
 

 
 

 

 
 

Kommissorium for Eliteidræts-
rådet i Ballerup Kommune 

 
 
 
Efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte 
særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende 
eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de 
stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensæt-
ning og fastsætter regler for deres virksomhed.  
 
Adgangen til at nedsætte særlige udvalg bruges navnlig i tilfælde, hvor kommunal-
bestyrelsen ønsker, at sagkyndige eller borgere inddrages i udvalgsbehandlingen af 
en bestemt sag, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke 
er repræsenteret i det kommunale styre. Udvalgets funktion er af forberedende el-
ler rådgivende karakter og har til formål at kvalificere grundlaget for politikudvikling 
og senere politiske beslutningsprocesser i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget 
og/eller de stående udvalg.  
 
I forbindelse med udvalgets nedsættelse, tages der stilling til dets funktionsperiode. 
Funktionsperiodens længde afhænger af opgavens omfang/karakter og kan variere 
fra udvalg til udvalg. Udvalget bortfalder automatisk, når funktionsperioden udlø-
ber, eller når Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge det.  
 
I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til, hvor sekretariatsbe-
tjeningen for udvalget skal ligge. Det center eller sekretariat, der har sekretærfunk-
tionen for udvalget, indkalder til møderne i udvalget og udarbejder referater af de 
afholdte møder. 
 
Som udgangspunkt er dagsordenerne for og referaterne af udvalgets møder ikke 
offentlige, men dette afgøres konkret i forhold til udvalgets formål og kan variere 
fra udvalg til udvalg.   
 
I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til udvalgets økonomiske 
ramme. De økonomiske ressourcer, der afsættes til udvalgets virke, findes inden 
for rammen for det politiske udvalg, som det midlertidige udvalg refererer til.  
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§ 1 Udvalgets navn 

Eliteidrætsrådet for Ballerup Kommune. I daglig tale kaldet Eliteidrætsrådet. 

 
§ 2 Formål 

Eliteidrætsrådets formål er at realisere Ballerup Kommunes idrætspolitik på elite- 
og talentområdet samt Ballerup Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, 
i daglige tale Elitekommuneaftalen. 

 
§ 3 Udvalgets kompetencer og opgaver 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og har følgende opgaver:  
 

 at drøfte årlige handlings- og indsatsplaner på elite- og talentudviklingsområdet 

 at prioritere indsatsen inden for elite- og talentudvikling 

 at skabe opmærksomhed om de idrætspolitiske initiativer på elite- og talentom-
rådet 

 at arbejde for at optimere vilkår for foreningers og udøveres muligheder for at 
dyrke og udvikle talentet, herunder 

o de bedste muligheder for træning 

o de bedste muligheder for uddannelse i kombination med stærkt fokus på 
idrætten (”Dual Career”) 

o de bedste muligheder forjob/arbejde i kombination med stærkt fokus på 
idrætten 

o de bedste muligheder for relevant bolig, også under uddannelse 

o de bedste muligheder for udvikling af kompetente trænere, ledere og velorga-
niserede foreninger. 

 

§ 4 Funktionsperiode 

Udvalgets funktionsperiode er fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2025. 

Senest i forbindelse med begyndelsen af en ny kommunal valgperiode tager Kom-
munalbestyrelsen stilling til udvalgets fortsættelse. 

Udpegning af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen sker for en 4-årig periode 
og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

 

Repræsentation for satsningsidrætsgrene og erhvervslivet udpeges for en 2-årig 
periode. 
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§ 5 Sammensætning 

Eliteidrætsrådet består af følgende medlemmer: 

 Borgmesteren 

 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 

 Formanden for Børne- og Skoleudvalget 

 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 

 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrene i 
Ballerup Kommune 

 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne i Ballerup Kommune 

 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune 

Ved udpegning af repræsentanter for satsningsidrætsgrene og erhvervsliv kan der 
udpeges stedfortrædere, der indtræder i fald en repræsentant udtræder af Elitei-
drætsrådet i den 2-årige periode. 

 

Følgende observatører kan deltage i Eliteidrætsrådets møder med taleret, men 
uden stemmeret: 

 1 repræsentant for idrætsskolen/idrætsskolerne 

 2 repræsentant for Center for Skoler, Institutioner og Kultur 

 1 repræsentant for Team Danmark 

 

Formanden/borgmesteren er bemyndiget til, i samråd med formanden for Kultur- 
og Fritidsudvalget og formanden for Børne- og Skoleudvalget, at udpege repræsen-
tationen for idrætsforeningerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. 

Der er mulighed for at indkalde yderligere personer til udvalgets møder ad hoc. 

 

§ 6 Formand og næstformand 

Borgmesteren er formand for Eliteidrætsrådet. 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er næstformand i Eliteidrætsrådet. Næst-
formanden fungerer i formandens fravær. 

 

§ 7 Mødeafvikling 

Formanden indkalder til første møde efter kommunalvalget. Der afholdes 4 ordinæ-
re møder årligt, ét i hvert kvartal. Ordinære møder fastlægges på det sidste møde i 
året for det følgende år. 

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller to medlemmer i forening fin-
der det nødvendigt og indkaldes med mindst 5 kalenderdages varsel. 

Eliteidrætsrådets møder ledes af formanden. 

Ved afstemning og stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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Eliteidrætsrådets møder er ikke offentlige. 

 

Eliteidrætsrådet afholder ét årligt temamøde, med fokus på overordnede, idrætspo-
litiske problemstillinger, der vedrører elite- og talentudvikling. Der vil være fokus 
på videndeling og videnformidling i bredeste forstand, såvel omkring træning som 
ledelse og organisation i foreninger med fokus på talent- og eliteudvikling. 

Temamødet vil tillige omfatte præsentation af drøftelse af Eliteidrætsrådets hand-
lingsplan og en statusgennemgang af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 

 

§ 8 Dagsorden 

Der indkaldes punkter til dagsordenen tre uger inden mødets afholdes. 

Punkter til dagsorden sendes til Eliteidrætsrådets sekretær senest to uger inden 
mødets afholdelse. 

Dagsordenen til udvalgets møder udarbejdes af sekretæren og formanden i fore-
ning. 

Dagsordenen udsendes en uge inden mødets afholdelse. 

Dagsorden indeholder følgende faste punkter 

 Meddelelser 
 Status på Eliteidrætsrådets handlingsplan 
 Eventuelt 

Dagsorden til ekstraordinært møde udsendes senest 3 dage før mødet, hvis fristen i 
ikke kan overholdes. 

 

Dagsorden og bilag samt referater udsendes til medlemmer og suppleanter pr. e-
mail. Dagsorden og bilag samt referater vil også blive publiceret til kommunens 
dagsordenssystem for de medlemmer, som måtte have adgang hertil. 

Andet materiale, fx invitationer, sendes pr. e-mail. Medlemmer, der ikke har e-mail, 
vil modtage materialet med almindelig post. De medlemmer, som har e-mail, men 
som ønsker at få dagsorden og bilag i papir, kan få materialet tilsendt med almin-
delig post eller få materialet udleveret på mødet. 

 

Dagordenerne til udvalgets møder er offentlige. Lukkede punkter offentliggøres ik-
ke. 

 

§ 9 Mødereferat 

Referatet af udvalgets møder udarbejdes af sekretæren og godkendes af udvalget.  

Mødereferaterne er offentlige. Lukkede punkter offentliggøres ikke. 
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§ 10 Indstillinger  

Udvalget kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for det politiske udvalg, det 
refererer til, men medvirker til politikudvikling ved sin forberedende og rådgivende 
funktion. Omfanget af udvalgets beslutningsrum er afgrænset under § 2 om formå-
let. 
 
§ 11 Sekretariatsbetjening 
Sekretariatsbetjeningen håndteres af Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 
 
§ 12 Økonomi  
Eliteidrætsrådet har ingen selvstændige budgetter. 
 
§ 13 Diæter 
Der ydes ikke diæter for deltagelse i udvalgets møder. 
 
§ 14 Handlingsplan og beretning 
Eliteidrætsrådet formulerer en 2-årig handlingsplan for rådets arbejde med ud-
gangspunkt i Ballerup Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark og det 
vedtagne budget. 
 
Handlingsplanen godkendes ved det i perioden første/andet ordinære møde i Kul-
tur- og Fritidsudvalget. 
 
Eliteidrætsrådet aflægger årligt sin beretning for rådets arbejde. 
Beretningen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse ved udvalgets 
sidste ordinære møde i kalenderåret. 
 
§ 15 Ændring af kommissorium  
Kommissoriet kan ændres af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. 
 
Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den xx/xx/xxxx 
 
 
 
 
 
      
Jesper Würtzen  Eik Møller 
Borgmester   kommunaldirektør 

 


