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Samarbeidsavtale

mellom

Nordland fylkeskommune

og

Nordland idrettskrets

2021 - 2024

«Freskt Nordland - ldret tsglede for alle»

1. Formal

Nordland fylkeskommune og Nordland idrettskret s ønsker å ha et formelt samarbeid for å

underst øtte fe lles målsett inger og sat singsområder definert i partenes overordnede planer,

st rat egier og styringsdokumenter. Samarbeidsavtalen skal bidra t il et koordinert og forpliktende

samarbeid mellom avtalepart ene med følgende hovedmål:

Den organiserte idretten i Nordland skal utvikles slik at den når landsgj ennomsnit tet i f orhold t il

medlemskap, aktivitetsdeltakelse og prestasj onsutvikling.

St rategiene for å oppnå dett e vil være:

• Flere akt ive og bedre prestasjoner i Nordlandsidrett en

• Flere akt ive gjennom lavt erskel og egenorganiserte akt ivitetst ilbud

• Samhandling og samarbeid

2. Samarbeidsområder

Ungdomssatsing

Ungdom er en vikt ig målgruppe, både for Nordland fylkeskommune og Nordland idrett skrets. Det er

ønskelig med en felles sat sing på å få flere ungdom i fysisk akt iv itet og få dem engasjert som

t renere/ ledere i idretten.

Inkludering

Partene skal ha fokus på t iltak som sikrer deltakelse og inkludering for mange grupper i samf unnet ,

enten det gjelder t ilgjengelighet og universell ut forming i idrett sanlegg og t ilhørende sosiale arenaer,

deltakelse på tvers av generasjonsgrenser, kult urell bakgrunn og uansett familiens økonomi.
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Anleggsutvikling

Behovet for nye anlegg t ilpasset de ulike særidrett ene er fort satt st ort . Partene er enige om at det er

vikt ig a ha en god geografisk fordeling av spillemidler og anlegg for organisert og egenorganisert

akt ivit et i Nordland, i t råd med kommunale planer, idrett ens anleggsplan og fylkeskommunale

målsett inger.

Int ernasjonalt Folk-t il-folk samarbeid

Nordland fylkeskommune og Nordland idrett skret s er opptatt av a ha et godt samarbeid med våre

naboer; Sverige, Finland og Russland. Samarbeid over landegrensene innen idrett skaper forst åelse

for våre ulike kult urer og leveset t . Nordland idret tskret s vil drive et akt ivt Folk-t il-folk samarbeid

gjennom Barentsidrett en og gjennom Nordland fylkeskommune sin samarbeidsavt ale med Leningrad

Oblast . Nordland fylkeskommune vil støt te dett e arbeidet med direkte t ilskudd t il Barents Sports

Committ ee Norway.

Kompet anseutvikling

Kompet anse er avgjørende for a utvikl e en idrett sorganisasjon og en idret tsakt iv it et som arbeider i

henhold t il idrett ens akt iv itet s- og organisasjonsverdier. Partene vil sammen arrangere faglige

samlinger og kurs for kommunale saksbehandlere, idrett slag og idrett sråd.

Arrangement

Fylkeskommunen kan støt te nasjonale og int ernasjonale mesterskap og arrangement .

Arrangementene er med pa a profilere Nordland på en god måt e. Samt idig gir det idrett en verdifull

erfa ring og kompet anse, og mulighet for a markere seg nasjonalt . Det er idrett slag som søker og er

arrangør. Fylkeskommunen kan være en finansiell støtt espiller og bidra t il at det offent lige legger t il

rett e for gode arrangement .

Morgendagens helter

Nordland har fost ret st ore idrett snavn og gode idrett sprest asjoner. Nordland fylkeskommune og

Nordland idret tskret s vil i samarbeid sk e a ti lrettelegge en god t reningshverdag for elever i

v ideregående sko le, innen de t il enhver t id rådende økonomiske rammer og gjeldende lovverk for

elevene.

3. k onomiske betingelser og varighet

Samarbeidsavtalen gjelder for 2021-2024. Ny avtale fremforhandles sist e avtaleår. Avt alen kan sies

opp av hver av avt alepartene med et års varsel.

Avt alen innebærer at Nordland idrett skret s mot tar et årlig drift st ilskudd fra Nordland

fylkeskommune, basert på fylkeskommunens vedtatt e budsjett . Idrettskret sen rapporterer årlig om

virksomheten relatert t il avtalen. Årsregnskap sendes innen 1. august hvert år.

Nordland idrett skrets har også mulighet t il å søke prosjekt midler fra de ulike t ilskuddsordningene

som Nordland fylkeskommune disponerer, og da primært t il de samarbeidsområdene som er

beskrevet i avtalen.
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4. Oppfølging av samarbeidsavtalen

Det skal gjennomføres to årlige møter mellom avt alepartene:

• Første kvartal: Planleggingsmøte på administ rat ivt nivå. Nordland idrettskrets kaller inn t il

mot e.

• Tredje kvartal: Møt e med polit isk deltakelse fra Nordland fylkeskommune og styret i

Nordland idrett skret s. Nordland fylkeskommune kaller inn t il møte.

Avt alepartene skal synliggjøre samarbeidet i organisasjonenes egne plandokumenter,

fylkeskommunens idret tsst rategi, saksdokumenter, informasjonsvirksomhet og kommunikasjon.

Bodø, 16.12.2020

Kirst i Saxi
Fylkesråd kult ur, klima og miljø
Nordland fylkeskommune

. L i.A»
Reinert Aarset h
Styreleder
Nordland idrett skret s
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