AVTALE
FOREBYGGENDE MOBILISERING MOT DOPING
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
1. Innledning
Antidoping Norge (ADNO) er en uavhengig stiftelse opprettet av Norges idrettsforbund og Kultur- og
kirkedepartementet. ADNO jobber for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Samarbeidsmodellen
Forebyggende mobilisering mot doping er tilknyttet stiftelsens avdeling for forebygging og folkehelse.
ADNO og Hordaland fylkeskommune (HFK) har samarbeidet om en forebyggende mobilisering mot
doping i to tidligere perioder, 2014-2015 og 2016-2018. Det er besluttet at ADNO og HFK skal fortsette
samarbeidet når inneværende samarbeidsperiode utløper i juli 2018.
Tiltakene som skal gjennomføres vil i hovedsak rette seg mot elever i videregående opplæring, samt
lærere og andre ansatte ved videregående skoler. Det er også et uttalt mål å inkludere forebyggende
mobilisering mot doping i kommuner i fylket.
HFK vil gjennom denne avtalen delfinansiere samarbeidet. En prosjektkoordinator ansettes i en 60
prosent stilling. Samarbeidet finansieres i henhold til budsjettet som fremkommer i prosjektplanen.
HFK er i en prosess for sammenslåing med Sogn og Fjordane fylke for å danne det nye fylket
Vestland. Sammenslåingen vil gjelde fra 1. januar 2020. Det kan bli aktuelt å innlemme Sogn og
Fjordane fylkeskommune i samarbeidet mellom ADNO og HFK i løpet av samarbeidsperioden 20182020. Det vil da utformes en ny avtale og tiltaks-/handlingsplan som vil omfatte hele Vestland.
2. Mål og innsatsområder
Gjennom gjensidig forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen og ADNO, skal det drives et
helhetlig antidopingarbeid i fylkeskommunen. Dette inkluderer planarbeid, tverrfaglig samarbeid,
forebyggende tiltak rettet mot unge og kompetanseheving/opplæring av fagpersoner. Overordnet
mål med samarbeidet er å stimulere til og legge til rette for dopingfrie og helsefremmende
treningsmiljøer. Mål, innsatsområder og tiltak beskrives i prosjektplanen.
3. Varighet
Avtalen løper fra 1. august 2018 til 31. juli 2020, og skal omfatte skoleårene 2018-2019 og 2019-2020.
Eventuelt videre samarbeid utover dette avtales mellom partene.
4. Organisering
ADNO har arbeidsgiveransvaret og ansetter en fylkeskoordinator i 60 % stilling med tiltredelse 1.
august 2018. Fylkeskoordinatorens arbeidsforhold er tilknyttet samarbeidet. HFK har ansvar for å
skaffe kontorplass til fylkeskoordinatoren.
Det etableres en styringsgruppe som består av representanter fra HFK, idrettskretsen og ADNO.
Andre aktører kan innlemmes i styringsgruppen ved behov. Fylkeskoordinator vil fungere som
sekretær/administrator for styringsgruppen, som møtes to til fire ganger i året.
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5. Økonomi
Samarbeidet finansieres gjennom midler fra fylkeskommunen og ADNO. ADNO fakturerer
fylkeskommunen én gang hvert av kalenderårene prosjektet strekker seg over. HFK vil bli fakturert
etter følgende oversikt:


1.10.2018: 120 000,- (5 mnd)



1.4.2019: 300 000,- (12 mnd)



1.4.2020: 180 000,- (7 mnd)

Totalt: 600 000,6. Endringer i prosjektplan
Etter avtale mellom partene kan innholdet i tiltaks-/handlingsplanen justeres. Dette skal avklares i
styringsgruppen. Gjennomføring av prosjektet avhenger av den ansatte fylkeskoordinator er i stand
til å gjennomføre prosjektet. Dersom fylkeskoordinatoren blir ute av stand til å arbeide, eller sier opp
sin stilling, skal partene diskutere videreføring eller eventuell avslutning av samarbeidet.
7. Oppsigelse
Ved vesentlig mislighold kan begge parter skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning. Før
avtalen heves skal det gjennomføres drøftingsmøte.
8. Tvister
Tvister i forbindelse med gjennomføring og/eller forståelse av denne avtale skal søkes løst gjennom
forhandlinger mellom partene. Eventuelle tvister som ikke løses mellom partene skal avgjøres ved
de alminnelige domstoler, med Oslo som avtalt verneting.
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Hordaland fylkeskommune
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