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Bakgrunn foravtalen:
KS og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite {NIF} sin veilederfor å styrke
samarbeidetmellom kommunene og idrettsrådene.

Hvilkesakeromfattesavavtalen:
Et viktig prinsipp forsamarbeideteratalle sakersom eravfelles interesse foridretten, skal
formidlestil kommunen gjennom IR.Prinsippetinnebæreratetenkeltidrettslag ikke taren sak
direkte opp med kommunen hvis saken harellerkan tenkes å få konsekvenserforettellerflere
andre lag. Dette prinsippetgjelderufravikelig allehenvendelservedrørende anvendelse av
kommunale midler til anleggsinvesteringer, driftog disponering av kommunale anleggeller
økonomisk støtte. En slik praksiser en forutsetning forat IR kan ivareta sin rolle. Det er også
avgjørende at kommunen medvirker til at dette viktige prinsippetetterleves. Sett fra kommunens
side bidrardetogså til større ryddighetog enklere saksbehandling for kommunen. Kommunen
plikter å forsikre seg om atinnkomne sakerogså ersendtidrettsrådetog eventueltettersende saker
som erikke oversendtidrettsrådet.

SPESIELLE SAMARBEIDSOMRÅDER:

Kommunen og IR/idretten skal sammen legge forholdene til retteforatfunksjonshemmede,
fremmedspråklige og andre med spesielle tilpasningsbehov kan delta i idrettog fysisk aktivitet.
Idrettslagene haretansvarfor å tilrettelegge slik atalle kan delta i idrettslige aktiviteter, mens
kommunene har ansvar for viktige rammefaktorer somsikrer lik mulighet til deltakelse.

Idrettsrådetsrollei kommunen:
Idrettsrådet i Østre Toten skal være etrådgivende, prioriterende og innstillende organ på vegneav
kommunens idrettslag i alle sakersom vedrøreridretten i Østre Toten kommune. IR skal oppfordre
alle sine lag og foreninger til å fremme sine sakergjennom idrettsrådet.

Påhvilkettidspunktkoblesidrettsrådetinn:
Idrettsrådet skal involveres i alle idrettsrelaterte saker så tidlig som mulig, dvs. før

kommuneadministrasjonen påbegynner sin saksbehandling. AIie saker som kommer inn til Østre

Toten kommune og som vedrører idrettsformål videresendes umiddelbartmed kopi til idrettsrådet.

Detsamme gjelder saker som kommer direkte til idrettsrådet, dvs. atidrettsrådetvideresender til
kommuneadministrasjonen.



Spillemiddelsaker:
Kommunen kvalitetssikrerog førersaksbehandlingen på de sakene som kommerinn.

Spillemiddelsøknadene oversendes deretter til IR som foretarprioritering og innstilling i samarbeid med
kommunens idrettskonsulent. Innstillingen sendes derettertil hovedutvalgetforendeliggodkjenning.

Idrettsrådetsdeltakelsei kommunalemøter:
Idrettsrådetkan gis anledningtil deltagelse i møter i kommunal regi som vedrøreridrettslige formål, som for
eksempel areal - og budsjettsaker. IR kan også ha adgang til møter i forbindelse med konkrete saker i
komiteer, formannskap og kommunestyre. Samarbeidetmellom kommunen og IR i denne sammenheng bør
fremgå aven "medvirkningskalender" utarbeidetav partene i fellesskap.

Kulturkontoret/kulturkonsulentenforidrettsin rolleiforholdtil idrettsrådet:
Deterviktig med etgodtsamarbeid mellom kulturkontoretog IR. Idrettskonsulenten errådgiverog
samarbeidspartnertil IR og deltarpå styremøter ihhtinnkalling.

Finansieringavidrettsrådetsdrift:
IR skal drives på en fornuftigog forsiktig økonomisk måte. Driften til IR gårgjennom fordeling fra de
Kommunale midlene.

I detilfellerderstyremedlemmerfra IRmå være representertog delta i møtevirksomhetsom skjerpå dagtid
og medlemmene ikkefårpermisjon med lønn fra sin arbeidsgiver, kan styremedlemmene søke om
godtgjørelse i henhold til kommunens satser.

Fullmaktsforhold:
Idrettsrådetharfullmakttil å føre alle sakerforkommunens idrettslag. Kommunen må alltid kunne
forutsette at IR uttalerseg på vegne avden samlede idretten i kommunen. IR'sfullmaktligger hos ledereller
den han bemyndiger.

Evalueringogfornyelseavavtalen:
Evalueringforetas nåren av partene berom det, men maksimalten gang årlig. Evalueringen skal bidra til at
bindeleddet IRog kommune utviklersittsamarbeidsforhold, bygger relasjonerog evaluererresultater.

Avtalen gjennomgås og eventueltfornyes etterkommunevalgethvertfjerde år.
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