Aftale om velfærdsalliance
mellem Roskilde Kommune, Syddansk
Universitet & DBU / DBU Sjælland
Der indgås hermed Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet samt DBU/DBU
Sjælland.

Aftalens parter
- Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
- Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense
- DBU, DBU Allé 1, 2605 Brøndb0079
- DBU Sjælland, Himmelev Bygade 64A, 4000 Roskilde4

Baggrund for aftale
DBU & DBU Sjælland samt Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet anser Roskilde
Kommune som en vigtig samarbejdspartner for fodbolden, når det gælder om at sikre gode rammer for
udviklingen af idrætten i Roskilde Kommune samt for at sikre, at endnu flere indbyggere bliver fysisk aktive.
Parterne har allerede indgået i flere samarbejder, hvorfor denne relation og samarbejde ønskes forøget og
rammesat; både politisk og administrativt, for dermed i langt højere grad at udnytte de
samarbejdsmuligheder parterne kan tilbyde hinanden.
Det overordnede formål med en velfærdsalliance er at sikre udvikling og implementering fodboldindsatser,
på bredde- og eliteniveau, i Roskilde Kommune, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at
bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt
samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Aftaleperiode
Aftalen gælder i perioden 01.06.2017 – 31.12. 2020.
Parterne indleder senest 1. halvår 2020 forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet. Det er
ambitionen for både aftalens parter, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode.

Aftaleindhold
Aftalen indebærer gensidig forpligtelse til tæt samarbejde i bredde- og elitesammenhæng. Både hvad angår
eventuelle DBU-events og/eller u-landskampe samt En Del Af

Noget Større-projekter inden for nedenstående områder.
På disse områder vil DBU/DBU Sjælland, Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet og
Roskilde Kommune i fællesskab sørge for rekruttering, implementering, effektevaluering og kommunikation.
Sundhedsområdet
Der indgås et tæt samarbejde med kommunens sundhedsfaglige afdelinger med henblik på at udbyde
sundhedsfremmende aktiviteter til borgere, der er i målgruppen for kommunens forebyggelses- og
rehabiliteringsindsatser. Det er intentionen, at aktiviteterne Fodbold Fitness, herunder Oldboys og
Bedstemor-fodbold samt Fodbold på Recept bliver en del af kommunens sundhedstilbud.

Folkeskole- & ungdomsuddannelsesområdet
Aftalen indebærer, at alle folkeskoler får et tilbud fra DBU om ”Fifa 11 for Health” og
skolemotionskonceptet FIT FIRST, som samarbejdsprojekter under Åben Skole.
På folkeskoleområdet gælder det ligeledes, at parterne, primært kommunen og DBU Sjælland, samarbejder
om Åben Skole-projekter.
Kommunen og DBUS har tidligere samarbejdet omkring et fodboldprojekt målrettet handelsskoleelever og
påvist en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og frafald blandt eleverne. Det er intentionen med
denne aftale, at dette projekt fortsættes og udvides til andre typer af ungdomsuddannelser, herunder
projekt KICK-bevægelse på erhvervsskolen.
Inklusion – brobygning
Det er intentionen med denne rammeaftale at udvikle et fodboldtilbud målrettet borgere i boligområder
med lav foreningsdeltagelse.
EM 2020
Det er hensigten, at nærværende aftale skal give anledning til noget spinoff-aktivitet i forbindelse med EMslutrunden i 2020, der bl.a. indebærer nogle kampe i København.
Nyt stadion i Roskilde
Når kommunens nye stadion står klart, vil kommunen og DBU afklare mulighederne for at indgå en aftale om
afvikling af U-landskampe og/eller træningssamlinger.
DBU Tour
Kommunen har med DBU A/S indgået aftale om afvikling af DBU Tour i 2017. Denne aftales detaljer er
beskrevet i separat aftale mellem parterne.
Elite i øvrigt
Velfærdsalliancen sikrer kommunen et samarbejde med DBU Elite for at optimere samarbejdet mellem
kommunens fodboldklubber om talentudvikling.
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Generelt om aftalen
Aftalen forpligter parterne til at prioritere hinanden i forbindelse med fremtidige indsatser; herunder at
udvide velfærdsalliancens indhold til flere breddeaktiviteter inden for områderne sundhed, inklusion, børn &
unge samt eliteaktiviteter. Aftalen er således dynamisk og tilpasses løbende i fælles dialog efter behov.
Det er væsentligt at understrege, at aftalens breddeinitiativer forudsætter involvering og medejerskab fra
fodboldklubberne i kommunen, hvorfor kommunen og DBU Sjælland efter aftalens opstart indleder dialoger
med DBU Sjællands medlemsklubber i kommunen.
Rettigheder
Roskilde Kommune får i perioden status af ”Officiel DBU Velfærdsalliancepartner” og kan frit bruge denne
betegnelse eller variationer heraf i sin markedsføring. DBU forbeholder sig retten til at ændre navnet.
Økonomi
Med denne aftale aftaler Roskilde Kommune og DBU/DBU Sjælland at prioritere økonomi og
medarbejderressourcer med henblik på aftalens breddeinitiativer.
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Dato & underskrifter

Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune

Dato

Underskrift

Professor Peter Krustrup, Syddansk Universitet

Dato

Underskrift

Formand Jesper Møller, DBU

Dato

Underskrift

Administrationschef Jens Erik Jensen, DBU Sjælland

Dato
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