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21. november 2017

Roskilde Kommunes nuværende elitesportsaftaler med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis udløber den 30.
juni 2018, og der skal derfor udarbejdes nye elitesportsaftaler. Roskilde Elite- og Talentråd rådgiver Kulturog Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2, stk. 4.
På mødet i Elite- og Talentrådet den 14.september 2017 nedsatte rådet derfor en arbejdsgruppe bestående
af Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) Jørgen Aufeldt, (Roskilde Idræts Union), Poul Lindor Nielsen (Kulturog Idrætsudvalget) og Henning Hansen (repræsentant med en elitemæssig baggrund). Arbejdsgruppen har
udarbejdet forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler, herunder konkrete bedømmelseskriterier for ansøgere.
Kriterier for nye elitesportsaftaler
Arbejdsgruppen forslår som noget nyt, at alle idrætsklubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt
klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under
et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Ansøger skal søge til et specifikt hold, udøver eller projekt.
Der foreslås 4 bedømmelseskriterier: Sportslige niveau, eksponering, folkelig opbakning gennem sportsoplevelser og talentudvikling (ny). Samtidig udgår kravet om en egen finansiering på mindst 50 %.
I behandlingen af ansøgningerne, vil der blive foretaget en samlet vurdering, indeholdende overvejelser i
forhold til ansøgernes beskrivelser af de 4 bedømmelseskriterier.
Derudover forslår arbejdsgruppen, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3 årig periode - fra den 1. juli 2018
til den 30. juni 2021 - for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. I nedenstående tabel er kriterierne fra den
nuværende elitesportsaftale og forslag til kriterier for kommende elitesportsaftale oplistet inkl. begrundelse
for arbejdsgruppens forslag:
Hvem kan søge?
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
Kun de 6 klubber i den daværende Team Danmark
aftale kunne søge:
FC Roskilde
Roskilde BMX
Roskilde Bordtennis

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Alle klubber hjemmehørende i Roskilde kommune
kan søge, såfremt foreningen er medlem af Roskilde Idræts Union og hjemmehørende under et
Specialforbund i Danmarks Idræts Forbund.
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Roskilde Cykle Ring
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
Der blev indgået aftale med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis
Begrundelse for ændring:
Arbejdsgruppen ønsker, at alle foreninger i Roskilde kommune, der lever op til ovenstående bedømmelseskriterier skal have mulighed for at søge om en elitesportsaftale. Arbejdsgruppen er imødekommende overfor
at to eller flere klubber går sammen om en fælles ansøgning. Såfremt der er en fælles ansøgning mellem to
eller flere klubber, hvor der indgår klubber fra andre kommuner, skal disse have en kommunal medfinansiering.
Hvordan bedømmes ansøgningerne?
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
•
•
•
•
•

Klubbens sportslige niveau og udviklingsproces for dette.
Klubbens organisation og udviklingsproces for
denne. (udgår)
Klubbens eksponering i medier og udviklingsproces for denne.
Klubbens bidrag til branding af Roskilde
Kommune. (udgår)
Klubbens sportslige niveau skal give elitesportsoplevelser til Roskilde Kommunes borgere.

Klubben blev bedt om at angive mål på udvalgte
parameter for perioden.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
• Klubbens sportslige niveau.
•

Talentudvikling. (Ny)

•

Klubbens eksponering på sociale medier.

•

Folkelig opbakning gennem sportsoplevelser.

Klubberne bliver bedt om at angive mål på udvalgte parameter for perioden. (Indgår i ansøgningsskemaet).
Såfremt en ansøger får en elitesportsaftale, skal
klubbens talentstrategi fremgå tydeligt på hjemmesiden.

Begrundelse for ændring:
Arbejdsgruppen har ønsket, at ansøgerne fortsat vurderes på deres sportslige niveau og at talentudviklingen
kobles tættere til dette. Arbejdsgruppen anbefaler, at fastholde kravet om at ansøgerne måles på deres eksponering, samt at det er en sport, der har folkelig opbakning lokalt i Roskilde og giver sportsoplevelser til
glæde for kommunens borgere. To klubber kan gå sammen om en fælles ansøgning, hvor der samarbejdes
på ét eller flere områder i forhold til de 4 kriterier, ansøgerne bedømmes på.
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Økonomisk ramme
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
Egenfinansiering på 50 % i forhold til det ansøgte
beløb, som klubben fik i Elitesportsaftalen.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Egenfinansiering er fortsat et bedømmelseskriterie, men ansøger får selv mulighed for at angive
andel af egenfinansiering.

Begrundelse for ændring:
I ansøgningen skal angives egenfinansiering, da det stadigvæk vil være et vigtigt element i den samlede bedømmelse. Der er dog ikke længere et krav om 50 % egenfinansiering, da dette kan sætte begrænsninger
for ansøgere.

Forslag til ramme for nye elitesportsaftaler
I nedenstående tabel er arbejdsgruppens forslag til rammen for de kommende elitesportsaftaler oplistet inkl.
begrundelse for arbejdsgruppens forslag:
Bonusaftaler
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
De to klubber som har en elitesportsaftale, har mulighed for at modtage op til 100.000 kr. i bonus ved
at opfylde en række mål, som årligt bliver anbefalet
af Elite- og Talentrådet og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Klubber som indgår en elitesportsaftale skal have
mulighed for at modtage en bonus, som skal afspejle det modtagne beløb i elitesportsaftalen.

Elite- og Talentrådet vil komme med en endelig
anbefaling om indholdet i en bonusaftale. Arbejdsgruppen foreslår, at antallet af mål i bonusaftalen
reduceres til 2 i de udvalgte klubber. Disse mål i
bonusaftalen godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget på et senere tidspunkt efter indgåelse af elitesportsaftaler.
Uforløst bonus overføres til talentudviklingspuljen.

Uforløst bonus overføres til talentudviklingspuljen

Begrundelse for ændring:
Arbejdsgruppen anbefaler, at niveau på en bonus skal afspejle det modtagne beløb i elitesportsaftalen og
antallet af mål reduceres for at give klubberne mulighed for at fokusere målrettet. Den nuværende og fremtidige bonus er indeholdt i elitesportsaftalernes budgetramme.
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Ophør af Elitesportsaftale
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
Roskilde Kommune kan til enhver tid træde ud af
aftalen, hvis denne ikke overholdes af modparten,
og i den indgåede elitesportsaftale vil være angivet,
hvilke præmisser der gælder i forhold til dette.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Roskilde Kommune kan til enhver tid træde ud af
aftalen, hvis denne ikke overholdes af modparten,
og i den indgåede elitesportsaftale vil være angivet, hvilke præmisser der gælder i forhold til dette.
Roskilde kommune har ligeså mulighed for at ændre på beløbsstørrelsen i en elitesportsaftale, hvis
væsentlige præmisser ændrer sig.

Begrundelse for ændring:
Arbejdsgruppen anbefaler, at såfremt klubben ikke lever op til væsentlige præmisser i elitesportsaftalen kan
Kultur- og Idrætsudvalget ændre tilskuddet efter anbefaling fra Elite- og Talentrådet.
Daglig drift og evaluering
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
Elite- og Talentrådet administrerer den daglige drift
af aftalerne. Der holdes to årlige statusmøder med
hver klub. Status fremlægges på et møde i Elite- og
Talentrådet.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Elite- og Talentrådet administrerer den daglige
drift af aftalerne. Der holdes to årlige statusmøder
med hver klub. Status fremlægges på et møde i
Elite- og Talentrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget modtager halvårlig orientering om elitesportsaftalerne, jf. § 2. stk. 4 i vedtægter.

Kultur- og Idrætsudvalget modtager halvårlig orientering om elitesportsaftalerne, jf. § 2. stk. 4 i
vedtægter.

Genforhandling
Elitesportsaftaler 1/7 2015- 30/6 2018
Ny proces med genforhandling af Elitesportsaftaler
er ikke fastlagt.

Kommende elitesportsaftaler 1/7 2018- 30/6
2021
Det anbefales, at Elitesportsaftalerne genforhandles, så klubberne omkring et år inden aftalernes
udløb ved, hvor de står i forhold til fremtidig økonomi.

Begrundelse for ændring:
Arbejdsgruppen anbefaler, at genforhandling af elitesportsaftale sker i god tid inden aftalens udløb, for at sikre klubbernes planlægning.
Øvrige anbefalinger fra arbejdsgruppen
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Arbejdsgruppen anbefaler, at der indgås mindst 3 elitesportsaftaler i den kommende periode, dog under forudsætning af at ansøgerne lever op til de opstillede kriterier. Endelig beslutning om antal og omfang af elitesportsaftaler vil dog først ske på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i marts 2018 efter anbefaling fra Elite- og
Talentrådet.
Tidsplan/proces
• Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 4. oktober 2017 Elite- og Talentrådets årsplan
2017/18 indeholdende proces i forhold til nye elitesportsaftaler.
•

Elite- og Talentrådet nedsatte på mødet den 14. september 2017 en arbejdsgruppe til at udarbejde
forslag til kriterier for ansøgere til de nye elitesportsaftaler fra juni 2018.

•

Arbejdsgruppens forslag til kriterier behandles i Elite- og Talentrådet den 30. november 2017 og anbefales til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Efterfølgende orienteres foreningerne om den
igangværende proces med henblik på nye elitesportsaftaler.

•

Kultur- og Idrætsudvalget godkender kriterier for ansøgere til de nye elitesportsaftaler på udvalgets
førstkommende møde medio januar 2018.

•

Ansøgningsperiode til nye elitesportsaftaler er fra medio januar til 25. januar 2018 kl. 12:00.

•

Elite- og Talentrådet behandler ansøgninger efter indstilling fra arbejdsgruppen den 8. februar 2018.

•

Kultur- og Idrætsudvalget godkender nye elitesportsaftaler marts 2018.

Økonomi
Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler, svarende til 1.739.130. kr. i
årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i
samlede bonusudbetalinger årligt på baggrund af, at den samlede kommunale budgetramme til elitesportsaftalerne er på 1.800.000 kr. årligt.
Flere midler til elitesportsaftalerne
Arbejdsgruppen foreslår, at Elite- og Talentrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at midlerne fra partnerskabsaftalerne (300.000 kr. årligt) videreføres i forbindelse med politisk behandling af budget 2019 og
indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. De nuværende partnerskabsaftaler for
Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub udløber den 31. december 2018.

