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Etablering af Eliteidræt Århus
1. Resume
Alle forudsætninger for at markere Århus stærkt inden for eliteidræt synes at være til stede:


Næsten optimale fysiske rammer - senest via udbygningen og moderniseringen af Aarhus
Idrætspark.



En lang række markante idrætsforeninger



Tilstedeværelsen af specialforbund i byen.



Idrætspuljen til hvervning af store idrætsbegivenheder og en række organisationer, der
har til formål at fremme idræt og idrætsoplevelser (bl.a. Idrætssamvirket, Sport
Aarhus/Events, Aarhus Idrætspark, Vilhelmsborg).



Et stort rekrutteringsgrundlag, der bl.a. skabes via Århus' position som uddannelsesby.
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På trods af ovenstående må det konstateres, at Århus ikke markerer sig så stærkt, som det kunne
forventes på en række idrætsområder. Ligeledes må det konstateres, at Århus har vanskeligt ved
at fastholde sine mange idrætstalenter. På den baggrund fremlægger Magistratens 4. Afdeling her
et oplæg vedr. styrkelse af talentudvikling og eliteidræt i Århus

Forslaget går konkret på, at der skal etableres en organisation Eliteidræt Århus, som får til
opgave at udvikle eliteidrætten i Århus. Det gælder både den enkelte idrætsudøver og
eliteidrætten generelt. Visionen er, at Århus skal være det bedste sted i Danmark at dyrke
eliteidræt.

Eliteidræt Århus får bl.a. til opgave: 1) at arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for
eliteidrætsudøvere inden for områderne uddannelse, job og bolig, 2) at støtte og vejlede lokale
foreninger med henblik på etablering af kraftcentre for derved at fremme talentudviklingen, 3) at
realisere intentionerne i Team Danmarks strategi for eliteidræt og understøtte handlingsplaner
udarbejdet af specialforbundene i samarbejde med Team Danmark.
Det økonomiske grundlag skabes af tilskud fra Århus Kommune, tilskud fra Team Danmark til
en ½ koordinatorstilling, samt sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv. På grund af usikkerheden
ved sponsorstøtten fra det lokale erhvervsliv foreslår Magistratens 4. Afdeling, at Århus
Kommune i etableringsfasen påtager sig en forholdsvis større økonomisk rolle, som samtidig
skal være uafhængig af den opnåede sponsorstøtte fra Erhvervslivet.
Det er Magistratens 4. Afdelings forventning, at finansiering fra det lokale erhvervsliv i højere
grad vil være mulig, når Eliteidræt Århus er etableret og har vist sin berettigelse, og erhvervslivet
samtidig kan målrette den finansielle støtte til enkelte idrætsudøvere eller idrætsgrene og dermed
sikre større eksponering.
Det forudsættes at den kommunale andel af finansieringen udbetales via idrætsforeninger, og
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udelukkende bruges til støtte af ikke-professionelle idrætsudøvere.
2. Tidligere beslutninger
Århus Byråd vedtog i 1997 erhvervshandlingsplanen “Vækst i Århus II”, hvori initiativ 4.22
handlede om styrkelse af de organisatoriske rammer for eliteidrætten i Århus. Idrætssamvirket
var ansvarlig for initiativet og udarbejdede et oplæg “Eliteidræt i Århus”, som blev fremsendt til
Erhvervskontaktudvalget i august 2000.
Oplægget blev udsendt til høring blandt Erhvervskontaktudvalgets medlemmer, som stillede
spørgsmålstegn ved den foreslåede organisering samt muligheden for at hente tilskud på 500.000
kr. årligt fra det lokale erhvervsliv. I forlængelse heraf blev Magistratens 4. Afdeling anmodet
om at udarbejde et alternativt forslag i samarbejde med Specialforbundene i Århus, Team
Danmark og Idrætssamvirket.
3. Beskrivelse af indstillingen
På baggrund af drøftelser med repræsentanter for Specialforbund, Idrætssamvirket,
Erhvervsafdelingen og Team Danmark har Magistratens 4. Afdeling udarbejdet nærværende
forslag til byrådsbeslutning.
I forlængelse af initiativ 4.22 fra Erhvervshandlingsplanen “Vækst i Århus II” foreslår
Magistratens 4. Afdeling således, at der etableres en organisation ved navn Eliteidræt Århus, som
skal udgøre de nye organisatoriske rammer for eliteidrætten i Århus.
3.1 Formål
Eliteidræt Århus vil få til formål at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og internationalt
niveau. Det gælder både den enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt. Visionen er, at Århus
skal være det bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt.
Eliteidræt Århus vil få følgende opgaver:


Understøtte arbejdet med at realisere intentionerne i Team Danmarks strategi for eliteidræt og
understøtte handlingsplaner udarbejdet af specialforbundene i samarbejde med Team
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Danmark.
Støtte og vejlede lokale foreninger med henblik på etablering af kraftcentre for derved at
fremme talentudviklingen.
Assistere og vejlede igangværende og kommende eliteidrætsaktiviteter.
Arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne
uddannelse, job og bolig.
Tage initiativ til etablering af et aktivt eliteidrætsmiljø, med det formål at udvikle
eliteidrætsudøvere, trænere og ledere personligt og fagligt.
Synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter.
Forvalte de midler, der stilles til rådighed for eliteidrætten og sikre den optimale udnyttelse af
midlerne.

Eliteidræt Århus støtter eliteidrætten økonomisk inden for følgende områder:
 Supplement til etablering af kraftcentre - hovedudgiften bæres af Team Danmark,
specialforbundene og de lokale foreninger (opstart, drift og materiel).
 Støtte i forbindelse med træningslejre og internationale konkurrencer.
 Træner- og lederudvikling.
 Ekstraordinære udgifter til idrætsmateriel og træningsfaciliteter.
 Tilskud til trænerlønninger.
3.2 Opgaver
Organisationen skal bl.a. til at prioritere finansiel støtte til forskellige idrætsgrene og forbund.
På det konkrete niveau skal organisationen skabe og samarbejde med tre netværk, som hver især
kan bidrage til at skabe optimale rammer omkring eliteidrætsudøvere. Dannelse af netværkene
ligger efter Byrådets vedtagelse af indstillingen. Der kan umiddelbart peges på følgende netværk:




Job: potentielle deltagere: Århusianske firmaer.
Uddannelse: potentielle deltagere: IVOC, Teknisk Skole, Købmandsskolen, Idrætshøjskolen,
Gymnasier.
Bolig: potentielle deltagere: boligforeninger, kollegiekontoret, Idrætshøjskolen,
Diakonhøjskolen, Team Danmark, Metal/LO.
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Team Danmark stiller 155.000 kr. til rådighed om året til aflønning af en lokal
eliteidrætskoordinator på deltid. Team Danmarks andel af koordinatorlønnen skal primært sikre,
at Team Danmark støttede sportsfolk kan få optimal vejledning i forhold til uddannelse og bolig.
Koordinatoren skal også være Team Danmarks daglige bindeled til såvel Team Danmarklandsbyen som til de klubber, der bliver godkendt som kraftcentre i specialforbundsregi.
Magistratens 4. Afdeling foreslår, at stillingen oprettes som en fuldtidsstilling, hvor
elitekoordinatoren samtidig får ansvaret for serviceringen af bestyrelsen for Eliteidræt Århus.
Koordinatorens ansættelse skal godkendes af fondsbestyrelsen
Fritids- og Kulturforvaltningen varetager administrative opgaver for Eliteidræt Århus i en
indkøringsperiode indtil 2004, hvilket sker efter nærmere aftale. Der tænkes f.eks. på udbetaling
af løn samt budget- og regnskabsopgaver.
3.3 Organisering
Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter for specialforbundene, Idrætssamvirket, Team
Danmark, Erhvervsafdelingen og Fritids- og Kulturforvaltningen er enige om, at Eliteidræt
Århus bør etableres som en fond.
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Magistratens 4. Afdeling har i forbindelse med fastlæggelse af beslutningskompetencen i forhold
til de kommunale midler i eliteidrætspuljen undersøgt flere muligheder. Ifølge Juridisk Afdeling
kan Århus Kommune ikke delegere beslutningskompetencen i forhold til kommunale midler, da
konkrete tildelinger af kommunale midler er forvaltningsafgørelser. Samtidig har arbejdsgruppen
ønsket at sikre, at specialforbundene og den øvrige idrætsverden med detailkendskabet til
potentielle eliteidrætsudøvere og -sportsgrene kan få stor indflydelse på organisationens
virksomhed,
Efter drøftelse med Juridisk Afdeling kan der skitseres to muligheder, som giver ikkekommunale parter stor reel indflydelse, og samtidig opfylder de juridiske krav.
1. Kompetencen deles mellem fondsbestyrelse og Magistratens 4. Afdeling
Bestyrelsen for fonden får beslutningskompetencen i forhold til den del af eliteidrætspuljen,
der stammer fra sponsorering fra erhvervslivet og indstillingsretten i forhold til den
kommunale andel af eliteidrætspuljen. Beslutningskompetencen vedr. de kommunale midler
placeres i Magistratens 4. Afdeling. Fonden skal således indstille til kommunen (Fritids- og
Kulturforvaltningen), hvorledes midlerne til eliteidræt skal anvendes. Fritids- og
Kulturforvaltningen kan vælge den praksis at følge indstillingerne, med mindre de er
ulovlige.
1. Fondens bestyrelse gøres til et kommunalt udvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4.
Byrådet kan beslutte, at kommunale udvalg helt eller delvist skal besættes med medlemmer
udefra. Byrådet kan således pege på fondsbestyrelsens personkreds til et kommunalt udvalg.
Juridisk Afdeling vurderer, at udvalget vil kunne overlades kompetencen inden for det
snævre område at give støtte til eliteidræt. Bestyrelsen er så almindelig bestyrelse, når det
handler om uddeling af sponsorkroner samt varetagelse af de organisatoriske opgaver
omkring eliteidræt, mens samme bestyrelse træder sammen som kommunalt udvalg når det
drejer sig om de kommunale midler.
Formelt set skal udvalget hægtes på Magistratens 4. Afdeling/Fritids- og Kulturforvalningen,
som bl.a. skal sikre lovligheden af de beslutninger, udvalget træffer vedr. kommunale midler.
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I praksis kan Fritids- og Kulturforvaltningen overlade det konkrete forberedende arbejde til
fondens sekretariat/medarbejder. Fritids- og Kulturforvaltningen skal blot have tilsendt kopi
af indstillingerne til udvalget - og have mulighed for at skride ind, hvis beslutningerne vedr.
de kommunale midler er åbenlyst ulovlige (f.eks. støtte til professionel idræt).
Magistratens 4. Afdeling fremsendte før sommerferien indstillingen til udtalelse hos
Erhvervskontaktudvalget, idet kommunens medfinansiering sker via erhvervspuljemidler. I den
oprindelige indstilling pegede Magistratens 4. Afdeling på model 1 for fastlæggelse af
beslutningskompetencen. I forbindelse med Erhvervskontaktudvalgets behandling af sagen og
efterfølgende korrespondence blev det imidlertid klart, at Erhvervskontaktudvalget foretrækker
en samlet placering af beslutningskompetencen. Begrundelse er, at kun en samlet placering af
beslutningskompetencen vil give Eliteidræt Århus optimale vilkår for at udvikle visionerne for
idrætsuvikling m.v.
På den baggrund har Magistratens 4. Afdeling i samarbejde med Juridisk Afdeling udarbejdet
model 2, som hermed indstilles til vedtagelse.
Magistratens 4. Afdeling foreslår derfor, at der etableres en fond med en bestyrelse bestående af
7 medlemmer: 3 udpeget af specialforbundene, 2 udpeget af erhvervskontaktudvalget, 1 udpeget
af Team Danmark og 1 udpeget af Idrætssamvirket. Efterfølgende udpeges samme personkreds
til et kommunal udvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4. Udpegningen til udvalget sker efter
fremsendelse af indstilling fra Magistratens 4. Afdeling.
Magistratens 4. Afdeling foreslår endelig, at Eliteidræt Århus evalueres med udgangen af 2003.
Byrådet forelægges evalueringen senest den 30. april 2004.
4. Økonomiske konsekvenser
Det økonomiske grundlag skabes af indskud fra Århus Kommune, tilskud fra Team Danmark til
en deltids koordinatorstilling, samt sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv. I forbindelse med
høringen blandt erhvervskontaktudvalgets medlemmer blev der stillet spørgsmålstegn ved, om
det er realistisk at hente et beløb på 500.000 kr. hos det lokale erhvervsliv.
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På grund af usikkerheden ved sponsorstøtten fra det lokale erhvervsliv foreslår Magistratens 4.
Afdeling, at Århus Kommune i etableringsfasen påtager sig en forholdsvis større økonomisk
rolle, som samtidig skal være uafhængig af den opnåede sponsorstøtte fra Erhvervslivet. Det er
Magistratens 4. Afdelings forventning, at sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv i højere grad vil
være mulig, når Eliteidræt Århus er etableret og har vist sin berettigelse, og erhvervslivet
samtidig kan målrette den finansielle støtte til enkelte idrætsudøvere eller idrætsgrene og dermed
sikre større eksponering.
Den fremtidige model kan således blive, at Team Danmarks og Århus Kommunes støtte bruges
til en basisindsats, mens støtten fra erhvervslivet også bruges målrettet til sponsorering af enkelte
idrætsudøvere eller idrætsgrene. Det forudsættes at den kommunale andel af eliteidrætspuljen
udbetales via idrætsforeningerne eller specialforbund, og kun bruges til støtte af ikkeprofessionelle idrætsudøvere.
Det forventede finansielle grundlag for Eliteidræt Århus er derfor følgende.
Århus Kommune Team Danmark
Forventet
I alt
sponsorstøtte
2001,0
600.000
155.000
0
0
2002,0
850.000
155.000
250.000
0
2003,0
600.000
155.000
500.000
0
2004,0
600.000
155.000
500.000
0

755.000
1.255.000
1.255.000
1.255.000

Århus Kommunes tilskud foreslås anvist fra Erhvervspuljen. Tilskud efter 2004 vil afhænge af
evalueringens resultat.
I forhold til det oprindelige budgetforslag fra Idrætssamvirkets forslag (august 2000) foreslår
Magistratens 4. Afdeling, at en væsentlig del af budgettet bruges til en eliteidrætspulje, som
bestyrelsen for Eliteidræt Århus får beslutningskompetence over - for en dels vedkommende som
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kommunalt udvalg.
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Budget
Beløb
Aflønning af lokal eliteidrætskoordinator
Eliteidrætspulje
I alt

400.000
855.000
** Expression is faulty
**

Såfremt det ikke er muligt at tiltrække sponsorindtægter fra det lokale erhvervsliv, vil
eliteidrætspuljen blive tilsvarende mindre.
I perioden til og med 2004 stiller Fritids- og Kulturforvaltningen kontorfaciliteter til rådighed for
koordinatoren. Der stiles mod en placering af kontoret på Aarhus Idrætspark. Team Danmark
afholder i samme periode de repræsentative udgifter, der er forbundet med specifikke Team
Danmark-aktiviteter. Fritids- og Kulturforvaltningens og Team Danmarks udgifter til
ovenstående afholdes uden for eliteidrætspuljen.
Behov for yderligere ressourcer: forslag fra specialforbundene
Repræsentanterne fra specialforbundene i Århus ønsker at tilkendegive, at forslaget om
ovenstående kommunale finansiering ikke vil være tilstrækkeligt til at løfte opgaven med at
udvikle rammerne for eliteidræt i Århus. Specialforbundene henviser bl.a. til, at der i kommuner
som Aalborg, Viborg og Horsens også etableres finansielle grundlag for elitearbejde på ca. 1 mio.
kr. årligt, hvilket imidlertid skal ses i forhold til, at de tre byer har langt færre specialforbund
med Team Danmark aktiviteter.
I Århus er der p.t. 18 specialforbund med Team Danmark aktiviteter, hvilket gør et samlet budget
på 1.255.000 kr. årligt utilstrækkeligt. Ifølge specialforbundene er det nødvendigt med et årligt
budget på nedenstående:
Budget 2002-2004
Beløb (1000 kr. )
2003,00

2002,00
10

2004,00

Talentudvikling
Aktivitetsstøtte
Træner- og lederudvikling
Idrætsmateriel
Tilskud trænerlønninger
Markedsføring m.v.
I alt

300
450
150
200
250
150
1.500

650
750
150
350
450
150
2.500

1.000
1.050
150
500
650
150
3.500

Note: Specialforbundenes budgettal er excl. administrationsudgifter og aflønning af eliteidrætskoordinator.

5. Konsekvenser i forhold til mål
Erhvervshandlingsplanen “Vækst i Århus II” opstiller som en af de ti visioner for udviklingen, at
Århus i løbet af ti år skal være kendt som Danmarks mest aktive idrætsby.
Århus har, i kraft af sin størrelse og de mange aktive idrætsudøvere inden for breddeidrætten,
potentialet til at være med på eliteplan i flere forskellige idrætsgrene. En forudsætning for, at
dette potentiale kan udnyttes, er imidlertid , at der sker en styrkelse af samarbejdet mellem
foreninger, erhvervsliv og kommune med det formål at styrke eliteidrætten i Århus.
Med Eliteidræt Århus skabes rammerne for et tæt samarbejder mellem foreninger, erhvervsliv og
Århus Kommune, hvilket forventes at fremme vilkårene for eliteidrætten i Århus for både den
enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt.
6. Beslutningspunkter
Det indstilles,
1. At Århus Byråd vedtager, at der etableres en fond ved navn Eliteidræt Århus. Magistratens 4.
Afdeling bemyndiges til sammen med Juridisk Afdeling af fastlægge vedtægterne.
1. At fondens bestyrelse udgøres af 7 medlemmer: 3 udpeget af specialforbundene, 1 udpeget af
Idrætssamvirket, 2 udpeget af erhvervskontaktudvalget og 1 udpeget af Team Danmark.
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1. At der oprettes et kommunalt udvalg vedr. fremme af eliteidræt i Århus efter styrelseslovens
§ 17 stk. 4 med samme personkreds som i ovenstående fondsbestyrelse. Udvalget oprettes i
tilknytning til Magistratens 4. Afdeling, og udpegningen til udvalget sker efter fremsendelse
af indstilling fra Magistratens 4. Afdeling. Magistratens 4. Afdeling varetager endvidere den
formelle sekreatariatsbetjening af udvalget.
1. Udvalget vedr. fremme af eliteidræt i Århus får beslutningskompetencen i forhold til de
kommunale midler, der afsættes til støtte af eliteidræt i Århus.
1. At der anvises finansiering på 600.000 kr. i 2001, 850.000 kr. i 2002, 600.000 kr. i 2003 og
600.000 kr. i 2004 fra Erhvervspuljen.
1. At Eliteidræt Århus evalueres ved udgangen af 2003. Evalueringen udarbejdes af
Magistratens 4. Afdeling og forelægges Byrådet senest den 30. april 2004.

Niels

Erik
/
G. Holdt-Olesen

Bilagsfortegnelse:
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Eskildsen

