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Eiendom

Juridisk- utarbeidelse av avtale

Avtale Halden Idrettsråd - Halden kommune - Os arena

Sammendrag av saken:
Rådmannen jobber med å fremforhandle en preliminær driftsavtale med Idrettsrådet som omhandler
bruksrettigheter og administrasjon av ny arena på Os. En slik avtale har mange elementer og praktiske
sider for de involverte parter, og er ønskelig fra begge sider.
Rådmannen anser at saken er på et riktig stadium i forhandlingene nå med tanke på felles forståelse, og at
det i er enighet om prinsipper og momenter man bør gå nærmere inn på senere i prosessen. Partene anser
det som riktig å inngå en tillitsbasert avtale som er fleksibel og som gir muligheter for tilpasning etter
erfaringer som blir gjort.
Halden kommune har én avtalemotpart, som er Halden Idrettsråd. Kommunen styrer gjennom oppfølging
av denne ene avtale. Klubbenes eventuelle mislighold av forpliktelser blir på den måten Idrettsrådets
ansvar.
Det kan være aktuelt å differensiere ansvaret noe i forhold til bruk av idrettshallen og basishallen. Per
tiden kjenner vi ikke bruken godt nok, men det vil uansett være Idrettsrådet som avtaler differensierte
forpliktelser og/eller rettigheter med sine avtalemotparter.
Rådmannen har derfor utarbeidet et arbeidsdokument hvor avtalens struktur og hovedpunkter
fremkommer, og dets innhold er beskrevet. Dokumentet er brukt i forhandlinger med idretten og vært en
ytre ramme for hva som skal reguleres.
På grunn av interne forhold og pågående arbeidsprosesser, så er ikke avtalen sluttført. Rådmannen er
fortsatt i prosess rundt avtale.
Videre fremdrift:
•

Uke 21: utkast til Idrettsrådet fra Halden kommune

•

Uke 22: kommentarer fra Idrettsrådet på Halden kommune sitt utkast og innarbeidelse av disse.

•

Uke 24: avtalen behandles i Idrettsrådets styre.
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