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Åbent punkt

Resume
Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune
og Team Danmark for perioden 2017-20. Samarbejdsaftalen skal godkendes af Kulturog Idrætsudvalget og til orientering i Skole- og Børneudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde
Kommune 2017-2020 videresendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget og til
orientering i Skole- og Børneudvalget.
Beslutningskompetence
Elite- og Talentrådet
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune
og Team Danmark.
De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:
Roskilde Kommune arbejder for at etablere 1-2 idrætsskoler, som lever op til Team
Danmarks tilbud om aldersrelateret træningskoncept (ATK) på 0.-6. klassetrin. Eleverne har 45 minutters sammenhængende ATK undervisning om dagen. De involverede
idrætslærere modtager efteruddannelse i aldersrelateret træning.
Team Danmark, forbundene i Danmarks Idrætsforbund og Roskilde Kommune var enige om at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling,
fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter
mellem forbund, Roskilde Kommune (de prioriterede sportsgrene) og Team Danmark
for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i
deres tilbud og ressourcerne udnyttes optimalt.
Roskilde Kommune vil arbejde for at have lokalt prioriterede sportsgrene, hvor der vil
blive arbejde med deres talentstrategi.
Talentklasserne på Himmelev Skole fortsætter. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK, og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene.
Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger.
Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter på Roskilde Katedral Skole,
Himmelev Gymnasium, Roskilde Handels Skole, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde
10. Klassecenteret. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene. Konceptet udvides med relevante kurser og fysiske screeninger for talenterne.
Der arbejdes hen imod at skabe bedre vilkår for automobilsporten.
Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31.december 2016, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i perioden 2017-20, idet samarbejdsaftalen allerede er indregnet i budget 2017-20.
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En opdateret version af samarbejdsaftalen blev uddelt på mødet indeholdende Hanne
Pedersen fra Team Danmarks kommentarer.
Godkendt, med følgende kommentarer:
Vi udspecificerer i samarbejdsaftalen som andet sidste afsnit § 1. Organisation, at der
tilgår kr. 500.000 til de prioriterede sportsgrene ud af det samlede Elitekommune budget i Roskilde. Vil tilføjer de lokalt prioriterede sportsgrene dertil.
I § 5. Idrætsskoler. Sætningen i første afsnit ændres til "..der arbejdes systematisk og
kvalificeret med 45 minutters sammenhængende ATK undervisning om dagen i 0. - 9.
klasse"….
Vi tilføjer under § 10. Faciliteter, at vi er i gang med at undersøge muligheden for at
etablere sportscollege i Roskilde Kommune.
Bilag 4b. Området med sportsmedicin uddybes.
Fraværende
Tommy Brun Larsen

