Uerilal lilrottsråd
SAMARBEIDSAVTALE

mellom
Verdal kommune og Verdal ldrettsråd

1.

Formål
Avtalen har som formål å styrke og utvikle samarbeidet mellom kommunen og
idrettsrådet. Samarbeidet skal bidra til en positiv utvikling av idrettens
aktivitetstilbud gjennom gode og forutsigbare rammevilkår for idrettslagene i
kommunen. Den skal også bidra til å sikre god ressursutnytting av offentlige
midler til idrettsanlegg og aktivitet. ldrettsrådet og kommunen samarbeider om
fri I uftsl iv/fo kehe lseti ltak.
I

Idrettsrådet skalfungere som et samlet talerør for idretten inn mot kommunen.

Avtalen erstatter tidligere avtale inngått første gang 25.8.2010 og revidert
2.2.2016.
2. Idrettsrådet

ldrettsrådet er et felles samordningsorgan for idrettslagene iVerdal kommune
som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NlF), valgt av og blant idrettslagene i
kommunen. Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom Trøndelag ldrettskrets og
underlagt NIF sine lover og regler som er vedtatt av ldrettstinget.
Idrettsrådet er et fritt, selvstendig og politisk uavhengig organ, og skal fungere
som et rådgivende organ til kommunale myndigheter i saker som vedrører
idretten ikommunen.
Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettsaktiviteten iVerdal og hjelpe
kommunen med å ta gode beslutninger til det beste for all idrett i kommunen.
3, Roller og

ansvar

Gjennom denne avtalen er partene enige om følgende overordnede rolle- og
ansvarsfordeling:
Partene har gjensidig informasjonsplikt angående saker som vedrører idretten
ikommunen.
ldrettsrådet har høringsrett i alle saker som angår idretten i Verdal, og kan
avgi uttalelser i disse. Herunder bl.a. prioritering av spillemidler og andre saker
der økonomiske virkemidler skal prioriteres. ldrettsrådet skal tas med på råd
og involveres i prosjekterings- og byggeprosessen når kommunale
idrettsanlegg skal bygges og rehabiliteres.
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Idrettsrådet skal gjøre prioriteringer på vegne av idretten.
ldrettsrådet oppnevner en representant til styringsgruppa for
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
ld rettsrådet oversender årlig komm u nen årmøteprotokoll, årsmeld ng og
godkjent regnskap.
Rådmannen har ansvar for å hente inn uttalelser fra idrettsrådet i saker som
vedrører idretten.
i

4. Møtevirksomhet
Avtalen fastsetter følgende felles møteplasser:
Idrettsrådet inviteres hvert år på vårparten til å gi orientering i Utualg
mennesker og livskvalitet.

Ordfører, Ieder for Utvalg mennesker og livskvalitet og rådmann inviteres til
møte i idrettsrådet en gang pr år for å drøfte idrettens utvikling og rammevilkår
i kommunen. Trøndelag Idrettskrets kan inviteres til disse møtene.
ldrettsrådet inviterer kommunen til sitt årsmøte og andre felles møtearenaer
for idrettslagene i kommunen.
ldrettsrådet inviterer kommunen til idrettens anleggsmøte som holdes i regi av
idrettsrådet på etterjulsvinteren. Her gjennomgås idrettslagenes anleggsplaner
i de kommende år. Kommunen informerer om spillemiddelordningen, og andre
saker av interesse for idretten.
Rådmannen kan delta på idrettsrådets styremøter med talerett. Sakslister og
referater fra disse møtene sendes rådmannen til orientering. Rådmannen
inviteres også til å delta på andre møter i idrettsrådets regi.
5. Kommunalt planarbeid

Avtalen regulerer samarbeidet knyttet til kommunalt planarbeid slik:
Ved revidering av <<Kommunedelplan for kultur» og «Temaplan anlegg for leik,
idrett og aktivitet» skal idrettsrådet være medvirkende i planprosessen.
Idrettsrådet skal i tillegg involveres i arbeidet med oppfølgingen av disse
planene.
Idrettsrådet er høringsinstans når kommuneplaner, kommunedelplaner og
andre relevante planer skal utarbeides eller rulleres. Høringsfrister fastsettes i
henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Ved den årlige rulleringen av <<Temaplan anlegg for leik, idrett og aktiviteb>
samt ved den årlige prioriteringen av spillemidler til idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg skal idrettsrådet være medvirkende i arbeidet med
rådmannens forslag
6,

Tilskuddsordninger
Følgende tilskuddsordninger omfattes og reguleres av avtalen:

Uerilal ldlettsråil
Verdal kommune skal gi et årlig tilskudd til drift av Verdal ldrettsråd.
Tilskuddets størrelse fastsettes årlig, basert på siste tilgjengelige registrering,
og relateres til antall medlemmer i idrettslagene i Verdal med et tilskudd på
kr.1,50 pr. medlem.
Det årlige kommunale driftstilskuddet til idrettsanlegg i Verdal skal overføres til
Verdal ldrettsråd innen 1. april hvert år. Idrettsrådet fordeter deretter tilskuddet
etter de til enhver tid gjeldende tildelingskriteriene.
Forslaget til fordeling legges fram for kommunens administrasjon for uttalelse
før utbetaling foretas.
ldrettsrådet skal involveres i prosessen ved en eventuell revidering av
kriteriene for tildeling av tilskudd til drift av idrettsanlegg.
ldrettsrådet skal være høringsinstans ved utforming og/eller revidering av
d riftsko ntrakte r med id retts rådets med lemslag.
Eventuelle søknader om økonomisk støtte fra idrettsrådets medlemslag skal
sendes kulturkontoret. Søker skal innhente uttalelse fra idrettsrådet før den
sendes til kommunen.

7. Evaluering og

endringer

Samarbeidsavtalen evalueres i det årlige møtet mellom idrettsrådet, ordfører,
leder for Utvalg mennesker og livskvalitet og rådmannen. Evalueringen skal
omfatte erfaringene fra det året som er gått og viktige saker for kommende år.
Idrettsrådet er ansvarlig for innkalling til dette møtet.
Verdal kommune og Verdal idrettsråd kan etter samråd endre denne
samarbeidsavtalen når det viser seg nødvendig.

Verdal, 31. august 2020
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