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Forretningsorden for Idrættens Videns- og Kompetenceråd i Bornholms 
Regionskommune 
 
 

§ 1 Konstituering 
 
Stk. 1. På sit første møde konstituerer rådet sig med en formand og en næstformand. Formand og næstformand 
vælges blandt rådets medlemmer.  
 
Stk. 2. Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. 
 
Stk. 3. Udtræder formanden i utide, konstituerer rådet sig på ny. 
 
Stk. 4 Sekretariatsbetjening af Idrættens Videns- og Kompetenceråd varetages af Center for Natur, Miljø og Fritid. 
 
§ 2 Møder 
 
Stk. 1. Rådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Til offentligheden kan formanden udtale sig på 
rådets vegne, mens rådsmedlemmer kun kan referere egne synspunkter og egne udtalelser fra rådsmøderne. 
 
Stk. 2. Idrættens Videns- og Kompetenceråd holder minimum fire møder årligt.  En mødeplan for næstkommende år 
godkendes på sidste møde i indeværende år. 
 
Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden finder det nødvendigt eller tre medlemmer anmoder om det. 
 
Stk. 4. Formanden leder udvalgets møder. I dennes forfald leder næstformanden mødet. 

§ 3 Mødedeltagelse 
 
Stk. 1. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette snarest muligt efter mødeindkaldelsen til 
rådets sekretariat samt stedfortræder. 

Stk. 2. Stedfortræderen for det enkelte medlem indtræder i rådet, når medlemmet ikke kan deltage. Såfremt et 
medlem udtræder af rådet inden udløbet af rådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der 
udpeges en ny stedfortræder.  

Stk. 3. I referatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende. 

Stk. 4. I særlige tilfælde kan deltagelse i mødet foregå via videokonference eller lignende.  
 
Stk. 5.  Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan tilkalde særlige sagkyndige eller andre personer til behandling af 
særlige sager. 

§ 4 Dagsorden 
 
Stk. 1. Rådets sekretariat udarbejder i samråd med formanden mødemateriale til Idrættens Videns- og 
Kompetenceråds møder. Dagsorden og mødemateriale udsendes elektronisk til rådsmedlemmerne senest fem 
hverdage, før mødets afholdelse. 

Stk. 2. Høringsmateriale skal tilgå medlemmerne i Idrættens Videns- og Kompetenceråd senest 14 dage før 
deadline. 

Stk. 3. Et hvert rådsmedlem kan få et punkt på dagsordenen. Formanden og rådets sekretariat underrettes herom 
senest 14 dage før mødet.  
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Stk. 4. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter kommunale regler senest sidste arbejdsdag 
inden udvalgsmødet. 

§ 5 Beslutningsdygtighed  
 
Stk. 1. Idrættens Videns- og Kompetenceråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.  
 
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
 
Stk. 3. Formandskabet kan af rådet bemyndiges til at behandle sager. Formandskabet kan behandle presserende 
sager, der forelægges til orientering på det førstkommende rådsmøde.  

 
§ 6 Inhabilitet 
 
Stk. 1. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan karakter, at den 
pågældende er udelukket fra at deltage i udvalgets behandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvis et medlem 
er inhabil, skal den pågældende forlade lokalet, mens sagen behandles. Medlemmet må derimod gerne deltage i 
udvalgets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om inhabilitet. 

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden og rådets sekretariat forud for mødet, hvis der foreligger forhold, der 
kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet. 

 
§ 7 Beslutningsprotokol 
 
Stk. 1. Rådets beslutninger og herunder anbefalinger til det stående politiske fagudvalg, indføres under møderne i en 
beslutningsprotokol af rådets sekretariat. 
 
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af 
udvalget fremsendes til det stående politiske fagudvalg, kan ethvert medlem kræve, at udvalget samtidig gøres 
bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med 
en begrundelse for sit standpunkt. 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig 
ved at underskrive protokollen. 

Stk. 4. Rådets sekretariat sørger for opfølgning på trufne beslutninger.  

Stk. 5. Referat udsendes til medlemmerne senest en uge efter mødets afholdelse og offentliggøres på kommunens 
hjemmeside efter kommunale regler. 

 
§ 8 Arbejdsgrupper 
 
Stk. 1. Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan i konkrete tilfælde nedsætte underarbejdsgrupper med inddragelse 
af relevante fagpersoner til yderligere kvalificering af sager. 

§ 9 Ikrafttræden og ændringer 
  
Stk. 1. Forretningsordenen træder i kraft efter godkendelse i det stående politiske fagudvalg. Ændringer i 
forretningsordenen kan kun ske med godkendelse fra det stående politiske fagudvalg for idrætsområdet. 
 

Godkendt i Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 16. marts 2022 


