Notat om genforhandling af samarbejdsaftaler med Team Danmark Elitekommuner
Baggrund
Samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og København, Hillerød, Svendborg, Haderslev, Esbjerg,
Aarhus, Herning, Randers samt Aalborg Kommune udløber med udgangen af december 2018.
Dette notat beskriver kort proces og overordnet indhold for de kommende genforhandlinger af aftalerne
mellem Team Danmark og de respektive elitekommuner.
Prioriterede sportsgrene
Den nuværende kategorisering af sportsgrene i henholdsvis prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene
fortsætter i de nye samarbejdsaftaler.
Udpegning til prioriteret sportsgren forudsætter, at 1) Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt
plan, 2) at specialforbundet har udpeget det lokale miljø som et centralt talentudviklingsmiljø i
sportsgrenen og at 3) talentarbejdet i det konkrete talentmiljø har et højt nationalt niveau.
Der skal i forbindelse med aftaleindgåelsen udarbejdes overordnede handleplaner med fokus- og
udviklingsområder for de prioriterede sportsgrene i et tæt samarbejde mellem kommune, specialforbund,
klubber og Team Danmark.
Fokusområder
I de nye samarbejdsaftaler videreføres Team Danmarks fokus på implementering af ATK 2.0 og Værdisæt
for Talentudvikling som retningsgivende for det lokale talentarbejde, og det prioriteres højt, at der lokalt er
en stærk ”dual career” struktur.


ATK 2.0: Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept (ATK) beskriver aldersrelateret træning
ud fra viden om og erfaringer med talentarbejde og træning af børn og unge. Med afsæt i et tæt
samarbejde med klubber og forbund skal elitekommunerne være med til at sikre en lokal
forankring af ATK blandt andet via implementering i de lokale klubber og i forbindelse med de
sportslige aktiviteter, der afvikles i regi af uddannelsesinstitutionerne.



Værdisæt for talentudvikling: ”TalentHuset” opstiller fem værdier med handlingsanvisninger for
dansk talentudvikling, som skal sikre, at vores viden om børn og unges træning, udvikling og
livsforhold indtænkes i dansk talentudvikling. Elitekommunerne skal understøtte den lokale
implementering af de styrende værdier for det danske talentarbejde.



Dual career: Uddannelsesområdet står centralt i Team Danmarks lovgrundlag. Folkeskolen samt
ungdomsuddannelserne har en central plads i forhold til at sikre et socialt og samfundsmæssigt
forsvarligt talentarbejde i dansk eliteidræt. Elitekommunerne skal i samarbejde med Team
Danmark og lokale uddannelsesinstitutioner sikre en stærk og sammenhængende ”dual career”
struktur.
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Derudover identificeres særlige indsats- og udviklingsområder, som kan løfte talentarbejdet yderligere i
den kommende aftaleperiode.
Proces
Den overordnede proces for behandling af ny en samarbejdsaftale er skitseret i figur 1 og efterfølgende
uddybet.
1. Kommunespecifik plan for genforhanling af samarbejdsaftale
2. Evaluering af nuværende samarbejdsaftale
3. Drøftelse og udarbejdelse af indhold i ny samarbejdsaftale
4. Politisk behandling af samarbejdsaftale og underskrift

1.

Kommunespecifik plan for genforhandling af samarbejdsaftale
 Team Danmark og elitekommunen udarbejder en plan for genforhandling af samarbejdsaftalen,
hvori der indtænkes evaluering, mødeaktivitet (f.eks. evalueringsmøde, forhandlingsmøde) samt
lokalpolitisk behandling.

2.

Evaluering af nuværende samarbejdsaftale
 Elitekommunen gennemfører en evaluering af den nuværende samarbejdsaftale. Evalueringen skal
afdække om og hvordan det er lykkedes at realisere målsætningerne inden for de enkelte
indsatsområder i den nuværende aftale, og afdække hvordan de lokale interessenter (foreninger,
uddannelsesinstitutioner mv.) vurderer samarbejdet. Der kan hentes inspiration i Team Danmarks
evalueringsværktøj (SMTTE-modellen).

3.

Drøftelse af indhold i en eventuel ny samarbejdsaftale
 Team Danmark og elitekommunen drøfter på baggrund af evalueringen indholdet af en ny
samarbejdsaftale herunder prioriteringer af sportsgrene og særlige indsatsområder.
 Elitekommunen udarbejder i samarbejde med lokale klubber, forbund og Team Danmark
overordnede handleplaner for de prioriterede sportsgrene.

4.

Politisk behandling af ny samarbejdsaftale og underskrift
 Elitekommunen gennemfører en eventuel politisk proces med henblik på godkendelse af en ny 4årig aftale.
 Elitekommunen arrangerer i samarbejde med Team Danmark og øvrige interessenter et
underskriftarrangement f.eks. i forbindelse med en begivenhed eller besøg i et talentmiljø.
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Indgåelse af en ny aftale forudsætter, at der blandt alle involverede parter er enighed om og opbakning til
indholdet i en ny samarbejdsaftale.
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