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Beskrivelse af ansvar og rollefordeling for Idrætsrådets interessevaretagelse af fa-
cilitetsområdet 
Gældende fra 1.5. 2013 
Korrektioner 20.4.2013 
 
Formål 
Beskrivelsen har til formål at placere Idrætsrådets ansvar for facilitetsområdet dér, hvor det på 
den ene side er drift af idrætsfaciliteter i henhold til en selvforvaltningsaftale eller en kommunal 
driftsaftale, og på den anden side Idrætsrådets forpligtelse til at varetage brugernes interesser 
inden for de overordnede rammer for kommunens idrætsfaciliteter. Der er også behov for at læg-
ge op til drøftelser i Idrætsrådet af generelle forhold vedrørende facilitetsområder, bl.a. i forbin-
delse med anlægs- og driftsbudgetter. 
 
Idrætsfaciliteter med selvforvaltningsaftaler 
Ansvaret for tilsyn med udendørs faciliteter på Karlslunde og Tune stadions ligger under den dagli-
ge drift i de tilhørende idrætshaller. Ansvaret for drift og vedligeholdelse af idrætscentrene i Karls-
lunde og Tune er beskrevet i gældende selvforvaltningsaftaler imellem idrætscentrene og Greve 
Kommune.  
Kommunikationen omkring manglende vedligeholdelse og tiltag i øvrigt foregår mellem parterne 
direkte til Park og Vej (udførende part foreløbig til ultimo 2013) eller til henholdsvis Kultur- og Fri-
tidsafdelingen i Center for Borgerservice og Fritid og Teknik- og Miljøforvaltningen. 
Formænd for Halbestyrelserne, idrætsinspektører og brugerrådsformænd kan danne et eller flere 
tilsyns- og driftsudvalg for at styrke den fælles indsats på disse områder.  
Efter sit kommissorium kan Idrætsrådet ikke af egen drift blande sig i disse forhold, men Idrætsrå-
det kan invitere centrenes bestyrelser til behandling af fremtidige tiltag og udbygninger af idræts-
faciliteter i centrene. 
 
Idrætsfaciliteter med kommunal driftsaftale 

Ansvaret for drifts- og vedligehold af kommunale idrætsfaciliteter i Greve Idrætscenter, Greve 

svømmehal og Hundige Boldfælled og på skolerne er fastlagt i kommunale drifts- og administrati-

onsaftaler mellem kommunen (afdelingen for Kultur- og Idræt) og de på stedet ansvarlige for den 

daglige drift og vedligehold. På de nævnte kommunale institutioner er der nedsat brugerråd, som 

varetager de lokale brugeres interesser overfor de kommunale ansvarlige chefer. 

Drift og anlæg af kommunale idrætsfaciliteter er indeholdt i kommunens budget afsnit 4.02 og kan 
i forbindelse med budgetdialog med KFU drøftes og vurderes af Idrætsrådet alene eller i samar-
bejde med Fritidsrådet. 
 
Kompetence 
Ethvert medlem af Idrætsrådet kan foreslå sager om idrætsfaciliteter til drøftelse og beslutning i 
Idrætsrådet som særskilte punkter på dagsordenen. Forslagene kan alene vedrøre forhold, som 
ligger inden for Idrætsrådets kommissorium. 
Idrætsrådet skal have indblik i de kommunale driftsaftaler fsva. GIC, svømmehallen og Hundige 
Boldfælled m.fl. Desuden skal rådet have indblik i selvforvaltningsaftalernes afgrænsning i forhold 
til de kommunale anlæg, herunder ajourførte plejeplaner for idrætsfaciliteterne med tilhørende 
Grøn Kontrakt. 
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Drøftelser i Idrætsrådet forberedes i samarbejde med administrationen i kommunen og kan føre 
til anbefalinger/indstillinger i sager, der vedrører idrætsfaciliteter inden for Greve kommunes ved-
tagne idrætspolitik og de tilhørende handleplaner, f.eks.: 

 Forslag til anlægsbudgetter om anlæggelse af nye idrætsfaciliteter 

 Forslag til driftsbudgetter om udbygning, renovering og vedligehold af nuværende idræts-
faciliteter 

 Afgive høringssvar til KFU og andre politiske udvalg vedr. politiske tiltag på facilitetsområ-
det 

 Kommentarer til kommunens drifts- og anlægsbudget på facilitetsområdet, incl. idrætsan-
læg på skolerne. 

 
Form 
Forslag til dagsordenpunkter fra medlemmer af Idrætsrådet og formændene for halbestyrelserne 
og brugerråd samt idrætsinspektører skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af 
Idrætsrådets møde. 
 

Evaluering 

Denne ansvars- og rollebeskrivelse, som er et supplement til forretningsorden for Idrætsrådet skal 

evalueres af Idrætsrådet inden udgangen af 2014.  

 

Vedtaget af Idrætsrådet den        2013 


