
 

 

 

Vedtægter for Idrættens Videns- og Kompetenceråd i Bornholms Regionskommune 

 

§ 1 Lovgrundlag 

 

Rådet er nedsat af kommunalbestyrelsen som et § 17 stk. 4 udvalg, jf. den kommunale styrelseslov, og hører 

under det stående politiske fagudvalg for idrætsområdet. 

§ 2 Navn 

Rådet benævnes Idrættens Videns- og Kompetenceråd i Bornholms Regionskommune 

§ 3 Formål 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ inden for idrætsområdet. Det er rådets ansvar 

at komme med kvalificerede og idrætsfagligt funderede løsningsforslag på såvel forelagte som 

selvforeslåede problematikker under konstant hensyntagen til den økonomiske ramme.  

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret og skal som minimum inddrages omkring: 

a) Kommunens politik for idræt  
 

b) Kommunens budget for idræt  
 

§ 4 Opgaver 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har følgende opgaver: 

o konkretisere komplekse emner i forhold til kommunens idrætspolitik, så det politiske 
fagudvalg kan tage beslutninger på et velfunderet og –informeret grundlag 
 

o behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for idrætten på Bornholm 
 

o gennemføre aktiviteter, der understøtter udviklingen af idrætten på Bornholm via midler fra 
kommunens Fællespulje til idræt på bevilling 21. Fritid og Kultur 
  

o bidrage til formuleringen af relevante kommunale politikker og efter behov indstille forslag til 
drøftelse i det stående politiske fagudvalg 

 
o indstille kandidater til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 

 
o indstille en repræsentant til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 

 
o deltage i et årligt dialogmøde med det stående politiske fagudvalg  

  



 

 

§ 5 Sammensætning 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd består af 10 medlemmer. 
 

a) 2 repræsentanter fra DGI Bornholm 

b) 1 repræsentant fra DBU Bornholm 

c) 1 repræsentant fra de selvejende svømmehaller 

d) 1 repræsentant fra de selvejende idrætshaller 

e) 1 repræsentant fra Center for Natur, Miljø og Fritid 

f) 3 repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd 

a. 1 repræsentant fra foreninger 

b. 1 repræsentant fra foreninger med egne klubhuse 

c. 1 repræsentant fra outdoorforeninger 

g) 1 tilforordnet fra det stående politiske fagudvalg 
 
 
For hvert medlem af Idrættens Videns- og Kompetenceråd vælges en personlig stedfortræder. 
 
§ 6 Valg af medlemmer 
 
Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling. 
 
Medlem a) -f) og dennes stedfortræder udpeges af den anførte forening/organisation. 
 

Den politiske repræsentant og dennes stedfortræder udpeges i blandt medlemmerne af det stående politiske 

fagudvalg. 

Hvis et medlem af rådet, udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræderen. 

 

§ 7 Funktionsperiode 

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er udpeget for en 4-årig periode, som følger den kommunale 

valgperiode. Dog fungerer siddende medlemmer, indtil et nyt råd er udpeget. 

§ 8 Sekretariatsbistand og kørselsgodtgørelse  

 

Sekretariatsbetjening af Idrættens Videns- og Kompetenceråd varetages af Center for Natur, Miljø og Fritid, 

som fastlægger niveauet for den sekretariatsmæssige bistand. 

 

Arbejdet i Idrættens Videns- og Kompetenceråd er ulønnet. Medlemmerne modtager befordringsgodtgørelse 

efter kommunale regler for deltagelse i rådsmøder og i møder i forbindelse med varetagelse af hverv, hvortil 

man er udpeget af Idrættens Videns- og Kompetenceråd. 

 

§ 9 Ikrafttræden og ændringer 

 

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i kommunalbestyrelsen. Ændringer i vedtægterne skal 

godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.februar 2022 

 


