
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI 
IDRETTSRÅD

Avtalens bakgrunn og hensikt
Idretten og det offentlige har felles verdier og mål for utvikling av idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i samfunnet. I kommunedelplanen har vi som visjon – idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv for alle. Idretten er en viktig bidragsyter til dette målet, spesielt i forholdet til barn 
og ungdom.
 
Hensikten med denne avtalen mellom Ski kommune og Ski idrettsråd er styrking av det 
nødvendige samspillet gjennom

1. bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger 
2. sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter 
3. bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter

 
Ski idrettsråds formelle status i forhold til Ski kommune:

1. Ski idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Ski kommune, valgt blant 
idrettslagene i kommunen.
Idrettsrådet er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges 
Idrettsforbund og Olympiske Komité gjennom Akershus Idrettskrets.

 
2. Idrettsrådet er fristilt og selvstendig og fungerer som et rådgivende organ i forhold til 

kommunale saker som vedrører idretten i kommunen.
 
3. Idrettsrådet informerer administrasjonen om hvilke organisasjoner de representerer.

 
4. Administrasjonen skal informere idrettsrådet om saker som angår idretten.

 
5. Administrasjonen rådfører seg med idrettsrådet i saker som angår idrettslivet i 

kommunen.
 
6. Ved utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg tas idrettsrådet med på råd og blir 

representert i en evt. byggekomité.
 
 
Faste årlige rutiner for Ski kommune og Ski idrettsråd:

1. Virksomhet for eiendom og virksomhet for kultur og fritid avholder kvartalsvis 
møte med alle brukere av idrettshallene. Ski idrettsråd blir invitert til å delta på 
møtene for å ivareta idrettens interesser og avtaler. På denne måten sikres god 
kontakt og informasjonsutveksling mellom partene. Ski kommune er ansvarlig for at 
det blir skrevet møtereferat.

 
2. Virksomhet for kommunalteknikk avholder kvartalsvis 

møte med Ski idrettsråd. Ski idrettsråd står fritt til å invitere med de lag og 
foreninger de ønsker. På denne måten sikres god kontakt og informasjonsutveksling 
mellom partene. Ski kommune er ansvarlig for at det blir skrevet møtereferat.

 
3.   Det avtales møter og andre samarbeidsformer i enkeltsaker eller prosjekter. 
 
4.   Generell informasjon som sendes fra Ski kommunens virksomheter til 

 idrettslagene og prinsipielle/interessante enkeltsaker skal sendes Ski    
 IR til orientering.



 
 Samarbeidet

Et hovedprinsipp er at saker som klubbene/idrettslagene ønsker å fremme overfor 
kommunen og som er av felles interesse for idretten, skal formidles til kommunen 
gjennom idrettsrådet. Det betyr at kommunen ikke foretar/avslutter sin saksbehandling 
uten idrettrådets forutgående høring eller annen direkte medvirkning. Dette er spesielt 
viktig i saker som har eller kan tenkes å få konsekvenser for andre lag, herunder 
anvendelse av kommunale midler, disponering av kommunale anlegg og økonomisk 
støtte.
 
Når det skal inngås skriftlig avtalen mellom Ski kommune og et idrettslag, skal Ski IR 
gis anledning til å gi eventuelle kommentarer til partene før undertegning finner sted
 
Faste årlige rutiner for Ski kommune og Ski idrettsråd. Datoene er veiledende og kan 
endres dersom administrative forhold krever det.
Mars

•        Ski idrettsråd er høringsinstans når virksomhet for kultur og idrett behandler 
kommunale tilskudd til idretten (søknadsfristen for kommunale tilskudd er 15. 
mars). Ski idrettsråd gjennomgår alle søknader og forslag til utbetaling. 
Eventuelle forslag til endringer sendes virksomhet for kultur og idrett, som 
deretter vedtar saksbehandlingen og står for utbetalingen direkte til 
idrettslagene.

 
April

•        Ski idrettsråd er med i en gruppe oppnevnt av Ski kommune til hovedrullering 
av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (hvert 4. år). 

 
•        Ski kommune v/virksomhet for kultur og fritid og Ski idrettsråd behandler og 

vedtar fordeling av sommertrening (1. mai til medio august) i de kommunale 
hallene.

 
Mai

•        Ski idrettsråd og Ski kommune v/virksomhet for kultur og fritid behandler og 
vedtar fordeling av vintertrening (august – april) i de kommunale haller – 
Siggerudhallen, Langhushallen, FolloTrykk Arena når den er ferdigstilt, Skihallen 
og Kråkstadhallen. (Søknadsfrist 1. mai)

 
•        Ski idrettsråd er høringsinstans ved rullering av handlingsprogrammet til 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. (Søknadsfrist for innspill 
er 1. mai). Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må rulleres 
hvert år for å utløse spillemidler.

 
September

•        Administrasjonen skal informere Ski IR om forslag til budsjett som berører 
idretten i kommunen.

 
Desember

•        Kommuneadministrasjonen skal informere Ski idrettsråd om vedtatt 
budsjetterte midler/endringer når økonomiplanen er vedtatt.

 
 Endringer

Avtalen ble inngått ………….og revidert ………... Avtalen skal evalueres etter 2 år og 



kan revideres når partene finner det nødvendig.
 
 
Dato: Ski15/9-2010
 
 
 
 
-------------------------------------                                 ------------------------------------
Ski idrettsråd                                                        Ski kommune                       
Leder                                                                              Ordfører        


