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Elite- og Talentrådet

Åbent punkt

Resume
Elite- og Talentrådet drøfter forslag til årsplan (fra sommer til sommer) til udmøntning af
Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, til godkendelse i Kulturog Idrætsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslag til årsplan for 2017/2018 anbefales og forelægges til
godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Beslutningskompetence
Elite- og Talentrådet
Sagsfremstilling
I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til
sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for Talentudviklingspuljen.
Særligt for årsplanen 2017/2018 (sommer til sommer)
På grund af byrådets godkendelse af vedtægtsændringer for Elite- og Talentrådet den
26. april 2017 punkt 92, samt efterfølgende etablering af et nyt Elite- og Talentråd den
21. juni 2017, har rådet ikke haft mulighed for at fremlægge årsplan 2017/18 til godkendelse i 2. kvt. i Kultur- og Idrætsudvalget. 2017 må derfor betragtes som et overgangsår, hvor de indsatser det tidligere Elite- og Talentråd har igangsat for 2017 gennemføres.
Det betyder bl.a., at kriterier for Talentudviklingspuljen 2017 hviler på de gældende
kriterier, som det gamle Elite- og Talentråd godkendte den 8. september 2016.
Kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 fremlægges til godkendelse i årsplanen. På grund af den forsinkede proces forslår Elite- og Talentrådets
arbejdsgruppe, at kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017
følger de samme kriterier fra 2016. Arbejdsgruppen henviser til, at klubberne ikke vil
have mulighed for at omstille deres aktiviteter med så kort varsel.
Årsplanen indeholder derudover en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige
indsatser initieret af Roskilde Kommune.
Forslag til årsplan for 2017/18 er vedlagt i bilag 1.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 40
Godkendt.
Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan
Lynnerup.

