
   

UTKAST, PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM NFIR OG NFK  
 
 
Idretten og kommunen har felles verdier og mål for utvikling av idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. 
Begge har et felles mål om å skape et levende lokalsamfunn som gir menneskene som bor her en 
trygg oppvekst og mulighet for å være aktive hele livet og ha tilgang til gode møteplasser, idretts- og 
fritidstilbud. 
 
Det er derfor inngått partnerskapsavtale med Nordre Follo kommunes overordnede prinsipper om 
likebehandling, rettferdighet, åpenhet og miljø som grunnlag. 
 
 
1.0 Avtaleparter  
 
Denne avtalen inngås mellom Nordre Follo idrettsråd (NFIR) og Nordre Follo kommune (NFK).  
 
 
2.0 Formålet med partnerskapsavtalen  
 
Formålet med denne avtalen er å fremme kommunens og idrettens mål og verdier samt å fastsette 
rammer for samarbeid mellom partene og tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Nordre Follo 
Idrettsråd og Nordre Follo kommune.  
 
Samarbeidet mellom idretten og kommunen benyttes for å nå felles mål forankret i FNs 
bærekraftmål. Et sentralt mål er å bli Norges beste oppvekstkommune.  
 
Solidaritet og likeverd er fundamentet og bærende i vår kulturbygging. Ansvar, åpenhet, tillit, omsorg 
og respekt danner en felles verdiplattform for samarbeidet.  
 
 
 
3.0. Kommunens rolle 
 
De folkevalgte prioriterer, fastsetter mål og beslutter omfang, kvalitet og fordeling av ressurser. 
Administrasjonen utreder behov, foreslår tiltak samt forvalter kommunale idrettsanlegg, tildeler 
tilskudd og treningstid til idretten med kommunens overordnede prinsipper som grunnlag. 
 
Kommunen jobber for at breddeidrett skal ha god plass i samarbeide med idretten, og at det blir gitt 
tilbud til mange idretter med basistrening og forskjellige leikaktiviteter. 
 
 
 
4.0 Idrettsrådets rolle 
 
NFIR er et ledd i Norges Idrettsforbunds (NIFs) organisasjonsstruktur. NFIR er et fellesorgan for 
idretten i NFK og underlagt NIFs lover og vedtekter. NFIR arbeider for best mulige vilkår for idretten i 



   

kommunen. NFIR er et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen, og ivaretar samarbeid mellom 
idrettslagene og NFKs myndigheter.  
Idrettsrådet skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved 
utforming av alle anlegg. Idrettsrådet bidrar til breddeidrett som også inkluderer lavterskeltilbud, 
idrett for barn og unge, og toppidrett. 
 
Idrettsrådet samhandler med kommunen for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag for folkevalgte, 
samt mellom lagene og idrettskretsen. 
 
 
5.0. Samarbeidet 
 
Kommuneplanen for Nordre Folle 2019-2030 er kommunens overordnede styringsdokument og gir 
føringer for alt arbeid som gjøres i organisasjonen. Kommuneplanens samfunnsdel har fire 
satsingsområder med tilhørende mål, som alle bygger opp om FNs bærekraftmål. Målene gir føringer 
for kommunens samarbeid med idretten. De fire satsingsområdene er: 

• Sammen for ny kommune 

• Trygg oppvekst 

• Aktiv hele livet 

• Byvekst med grønne kvaliteter 
 
Viktige mål for samarbeidet mellom idretten og kommunen er nedfelt i tabell som vedlegg til denne 
partnerskapsavtalen, se vedlegg. 
 
Som et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund (NIF), er NFIR forpliktet til å følge opp NIFs mål og 
strategier, slik de blant annet kommer frem i "Idretten Vil!" og "Idretten skal!". Viktige 
satsningsområder er:  

• Livslang idrett 

• Bedre idrettslag 

• Flere og bedre anlegg 

• Bedre toppidrett 
 

Det er store overlapp mellom satsingsområder og mål, og samarbeidet mellom idrettsrådet og 
kommunen skal bidra til å nå både idrettens og kommunens mål. 
 
 
6.0 Samhandling mellom NFIR og NFK  
 
Kommunen involverer idrettsrådet i utarbeiding og senere revisjon av Temaplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv, og i utarbeiding av handlingsprogram tilknyttet denne planen. 
 
Nordre Follo kommune rådfører seg med idrettsrådet i saker som berører idretten, så som: 
 

- Kommuneplan og andre plansaker hvor areal og anleggsutvikling inngår.  
- Fordeling av tilskudd til idretten.  
- Fordeling av treningstider i kommunale anlegg og haller. 
- Prioritering av søknader om spillemidler 



   

 

• Kommunen inviterer idrettsrådet til møter med Utvalg for oppvekst, idrett og kultur minst en 
gang pr år.  
 

• Idrettsrådet koordinerer innspill fra idretten inn mot NFK. Dette skal ikke hindre idrettslag 
eller særidretter å kontakte kommunen direkte, eller at kommunen kontakter disse direkte 
der det er naturlig. NFIR skal orienteres når saker går direkte mellom kommune og idrettslag. 

 

• Nordre Follo idrettsråd plikter å informere alle klubber og lag om politiske beslutninger som 
berører idretten i kommunen. 
 

• Kommunen forventer at Idrettsrådet tar et særlig ansvar for at alle idrettslag involveres og at 
deres interesser og medvirkning blir ivaretatt.  Idrettsrådet er alle idretters stemme, og tar 
også et særlig ansvar for dette.  
 

• Saker som idrettslagene ønsker å fremme ovenfor Nordre Follo kommune skal formidles til 
kommunen gjennom idrettsrådet.  

 

• All kommunikasjon og møter mellom kommunen og idrettsrådet baseres på åpenhet og 
gjensidig respekt. Informasjon som sendes fra Nordre Follo kommunes virksomheter til 
idrettslagene, sendes idrettsrådet til orientering. 

 

• Idrettsrådet inviterer politisk ledelse og administrasjon til å delta på idrettens årsmøte. 
 

• Kommunen gir råd og veiledning for søknader om spillemidler. 
 

• Kommunen ber om idrettsrådets prioriteringer som en del av sin saksbehandling for 
investeringsplaner innen idrett 
 

• Partene utarbeider et årshjul ved behov. 
 
 
 
 
 
7.0 Revisjon 
 
Partene foretar i fellesskap en gjennomgang og evaluering av avtalen, første gang etter ett år. 
Avtalen kan for øvrig revideres ved behov i avtaleperioden. 
 
 

8.0 Avtaleperiode 
 

Avtalen inngått den ……… og gjøres gjeldende frem til 23.09.2024. 

Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med 6 måneders varsel. 
 



   

 
 
Sted, dato 
 
 
Nordre Follo kommune                                                                       Nordre Follo idrettsråd 
Ordfører                                                                                                 Leder  
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