SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
HVALER IDRETTSRÅD OG HVALER KOMMUNE
Denne avtale inngås i forståelse for at Idrettsrådet er fellesorgan for idretten i Hvaler kommune.
Idrettsrådet er kommunens dialogpartner i saker som angår idretten. Virksomhet kultur & fritid er
rådets nærmeste samarbeidspartner og kan koordinere rådets behov for kommunikasjon med andre
funksjoner i kommunen. Det søkes etter å oppnå gjensidig respekt og forståelse for ulike synspunkter
gjennom saklig argumentasjon, grundig dokumentasjon og gode møteplasser. Hvaler kommune skal i
sitt samarbeid med Idrettsrådet synliggjøre at tilrettelegging for idrett er en viktig samfunnsoppgave.

1. Parter
Hvaler Kommune, (HK) og Hvaler Idrettsråd, (HIR).

2. Avtalens omfang
Denne avtalen regulerer samhandlingen mellom HK og HIR

3. Avtalens varighet/evaluering
Avtalen kan evalueres en gang pr år (sept/okt) og skal evalueres i forbindelsen ved
oppstart av budsjettarbeidet etter hvert kommunevalg (4 år).
Blir ikke avtalen gjenstand for evaluering av en av partene innen utgangen av oktober
måned fornyes avtalen automatisk.

4. Økonomi
Idrettsrådets rolle vil være å komme med innspill i forbindelse med budsjettarbeidet.
Innspill vil både kunne gis til administrasjonen og til det politiske utvalget.
HK skal samarbeide med HIR ved fordeling av økonomiske midler til lag og foreninger
som er tilsluttet idrettsrådet etter de til en hver tid gjeldene kriterier for tildeling av
kulturstøtte.
Når det gjelder anlegg for idrett og friluftsliv vil HIR komme med innspill til prioriteringer i
handlingsprogrammet. Prioriteringene vil kunne gi grunnlag for søknad om spillemidler.
HIR vil være en viktig dialogpartner i dette arbeidet.

5. Tilrettelegging og videreutvikling av infrastruktur for idretten
Idrettsrådets rolle skal være tilrettelegger for utvikling av idrettens vilkår i kommunen. Til
dette arbeidet skal Idrettsrådet orienteres og få medvirkning når det gjelder kommunal
planlegging og til reguleringsplaner som kan påvirke utøvelse av idrett og friluftslivssaker.
Det er viktig at Idrettsrådet gis muligheter til å påvirke både det politiske og det
administrative miljø i kommunen når det gjelder utvikling og tilrettelegging av forhold
knyttet til idrett og friluftsliv.

6. Brukerstyret i Hvalerhallen
Det nedsettes et brukerstyre knyttet til Hvalerhallen og gymsalene ved skolene.
Brukerstyret har følgende mandat:
1. Fordele treningstider i Hvalerhallen og gymsalene ved Åttekanten og Floren skoler.
2. Fordele tilsynsvakter i Hvalerhallen mellom Hvaleridretten.
3. Fordele kioskvakter i Hvalerhallen
4. Sikre god bruk av kafé som kantine, kafé, kiosk og fritidsklubb-området
5. Regulere hallregler og påse at alle brukere følger disse
6. Arbeide for å sikre god inntekter i Hvalerhallen
7. Salg og markedsføring av anlegget
8. Koordinering, salg og oppfølging av reklame
Brukerstyrets sammensetning; Brukergruppene i Hvalerhallen, for tiden Hvaler Idrettslag og
Hvaler Volleyballklubb med hver sin representant, Hvaler Idrettsråd med en representant og
Hvaler kommune med to representanter. Leder for kultur & fritid er brukerstyrets leder og
sekretær.
Idrettsrådets stiller med en representant i brukerstyret. Representantens hovedoppgave er å
ivareta idrettens felles målsetning og ta med innspill mellom idrettsrådet og brukerstyret.
Ved konflikter innad i brukerstyret skal saken løftes til HIR. HIR skal finne en løsning i
samarbeid med HK.

7. Andre forhold
HIR tildeles fritt egnede lokaler ved nødvendig møtevirksomhet.
Alt behov for møteaktivitet til idretten må avtales med leder for kultur & fritid.
Kontaktpersoner:
Hvaler kommune:
Thomas H. Olsen, virksomhetsleder kultur & fritid Tlf 69 37 51 64 eller 993 78 211

