Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Samarbejdsaftale med Team Danmark 2020-2023
2019-091287
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender indgåelse af ny
samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aalborg Kommune for perioden 2020-2023.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune er én af fem oprindelige kommuner med samarbejdsaftale med Team Danmark tilbage
fra 2001, hvor Team Danmark i 2019 har indgået samarbejdsaftaler med 23 såkaldte ”Elitekommuner” på
landsplan.
Samarbejdet mellem Team Danmark og Aalborg Kommune er i dagligdagen forankret via den selvejende
institution ”Elitesport Aalborg”, der arbejder ud fra følgende overordnede formål:




at styrke og vedligeholde talentudviklingsmiljøer
sikre der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til skabe
elitære idrætsmiljøer
at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten til en koordineret
indsats, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Aalborg Kommune optimale
vækstbetingelser

Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Aalborg Kommune har til formål at fremme vilkårene for
eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling.
Samarbejdsaftalen skal sikre en politisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten og arbejdet med talentudviklingen
i Aalborg Kommune og herunder sikre træning- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere,
sikre en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere(fysisk, personligt og socialt), varetagelse af
talentrekruttering og talentudvikling, tilvejebringelse af uddannelsestilbud til talenter og eliteidrætsudøvere
samt slutteligt etablering af arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere.
Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aalborg Kommune er evalueret i et tæt
samarbejde og dialog med Team Danmark. Den grundlæggende struktur er uforandret med tilføjelse af
særlige indsatsområder og udviklingsprojekter i perioden fra 2020-2023.
Samarbejdsaftalen for 2020-2023 indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Formål
Organisation
Økonomi
Prioriterede idrætsgrene

5. Aktiviteter
6. Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter
7. Immaterielle rettigheder
8. Evaluering og genforhandling

Samarbejdsaftalen fastholder udpegelse af prioriterede såkaldte prioriterede idrætsgrene, hvor
forudsætningerne er:
1.
2.
3.
4.

Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt niveau
specialforbund har udpeget det lokale miljø som et centralt talentudviklingsmiljø i sportsgrenen og
talentarbejdet i det lokale miljø har et højt nationalt niveau
der i forbindelse med aftaleindgåelsen udarbejdes overordnede handleplaner med fokus- og
udviklingsområder i den enkelte prioriterede sportsgren i et tæt samarbejde mellem klub,
specialforbund, Team Danmark og kommune

I samarbejdsaftalen for 2020-2023 indgår følgende idrætsgrene:







badminton
fodbold
håndbold
ishockey
karate og
svømning
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I perioden 2020-2023 vil der være særligt fokus på følgende indsatsområder og udviklingsprojekter:
1. Udøvertrivsel – herunder
- basal uddannelse i ernæring og etablering af beredskab for udøvere med særskilte behov
- basal uddannelse i lifeskills og etablering af beredskab for udøvere med særskilte behov
2. Etablering af skolemodeller i prioriterede idrætsgrene
3. Talenttræneruddannelse
4. Styrketræningsfaciliteter i Gigantium
Med indgåelse af den nye samarbejdsaftale fastholdes, forankres og udvikles Elitesport Aalborgs fokus på
og arbejde med talentudviklingen – herunder:
-

yderligere forankring og udvikling af Idrætsklasser for unge udøvere på Sønderbroskolen med
morgentræning
samarbejde med Team Danmarks lokale uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne
fysisk morgentræning for udøvere tilknyttet ungdomsuddannelsesinstitutionerne og lokale
klubber/foreninger
drift og videreudvikling af Aalborg IdrætsCollege
understøttelse af Nordjysk Elitesport forankret på Aalborg Universitet og University College
Nordjylland
fastholdelse og udvikling af samarbejdsrelationer med Team Danmark, specialforbund, lokale
talentudviklingsmiljøer og øvrige relevante interessenter

Med udgangspunkt i Elitesport Aalborgs arbejde er rammerne for et langsigtet holdbart
talentudviklingsarbejde skabt og skal videreudvikles i samarbejde med talentudviklingsmiljøer,
specialforbund og Team Danmark med henblik på at udvikle lokale og nordjyske talenter til seniorelite på
nationalt niveau, landshold og deltagelse på højeste internationale niveau. Dette sker med fokus på at
kombinere den idrætslige udvikling med uddannelse.
Elitesport Aalborgs bestyrelse – Eliterådet – har på Eliterådsmøde den 23.10.19 behandlet indstilling til ny
samarbejdsaftale 2020-2023 og godkendt samarbejdsaftalen og anbefaler godkendelse i Sundheds- og
Kulturudvalget.
Team Danmark bidrager i samarbejdsaftalens løbetid med kr. 75.000 årligt til Elitesport Aalborg til
understøttelse af Elitekoordinatorstilling.
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Bilag:
Team Danmark - Aalborg Kommune - Elitekommuneaftale 2020-2023
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