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AVTALE
Mellom
Hordaland fylkeskommune
og
Stiftelsen Antidoping Norge
er det i dag inngått avtale om gjennomføring av antidopingprosjektet «Lokal mobilisering
mot doping» (heretter kalt Prosjektet) i Hordaland.
1.

Innledning

Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som er opprettet av Norges idrettsforbund og
Kultur- og kirkedepartementet. Antidoping Norge jobber for en ren idrett og et dopingfritt
samfunn. Prosjektet er knyttet til den delen av virksomheten som tar for seg
forebyggende og holdningsskapende arbeid.
Prosjektet retter seg hovedsakelig mot elever og lærlinger i videregående opplæring i
Hordaland, samt lærere og andre ansatte i den videregående skolen. Prosjektet vil også
spre kunnskap og kompetanse blant yrkesgrupper som møter problematikken i sitt
daglige virke, inkludert helsepersonell og ungdomsarbeidere, og blant pårørende.
Fylkeskommunen vil gjennom denne avtalen delfinansiere Prosjektet, der en
prosjektkoordinator ansatt i Antidoping Norge vil arbeide med informasjons- og
forebyggende arbeid i Hordaland.
Prosjektkoordinatoren ansettes i en 40 prosents stilling og Prosjektet skal finansieres i
henhold til budsjett som fremkommer i vedlagte prosjektplan (16/00175-2).
2.

Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å gi unge mennesker i Hordaland tilstrekkelig kunnskap og
informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse til
dopingbruk i sine lokalmiljøer, det være seg innen idretten eller i samfunnet for øvrig.
Prosjektets sekundærmål er å øke kunnskapen knyttet til dopingproblematikk blant
yrkesgrupper inn helse og opplæring slik at disse er bedre rustet til å forebygge mot
dopingbruk i sine miljøer og kjenne til behandlingsmuligheter for brukere.
Prosjektmålene er beskrevet i prosjektplanen.
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Varighet

Avtalen løper fra 1. august 2016 til 31. juli 2018 og skal omfatte skoleårene 2016-2017,
2017-2018.
4.

Prosjektorganisering

Antidoping Norge har arbeidsgiveransvaret og ansetter en prosjektkoordinator i 40
prosents stilling med tiltredelse 1. august 2016. Prosjektkoordinatorens arbeidsforhold er
knyttet til Prosjektet.
Fylkeskommunen tar ansvar for å skaffe kontorplass til prosjektkoordinatoren.
Det skal etableres en styringsgruppe som består av representanter fra Hordaland
fylkeskommune, Hordaland Idrettskrets og Antidoping Norge. Prosjektkoordinatoren vil
fungere som sekretær/administrasjon for styringsgruppa, som møtes 2-4 ganger i året.
5.

Økonomi

Prosjektet skal finansieres gjennom midler fra Hordaland Fylkeskommune og Antidoping
Norge. Antidoping Norge har arbeidsgiveransvaret og administrasjonen knyttet til
prosjektet.
Kostnadene fremkommer i budsjettet.
Antidoping Norge fakturerer fylkeskommunen én gang hvert av kalenderårene prosjektet
strekker over. Hordaland fylkeskommune vil bli fakturert:
1. november 2016:
Kr. 83 000,1. juni 2017:
Kr. 196 000,1. mars 2018:
Kr. 120 000,TOTALT:

Kr. 399 000,-.

Antidoping Norge skal hvert år innen 1. mai legge frem regnskap for prosjektet som
dekker hvert kalenderår. Innen 1. mai 2019 skal Antidoping Norge legge frem et
avsluttende regnskap for prosjektet som skal være bekreftet av Antidoping Norges
revisor.
6.

Endringer i prosjektet

Etter uttalelse fra styringsgruppen kan partene bli enige om å justere prosjektplanen.
Gjennomføringen av prosjektet avhenger av at den ansatte prosjektmedarbeider er i
stand til å gjennomføre prosjektet. Dersom vedkommende blir ute av stand til å arbeide
eller sier opp sin stilling, skal partene diskutere videreføring eller evt. avslutning av
prosjektet.
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Oppsigelse

Hver av partene kan si opp avtalen med 6 måneders varsel. Oppsigelse kan skje med
virkning fra hhv. 1. januar og 1. juli, slik at skriftlig varsel om oppsigelse må skje innen 6
måneder før virkningsdatoene.

Denne avtale i to eksemplarer.
Oslo den 19.4 2016

Hordaland Fylkeskommune

Anders Solheim, Daglig leder
Stiftelsen Antidoping Norge

VEDLEGG
Prosjektplan for skoleprosjekt i Hordaland m/prosjektbudsjett (16/00175-2)

