
SAK 9.  INNKOMNE SAKER. 

 
 
Sak 9.1. Samarbeidsavtale Kristiansand idrettsråd og Kristiansand kommune. 

  Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. 

Kommentar: Norges idrettsforbund anbefaler at det etableres samarbeidsavtaler 

mellom idrettsrådene og kommunen. 

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner den fremlagte avtalen.  

 

Sak 9.2. Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 

  Forslagsstiller: Kif- friidrett, Hannevika IL(sammen med Søgne IF) 

 

Kommentar: Friidrettshall er et av de anleggene idrettsrådet har fremhevet behov for i 

flere sammenhenger, både i forhold til kommune- og fylkesnivå. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet er positive til det initiativ friidrettsmiljøet viser for å etablere 

friidrettshall i Kristiansand, og vil fortsatt fronte dette som et viktig 

anlegg for byen og landsdelen. Idrettsrådet kan bidra gjennom 

representasjon i prosjektgruppe el.l. dersom det er ønskelig. 

 

Sak 9.3. Kartlegging av klubbenes interesse for benyttelse av Ekserserhuset til 

idrettsformål. 

  Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar: Etter det styret kjenner til er det etablert en utleieavtale mellom 

Kristiansand kommune og et kunstnermiljø vedr bruk av Ekserserhuset. 

Det er laget retningslinjer for utleie, og kulturstyret har vurdert 

idrettsaktiviteter til å være utenfor disse retningslinjene. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet vil støtte fekteklubbens ønske om bruk av gymsalen i 

Ekserserhuset til idrettsformål. 

 



Sak 9.4. Idrettsrådet skal jobbe for å etablere kommunale støtteordninger for 

kompetanseutvikling innen idrettsfeltet, herunder gjennom internasjonale 

utvekslinger. 

 Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar; Idrettsrådet har i sitt handlingsprogram et fokus på støtteordninger til 

idretten(ref Hovedmål 1: Bedre idrettens rammebetingelser og hovedmål 

4: Styrke toppidretten)  

Forslag til vedtak: 

 Idrettsrådet vil fremme forslag overfor Kristiansand kommune for å 

etablere støtterordninger kompetanseutvikling innen idrett, herunder 

internasjonale utvekslinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg: 
 
Til Sak 9.1. Samarbeidsavtale idrettsådet – Kristiansand kommune. 
 

SAMARBEIDSAVTALE 
mellom 

 
Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)   

og 
Kristiansand kommune (KK) 

Versjon 22.02.2013 
 

 
 
1. Avtalens bakgrunn og hensikt 
 
1.1 Bakgrunn 
Idrettsrådet i Kristiansand (IRK) og Kristiansand kommune (KK) har felles verdier og 
mål for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen, og felles mål om å skape et 
levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel.   

 
1.2 Hensikt 
Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i 
idrettssaker mellom KK og IRK. 
 
Avtalen skal:  
1) styrke samspillet mellom IRK og KK 
2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger  
3) sikre kontinuitet i beslutningene   
4) skape forutsigbarhet for begge parter  
5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 
 
 
2. Avtalepartene 
 
2.1 Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)  
Idrettsrådene utgjør et ledd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIFs) 
organisasjonsstruktur.  IRK representerer alle idrettslag i Kristiansand kommune som 
er medlem av NIF, og er et samordningsorgan for disse. 
 
2.2 Kristiansand kommune (KK)  
Rådmannen har det formelle ansvaret for alle kommunens administrative områder, 
inkludert idrettsområdet.  Idrettsetaten (IE) er ansvarlig for idrettsområdet i 
kommunen. Idrettsetaten er en driftsenhet i Kultursektoren som ledes av 
kulturdirektøren. 
 



De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, 
kvalitet og fordeling. 
 
  



 
3.  Samarbeidet 
 
3.1 Generelle retningslinjer 
1) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til og fra kommunen 

gjennom IRK. 
 

2) Partenes målsetting er at et enkelt idrettslag skal ikke ta opp en sak direkte med 
kommunen hvis saken har eller forventes å få konsekvenser for andre lag.  Dette 
gjelder også henvendelser som angår prioritering av kommunale midler til 
anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk 
støtte til idrettslag. 
  

3) Begge avtalepartene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt med hensyn til 
planer, saker, hendelser etc. som kan være av betydning for den andre parts 
oppgaveutførelse. 
 

4) KK skal orientere IRK om saker, planer etc som kan ha betydning for idretten så 
tidlig som mulig slik at IRK kan forberede og behandle sakene i idrettens 
interesse på en betryggende måte. 
 

5) Kommunen må forutsette at IRK uttaler seg på vegne av den samlede idretten i 
kommunen så fremt annet ikke uttrykkelig er sagt. Eventuell uenighet mellom IRK og 
enkelte idrettslag, eller idrettslag i mellom, er normalt kommunen uvedkommende. 

 
 

3.2 Idrettsrådet 
 
Idrettsrådets rolle: 
1) er rådgivende organ for kommunen i saker som berører idrettslagene i byen 
2) er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter 
3) gir uttalelser på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, 

anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, tildelinger av kommunale tilskudd, 
spillemidler, idrettsstipend etc.  

4) gir innspill og faktainformasjon til utarbeidelse av planutkast 
5) gir høringsuttalelser forut for politisk behandling når IRK mener dette er 

nødvendig 
6) har kontaktperson/-er som kan uttale seg i idrettssaker 
7) er representert i arbeidet med ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv”  
8) har møte- og talerett i kulturstyret ved behandling av idrettssaker. 
 
 
3.3 Administrasjonen i Kristiansand kommune 
 
Rådmannens/kulturdirektørens/idrettssjefens rolle: 
1) rådfører seg med IRK i saker som angår idretten i Kristiansand 
2) sørger for at IRKs innspill til politiske saker følger de øvrige sakspapirene til 

besluttende instans, eller at innspillene på annen måte blir referert i den endelige 
skriftlige saksdokumentasjonen. 

3) koordinerer idrettssaker slik at IRK settes i kontakt med saksansvarlig etat når 
dette ikke er idrettsetaten.  



4) har anledning til å delta i IRKs styremøter med en representant som observatør 
med talerett. Styret kan i særskilte saker bestemme at representanten ikke kan 
delta. 

5) deltar på IRKs styremøter med idrettssjef/fagansvarlig for idrett minimum en gang 
pr halvår. 

6) deltar i årsmøtet til IRK med minimum en representant. 
7) sender kopi av innkalling og saksdokumenter til IRK samtidig som dette sendes 

kulturstyrets medlemmer. 
 
 
3.4 Politisk nivå 

 
1) rådspørrer IRK ved behandling av saker av idrettspolitisk interesse dersom IRK 

ikke har gitt uttalelse. 
2) Konsulterer IRK ved budsjettendringer i budsjettperioden 
3) Det avholdes drøftingsmøte mellom kommunens politisk ledelse og ledelsen i IRK 

minst én gang hvert kalenderår.  
 
 
3.5  Samarbeidsårshjul 
Det utarbeides et årshjul for den konkrete, administrative oppfølgingen av de ulike 
samarbeidstiltakene og kontaktpunktene. 

 
 
4. Kommunikasjon 
IRK lager forslag og kommunen beslutter ut fra en helhetstenking i kommunen.  
Partene skal ha respekt for hverandres egenart og akseptere at de kan ha ulike syn 
på prioriteringer og løsninger. 
 
 
5. Økonomisk støtte 
KKs støtte til IRKs drift og utvikling gis gjennom årlige bevilgninger over egen post på 
kulturbudsjettet. 
 
 
6. Annet 
IRK inviteres med på relevante befaringer, reiser, idrettsutvekslinger eller andre typer 
arrangementer av betydning for Kristiansandsidretten. Partene vil også prioritere 
samarbeid innen andre områder som folkehelse, integrering m.m.  
 
 
7. Avtalens varighet  
Med mindre IRKs årsmøte har gitt sitt styret nødvendig fullmakt, må 
samarbeidsavtalen være behandlet og godkjent av årsmøtet.  Rådmannen i 
Kristiansand legger avtalen frem til politisk behandling i formannskapet.  Den 
godkjente avtalen undertegnes av styrelederen i IRK og ordføreren i Kristiansand 
kommune.  Partene foretar i felleskap en gjennomgang og evaluering av avtalen, 
første gang etter ett år og deretter etter hvert kommunevalg. 
  
Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med seks måneders varsel. 



 
 
Kristiansand                 /      2013       
 
 
For Kristiansand kommune      For Idrettsrådet i 
Kristiansand 
 
 
 
Arvid Grundekjønn      Gunnar Steen 
ordfører                                                                                leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg sak 9.2. Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 
 
Hannevikas IL 
Kristiansand Løpeklubb  
Kristiansands IF 
         Kristiansand 10.mars 2014 
Til årsmøtet i Idrettsrådet i Kristiansand 
Forslag  til årsmøtet 
Vedrørende anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 
Kristiansand er snart uten utendørs friidrettsanlegg hvor det går an å trene og drive 
konkurransefriidrett. Antall friidrettsanlegg i kommunen er redusert fra 4 til ett med brukbar 
kvalitet over en 30 års periode. Dersom også Vågsbygd idrettsplass skal legges ned er det kun 
Kristiansand Stadion hvor en kan drive med friidrett i byen. At en mer eller mindre bevisst har 
nedprioritert Vågsbygd idrettsplass som idrettsarena og bygd opp gode anlegg for fotball 
andre steder har gjort at friidrettsanlegget har forfalt og bruken blir naturlig deretter.  Uten 
noen form for anlegg er det også vanskelig å organisere og drive friidrett lokalt. 
Friidrettsaktiviteten har lidd under dette og sammenlignet med forrige århundre er aktiviteten 
gått dramatisk tilbake særlig i Vågsbygd, men også Torridal , Tveit og Randesund er mer eller 
mindre «friidrettsfrie» da bydelene ikke har hatt anlegg for friidrett på mange år. 
Det er ønsker om friidrettstilpassede anlegg på Just vik(Just IL) og Gimlekollen, det er ønske 
om å opprettholde Vågsbygd Idrettsplass med 400 m rundløpsbane(kun 2-3 baner), men ellers 
med vanlige friidrettsfasiliteter og det er et ønske om en erstatningsbane for Idda som har lidd 
samme skjebne som det som kan komme til å skje i Vågsbygd. 
Vi ønsker at det lages en plan for hvordan friidrettsanlegg kan innpasses i bydelene og videre 
at det bygges et friidrettsanlegg i Vågsbygd hvor det går an å drive med ordinær 
konkurransefriidrett. 
Vi ønsker også tilpassing for friidrett i ordinære innendørshaller  
Friidrettsklubbene ønsker at idrettsrådet støtter opp om dette og fremmer forslag overfor 
kommunen om at en i det minste lages en plan for hvordan friidrettsanlegg i Kristiansand skal 
utvikles i årene som kommer. 
For KIF, KLK og HIL 
Jon Fjeld 
 
 
Hei, 
  
Det er helt riktig mye å ta tak i. Som Terje larsen var inne på i går tror jeg man gjør smart i å 
prioritere for å få frem et tydelig budskap. Et forslag kan være noe som følgende:  
1. Sørge for fremdrift og prioritering av en fullverdig friidrettshall i Kristiansand (Gjerne 
kombinert med en Bislett-løsning for mosjonsløpere/trening langdistanse rundt hallen) 
2. Få mandat til å nedsette en gruppe som skal se på behovet for utendørsanlegg i 
Kristiansand. Denne bør kanskje ha et to-delt fokus:  
      a. Behov og lokalisering av et fullskala friidrettsanlegg i Vågsbygd (Idrettsplassen er så 
vidt jeg forstår en tapt sak politisk sett).  
      b. Behov for og lokalisering av nærmiljøanlegg (enten Friplassen eller andre modeller 
hvor friidrett integreres i idrettsanlegg/lekeområder) i bydelene.   
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