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Fritidsrådets kommissorium 
(gældende pr. 1. januar 2020) 

1. Formål 
1.1 Fritidsrådet har til formål:  

 At rådgive og give udtalelse til det politiske niveau samt direktør- og chefniveau i Greve 
Kommune om alle for fritidsrådet væsentlige forhold i kommunen. 

 At deltage i udviklingen af hele fritidsområdet i Greve Kommune inden for den vedtagne 
politik og tilhørende handlingsplaner 

 At arbejde helhedsorienteret og skabe sammenhæng på hele fritidsområdet  
 At fungere som §35 stk. 2-udvalg i henhold til Folkeoplysningsloven. 
 At udpege medlemmer til stående udvalg, som varetager opgaver iht. til 

Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2, jf. forretningsordenen. 
 
2. Medlemmer af Fritidsrådet1 
2.1 Stemmeberettigede medlemmer: 

 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) 
 2 repræsentanter fra folkeoplysende fritidsforeninger/kulturforeninger så vidt muligt fra 2 

forskellige organisationer  
 2 repræsentanter fra aftenskolerne – så vidt muligt fra 2 forskellige aftenskoler 
 2 fra selvorganiserede grupper 
 1 repræsentant fra handicaporganisationerne   
 1 repræsentant fra Greve Borgerhus brugerråd, Tune Borgerhus, Karlslunde Borgerhus og 

Hundigehuset samt Aktivhuset Olsbækken. 
Såfremt et rådsmedlem i perioden ikke har mulighed for at deltage på Fritidsrådets møder, 
indkaldes suppleanten. 

 
2.2 Andre mødedeltagere 

 Fritidsrådets sekretær fra Idræts- & Fritidssekretariatet  
 1 ledelsesrepræsentant fra det Center som Kultur og Fritidsudvalget refererer til deltager så 

vidt muligt i Fritidsrådets møder. 
 1 repræsentant fra Kultur & Fritid deltager efter behov. Særligt ifm. forhold under 

Greveordningen 
 2 repræsentanter fra Kultur- & Fritidsudvalget 

 
3. Valg 
3.1 Valgperiode 

 Valgperioden er 4- årig og medlemmernes valgperiode følger Byrådets valgperiode. Valg til 
Fritidsrådet afholdes i 4. kvartal, hvor både de organiserede og selvorganiserede medlemmer 
vælges. Byrådet orienteres om valget på deres førstkommende møde. 

 Valg til Fritidsrådet annonceres på Greve Kommunes hjemmeside samt i den lokale avis før 
afholdelse af valget med information om, hvem der kan stille op. 

3.2 Valgbar 

 Opstillingsberettigede er alle foreninger, der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter 
folkeoplysningslovens regler. Ligeledes vil selvorganiserede grupper kunne inddrages 

                                                             
1 Fritidsrådet fastholder den nuværende repræsentation af medlemmer indtil næste valg  
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såfremt de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation 
for denne del af den folkeoplysende virksomhed. 

 Alle – uanset bopæl – er valgbare, hvis de foreslås af en forening, der er berettiget til det. De 
indstillede personer behøver ikke at være til stede ved valget, men der skal foreligge tilsagn 
fra indstillede personer. 

 Der opfordres til at foreninger og grupper opstiller en ligelig fordeling af både mænd og 
kvinder i de enkelte valggrupper.  

3.3 Stemmeberettigede og afstemning 

 Alle foreninger, der er berettigede til at foreslå kandidater, har stemmeret. Hver forening har 
1 stemme. Foreninger kan dog lade sig repræsentere i valgmødet ved 2 personer. 

 Repræsentanter fra foreningerne registreres, hvorefter valghandlingen gennemgås. 
Bestyrelsen fra repræsentanternes forening skal have indstillet deres medlem, før de kan 
repræsentere foreningen og en gruppe. 

 Repræsentanterne opdeles i grupperne jfr. Fritidsrådets sammensætning. 
 De enkelte grupper vælger repræsentanter til Fritidsrådet blandt de opstillingsberettigede. 

Såfremt uenighed opstår i gruppen, afgøres dette efter flertal. 
 Valg til suppleant foretages ligeledes i grupperne, når rådsmedlemmet er fundet. 
 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  
 Valget forestås af Center for Byråd & Borgerservice på vegne af Byrådet. 

3.4 Suppleringsvalg 

 Såfremt et rådsmedlem og/eller suppleant fratræder i en valgperiode foretages ny 
valghandling for den pågældende gruppe, som vedrører Fritidsrådets sammensætning. 

Umiddelbart efter valget konstituerer Fritidsrådets medlemmer sig med formand og næstformand. 
Formand og næstformand vælges blandt brugerrepræsentanterne. 

Den siddende formand er valgt, indtil der er valgt en ny. 

4. Form 
4.1 Rådsmøder 

 Fritidsrådet vedtager selv mødeform og frekvens, som fremgår af forretningsdagsordenen  
 
4.2 Sekretærbistand 

 Idræts- & Fritidssekretariatet yder sekretærbistand for Fritidsrådet, og har til opgave og 
ansvar at udarbejde udkast til dagsorden, referat og baggrundsmateriale til beslutning, samt 
sikre at beslutninger i Fritidsrådet er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Greve 
Kommunes regler. 

 
4.3 Diæter og befordringsgodtgørelse 

 Rådets medlemmer kan få diæter og befordringsgodtgørelse fra 1. januar 2020 med 
udgangspunkt i de retningslinjer for dette, som Byrådet beslutter i begyndelsen af 2020. 

 
4.4 Fællesmøder for §35 stk. 2-udvalg 

 Der afholdes fællesmøder med Idrætsrådet i forbindelse med behandling af sager hvor de to 
råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 
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 Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Idrætsrådet til drøftelse af sager af fælles 
interesse 

 
4.5 Udvalg 

 Der kan nedsættes stående og ad hoc udvalg under Fritidsrådet. Udvalgene kan nedsættes på 
tværs af Fritidsrådet og Idrætsrådet. 

 Medlemmer af stående udvalg udpeges på førstkommende rådsmøde efter valget til 
Fritidsrådet, og er i udgangspunktet udpeget i Fritidsrådets valgperiode. Undtagelse herfor se 
pkt. 5.3. 

 Kommissorier for de stående udvalg fremgår af Fritidsrådets forretningsorden 
 Fritidsrådets formand og næstformand er medlemmer af Idræts- og Fritidsunionens 

bestyrelse. 
 
 
4.6 Forretningsorden 

 Fritidsrådet vedtager selv sin forretningsorden, som årligt evalueres på første rådsmøde i 
kalenderåret. Efterfølgende sendes forretningsordenen til orientering for Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

 
5 Kompetence 

5.1 Fritidsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af generel 
betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud 
(Greveordningen) (jf. §35 i folkeoplysningsloven)  
Derudover kan rådet anbefale og rådgive i øvrige forhold under § 5.4. og 5.5 
 
Fritidsrådet har ret til at få rejst en sag  i Kultur- & Fritidsudvalget. 5.2 Enkeltsager mellem 
administrationen og en fritidsforening, der ikke har konsekvenser for det samlede fritidsområde, kan 
og skal Fritidsrådet ikke udtale sig om. Fritidsrådet kan udtale sig i en sag, hvis en forening retter 
henvendelse til Fritidsrådets formand. En udtalelse kan dog udelukkende være af principiel karakter.   

5.3 Fritidsrådet godkender kommissorium for Fritidsrådets udvalg.  
 Fritidsrådet udpeger 3 personer til hvert af følgende stående udvalg: Lokalefordelingsudvalg, 

Fritidspuljeudvalget og Facilitetsudvalget. Når udvalgene er nedsat arbejder de uafhængigt af 
Fritidsrådet med opgaver inden for kommissoriet, og konstituerer sig med en formand. 

 De stående udvalg kan sammensættes af personer, der ikke sidder i Fritidsrådet. 
 Hvis udvalget eller udvalgsmedlemmer ikke fungerer i forhold til udvalgets kommissorium, 

ikke længere har den nødvendige kompetence, habilitet og etik, har Fritidsrådet ansvar for og 
pligt til at udskifte dem. 

 
5.4 Fritidsrådet kan selvstændigt belyse og få rejst en sag med rådets anbefaling til Kultur- og 

Fritidsudvalget i forbindelse med: 
 fordeling af beløb inden for budgetrammen, sektorredegørelser og budgetopfølgning, for så 

vidt angår områder, der vedrører fritidsområdet. 
 Budgetforslag inden for eget område og Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikkens 

indsatsområder. 
 Det kommunale regnskab, herunder overførsler til efterfølgende år, uforbrugte midler blandt 

andet fra puljer og principper i den forbindelse, for så vidt angår områder, der vedrører 
fritidsområdet. 

 Fritidsrådets kommissorium 
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 Godkendelse af retningslinjer for / ændring af uddeling af midler i forhold til fritidspuljer. 
Herunder retningslinjer for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af 
puljemidler m.v. 

 Godkendelse af nye folkeoplysende fritidsforeninger, 
 Orienteres om fordeling af lokaletilskud 
 Påse, at lokaletilskuddet er anvendt i overensstemmelse med love og regler. 

 
5.5 Fritidsrådet skal i samarbejde med Idrætsråde rådgive og anbefale Kultur og 

Fritidsudvalget i forbindelse med: 
 Fordeling af lokaler og arealer indendørs- og udendørs til folkeoplysende virksomhed, 

herunder deltagelse i beslutninger omkring administrative hjælpeværktøjer. 
 Godkendelse af retningslinjer for / ændringer af Greveordningen. Herunder retningslinjer for 

udbetaling, administration, gebyr/betaling på lån af offentlige lokaler samt udvælgelse af 
modtagere af puljemidler m.v. 

 Godkendelse af en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, Kultur-, idræts-, 
og fritidspolitikken / ændringer / opfølgning af disse samt handleplaner og opgaver i øvrigt, 
der udløses af disse. 

 Fordeling af tilskudsrammen 
 Godkendelse af det samlede regnskab på fritidsområdet 

 
Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til 
specifikt definerede opgaver. 

 Lokalefordelingsudvalget med 3 medlemmer fra Fritidsrådet og 3 medlemmer fra idrætsrådet, 
er bemyndiget til at fordele og godkende sæsonfordelinger og særarrangementer jævnfør 
kommissoriet for udvalget. 

 Fritidspuljeudvalget med 3 medlemmer fra Fritidsrådet er bemyndiget til at anbefale 
fordeling af midler fra Fritidspuljen. 

 Facilitetsudvalget funderes på Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter 2019 – 22 
med 3 medlemmer, som er udpeget af fritidsrådet. Udvalget er bemyndiget til rådgive og 
anbefale det poliske og administrative niveau i Greve Kommune i sager, der vedrører 
udvikling og prioriteringer på facilitetsområdet inden for idræt og fritid. Bemyndigelsen 
vedrører desuden rådgivning i forbindelse med øremærkede midler til renovering og 
vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteter 

  
6 Evaluering 
Kommissorium og sammensætning af rådet samt effekten af arbejdet i de stående udvalg skal 
evalueres og eventuelt revideres inden udgangen af 2021.  
 
Med virkning fra 1/1-2020 er kommissoriet godkendt af Fritidsrådet den  
 

Godkendt i Byrådet den 


