
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BÆRUM KOMMUNE OG 
BÆRUM IDRETTSRÅD 
 
Denne avtale har som formål å beskrive samarbeidet mellom Bærum Kommune og 
Bærum Idrettsråd. 
 
A.  Idrettsrådets formelle status i forhold til kommunen 
 
1. Bærum Idrettsråd (BIR) er et samordningsorgan for idretten i Bærum Kommune 
(BK), valgt av og blant idrettslagene i kommunen.  BIR er et organ for den frivillige 
idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og skal 
arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og regler vedtatt av Idrettstinget, 
Idrettskretstinget og BIRs årsmøte. 
 
2. BIR har høringsrett i saker som angår idretten.  
 
3. BIR er kommunens høringsinstans og viktigste rådgiver i forhold til kommunale 
organer i saker som vedrører idretten i kommunen.  BIR skal ivareta helheten i 
idrettslivet i Bærum og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for alle 
idrettslag i Bærum.   
 
4. BIR kan også engasjere seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, og 
generelt være en pådriver innen all form for fysisk aktivitet. 
 
 
B.  Samarbeidsrutiner 
 
5. BIRs lov, vedtatt på årsmøtet av idrettslagene, krever at alle henvendelser til 
kommunen fra idrettslagene, utenom løpende anleggsdrift, skal sendes BIR.  Dersom 
idrettslag sender henvendelser direkte til kommunen skal kommunen sende 
henvendelsen til BIR for uttalelse.   
 
6. Faste årlige rutiner mellom BK og BIR: 
 
Generelt:   
Forslag til kriterier for tildeling av driftstilskudd og treningstid skal utarbeides i et nært 
samarbeid mellom BK og BIR. 
 
Februar/mars:   

• BIR behandler søknader og fordeler de kommunale driftstilskudd til 
idrettslagene etter kriterier vedtatt av BK.  Fordelingen sendes kommunen for 
utbetaling. 

• Behandle søknader om anlegg fra idrettslagene og foreta prioritering som 
innspill til kommunens handlingsplan for idrettsanlegg. 

 
 
 
 
 



September/oktober: 

• Informasjon om prosess rundt kommunebudsjettet (handlingsprogrammet), - 
og mulighet for å komme med innspill.  Budsjettforslag med konsekvenser for 
idretten skal forelegges BIR for uttalelse før politisk behandling. 

 
7. BIR og Natur- og idrettsforvaltningen avholder kvartalsmøter for å drøfte status og 
framdrift i viktige saker og saker av prinsipiell betydning.  På denne måten sikres god 
kontakt og informasjonsutveksling mellom partene.  Ellers kan det avtales møter og 
andre samarbeidsformer i enkeltsaker, prosjekter osv. 
 
8.  BIR skal kunne be om møter med ordfører, formannskap, sektorutvalg eller Plan- 
og miljøutvalget, avhengig av hvilke tema som ønskes drøftet. 
 
9. Sakliste og protokoll fra møter i Sektorutvalg Levekår, Plan- og miljøutvalget, 
Formannskapet og Kommunestyret er tilgjengelig for BIR på kommunens nettsider. 
Generell informasjon som sendes fra BK til idrettslagene og prinsipielle/interessante 
enkeltsaker skal sendes BIR til orientering. 
 
C. Endring   
 
Avtalen kan revideres når partene finner det nødvendig. 
 
 
Sandvika, dato 17.08.07 
 
 
 
Odd Reinsfelt       Gunnar Syvertsen 
-----------------------------------------    ------------------------------------------ 
For Bærum kommune      For Bærum Idrettsråd 
Ordfører        Styreleder 
 


