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Samarbeidsavtale med Bydel Sagene og 

idrettslagene Skeid og Sagene IF 2020-2023 
 
 

1. Overordnet formål 

 
Partene forplikter seg i perioden til å samarbeide om å strekke oss mot våre visjoner 
 
• Bydel Sagene – en mangfoldig bydel med omtanke for alle 

 
• Sagene IF skal være et idrettslag som gir alle mulighet til å delta i 

idrettsaktivitet med riktig kvalitet i et godt miljø 

 
• Skeid skal være den beste Osloklubben å vokse opp i! 

 
 
2. Rammer 
 

Avtalen skal bidra til å følge opp Oslo idrettkrets’ visjon om «idrettsglede for alle i Oslo», 
som baserer seg på Norges idrettsforbunds resolusjon fra 2019:  
 

«Idretten må selv arbeide for å redusere egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre 

rammevilkår fra det offentlige, slik at idrettslagenes kostnader kan reduseres mest 

mulig». 
 
Avtalen skal bidra lokalt i bydel Sagene til Oslo kommunes hovedmål om at alle barn og 
unge som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrettslige aktiviteter1. Det betyr bl.a. at: 
 

• Oslos investeringer i idrettsanlegg er investeringer i fellesarealer som alle barn og 

unge skal ha mulighet til å kunne benytte seg av.  

• For mange av barrierene er det idretten selv som sitter på virkemidlene og dermed 

må ta ansvaret for å bygge dem ned.  

• Idretten må ta kampen mot kostnader som ikke er strengt tatt nødvendige.  

• Barn og unge skal ikke betale for de voksnes idrett eller betale for drift av 

særforbund.  

 
Avtalen sees også i sammenheng med Oslos fire mål for frivilligheten: 
 

• Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet. 

• Kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor og 

tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører imellom. 

• Flere av kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne 

og fylles med frivillig aktivitet. 

• Kommunen skal stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, 

og bidra til økt rekruttering av frivillige. 

 
  

                                                           
1 www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/byradssak-om-okonomiske-barrierer-i-idrett.pdf  
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3. Hensikt 
 

Hensikten med avtalen er å gi idrettslagene mulighet til å arbeide målrettet med å skape 
gode og inkluderende tilbud, ved å tilføre driftsmidler til administrasjon, og å gi (noe) 
refusjon for manglende innbetalte kontingenter og avgifter.  
 
Det er et overordnet mål å sikre at alle barn som ønsker det får delta i organiserte 
fritidsaktiviteter, uavhengig om hindringen er lav inntekt i familien, sosiale eller 
helsemessige utfordringer, eller spesielle behov for tilrettelegging. 
 
Idrettslagene er blant de største frivillige organisasjonene i bydelen, og åpne for alle barn 
og ungdom som har lyst til å delta, uavhengig av bakgrunn og familiens betalingsevne. 
Aktivitetene er godt organisert, og forankret i idrettens retningslinjer.  
 

 

4. Sagene IF prioriterer 
 

• Åpne og gratis introduksjonstilbud av ulike idretter til barn.  
• Å rekruttere - i samarbeid med bydelen og skolene - barn som ikke deltar i andre 

organiserte fritidsaktiviteter. 
• Økt fokus på å lage et idrettslig og sosialt tilbud til ungdom på kveldstid og i helgene. 
• Åpent klubbhus som samlingssted og ressurssenter for idrett og fysisk aktivitet. 
 

Sagene IF forplikter seg til  
 

• Å ha gode rutiner for å få inn medlemskontingenter og avgifter, med muligheter for 
betalingsutsettelse, og å dele opp innbetaling. 

• Å sende inn årsmelding med årsregnskap, som synliggjør arbeidet med klubbens 
prioriteringer i denne avtalen, når denne er vedtatt av generalforsamling. 

• Å sende inn en anonymisert rapport over manglende innbetalte treningsavgifter, innen 
1. oktober hvert år. 

 

 

5. Skeid prioriterer 
 

• Åpent tilbud til barn som ønsker å delta, også de barna som kommer fra familier med lav 
betalingsevne. 

 
Skeid forplikter seg til  

 

• Å ha gode rutiner for å få inn medlemskontingenter og avgifter, med muligheter for 
betalingsutsettelse, og å dele opp innbetaling. 

• Å sende inn årsmelding med årsregnskap, som synliggjør arbeidet med klubbens 
prioriteringer i denne avtalen, når denne er vedtatt av generalforsamling. 

• Å sende inn en anonymisert rapport over manglende innbetalte treningsavgifter, innen 
1. oktober hvert år. 
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6. Bydel Sagene prioriterer 
 

• Å synliggjøre de tilbudene klubbene har for bydelens befolkning. 
• Å samarbeide med klubbene om felles aktiviteter som bidrar til å øke andelen 

medlemmer blant barn som ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter. 
• Løfte fram de utfordringene visjonen idrettsglede for alle gir med tanke på manglende 

dugnadsinnsats og økonomisk egenbetaling i klubbene, og bidra til å få fram nye 
virkemidler som kan redusere disse utfordringene. 

 
Bydel Sagene forplikter seg til  

 

• Å gi et årlig driftstilskudd på kr 175 000 til hvert av idrettslagene, som utbetales tidlig 
på året. Dette driftstilskuddet er øremerket idrettslagets administrative arbeid med å 
følge opp prioriteringene i denne avtalen. 

• Å gi en refusjon på inntil kr 55 000 til hvert av idrettslagene, basert på den 
anonymiserte rapporten over manglende innbetalte kontingenter og avgifter 
idrettslagene sender inn. 

• Å arrangere samarbeidsmøter med daglig leder i idrettslagene to ganger i året, hvor 
arbeidet med prioriteringene i denne avtalen drøftes. 

 
 
7. Avtaleperiode 
 

Denne avtalen gjelder i fire år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2023. 
 

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med seks måneders varsel. 
 
Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis vesentlige punkter 
blir misligholdt, eller hvis det er forhold hos den ene part som kan skade den andres 
omdømme. Dette kan være tilfelle dersom partene opptrer uetisk eller på en måt som 
skaper negativ omtale av den andre parten. 
 
Hvis bydelen eller et av idrettslagene sier opp avtalen, så kan avtalen likevel videreføres 
med det andre idrettslaget. Oppsigelsen gjøres i så fall kjent for det gjenværende 
idrettslaget, og legges ved avtalen. 
 
 


