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1. Opgave 
Bestyrelsen skal drøfte optagelse af Slagelse Kommune i elitekommune-samarbejdet.  

  

2. Baggrund 
Team Danmark har siden foråret 2015 været i dialog med Thisted og Slagelse Kommuner om at indgå 

samarbejde efter elitekommune-modellen. Slagelse Kommune har på baggrund heraf udarbejdet en 

interessetilkendegivelse. 

 

Slagelse Kommune har vedtaget en ny idrætspolitik og herunder talent- og elitepolitik. Kommunen 

har over for Team Danmark beskrevet strategier for at udvikle de lokale talentmiljøer. Kommunen 

har prioriteret et antal idrætsgrene, og haft en tæt dialog med disse. Team Danmark har fået special-

forbundenes vurderinger af talentudviklingsmiljøerne og disses potentialer.  

 

Det er vurderingen, at der er gode muligheder for at etablere et godt samarbejde efter elitekommune-

modellen. Der er bred politisk opbakning til at indgå samarbejde med Team Danmark. Der er etableret 

en god organisatorisk ramme, som skal forsøge at realisere de ambitiøse strategier. Det vurderes på 

baggrund af specialforbundenes tilbagemeldinger, at der er velfungerende lokale talentudviklingsmil-

jøer (badminton, cykling, svømning, golf, fodbold og volleyball) med potentiale til at udvikle talenter 

på internationalt niveau i kommunen. Der er gode samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstituti-

oner, både folkeskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Slagelse Kommune har 

i det hele taget gennemført et meget professionelt forarbejde. 

 

Team Danmark har pt. samarbejdsaftaler med 21 kommuner. Fokus for samarbejdet er at udvikle de 

institutionelle rammer for talentudvikling på internationalt niveau med særligt fokus på talentarbejde. 

Statens Evalueringsinstitut gennemførte i 2011 en evaluering af elitekommune-samarbejdet. Evalue-

ringen viste, at elitekommune-samarbejdet er velfungerende, og at der var grundlag for at videreud-

vikle samarbejde med yderligere kommuner. Samtidig pegede evalueringen på behovet for at styrke 

samarbejdsrelationen mellem elitekommunerne og specialforbundene. Team Danmark har derfor i 

2013 – 2016 tilskyndet specialforbundene til at udvikle sammenhængende talentstrategier, som inte-

grerer samarbejdsrelationerne med elitekommunerne. Team Danmark har fortsat dialog med Thisted 

Kommune, som dog ikke er så langt i forberedelserne som Slagelse Kommune.  
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3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Team Danmarks administration og formandskab til at indgå 

samarbejdsaftale med Slagelse Kommune. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
Team Danmark yder et årligt løntilskud på 50.000 kr. til elitekoordinatoren i Elitekommunerne.  

Slagelse Kommune afsætter årligt 4,3 mill. kr.  Disse midler fordeles (jf. bilag 1) med 1,3 mill. kr. 

til partnerskaber og talentudvikling i Folkeskolen, 1,8 mill. kr. til etablering og drift af Slagelse Ta-

lent og Elite, 325.000 kr. til Sports Team Slagelse og 950.000 kr. til markedsføringspuljen til elite-

udøvere og indsatser. 

 

5. Bilag 
 

 Bilag 1: Slagelse Kommunes interessetilkendegivelse 

 Bilag 2: Specialforbundenes tilbagemeldinger mv. 

 


