2.

DIR er høringsinstans og gir råd i forhold til DK i saker som berører idretten i
kommunen. DIR skal ivareta helheten i idrettslivet i Drammen og bistå med å ta
beslutninger til beste for alle idrettsiag i Drammen.

Bedrifisidretten er også tilsluttet NIF
2 Aktive lokalsamfuim er vår betegnelse på næriniljøer der idrettsiaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke
tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.



DIR engasjerer seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, og er en pådriver
innen all form for fysisk aktivitet.

4. Samarbeidsrutiner

Alle henvendelser til kommunen fra idrettslag som er av felles interesse for idretten i
Drammen, skal sendes via DIR. DK skal bidra til at idrettslag forholder seg til denne
rutinen. Idrettsrelatert informasjon som sendes til idrettslagene fra DK sendes DIR til
orientering.

Når det planlegges og bygges idrettsanlegg i Drammen, skal DIR inviteres til å delta i
den prosjektorganisering DK etablerer.

Det avholdes 1-2 møter i året mellom DIR og politisk nivå i DK for å drøfte status og
framdrift i viktige idrettssaker samt saker av prinsipiell betydning. Ved behov avtales
møter og andre samarbeidsformer i enkeltsaker, prosjekter osv.

DIR og administrativt nivå i DK avholder halvårige samhandlingsmøter for å drøfte
status og framdrift i viktige idrettssaker og saker av prinsipielle betydning
(tilskuddsordninger, tildeling av treningstid etc.).

5. Avtaleperiode

Med bakgrunn i at dette er en 1. generasjonsavtale i ny kommune settes
avtaleperioden til i år fra inngåelse.

Ved påfølgende avtaleinngåelse forventes det en plan for DIRs bidrag til viktige
utfordringer for Drammenssamfunnet innenfor folkehelse, inkludering og likestilling,
stedsutvikling, klima og miljø. Denne planen utarbeides i samarbeid med Drammen
Kommune.

DIR forankrer avtalen i DIR sitt årlige årsmøte. Avtalen revideres når partene finner
det nødvendig. Hver av partene kan si opp samarbeidsavtalen skriftlig med 6
måneders varsel.
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