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til kommunebudgettet 
for 2017 – 2020 

  



Favrskov Kommune            Budget 2017                 Forslag fra institutioner, foreninger mv. 

 

Nr. Anlægsblok Udfyldes af forvaltningen 

 

Udfyldes af forslagsstiller: 

 

Forslagets navn Ansættelse af idrætskonsulent 

 

 

Navn på institution / forening mv. Favrskov Idrætssamvirke  

Institutions/forenings adresse  

(vejnavn, nr., by) 

Præstevangen 1 

8382 Hinnerup 

 

Kontaktperson Charlotte Green  

Kontakt, telefon 25673828  

Kontakt, mailadresse cg@favrskov-is.dk  

 

 

Beskrivelse af forslaget 

Favrskov Idrætssamvirke oplever en forvaltning på idrætsområdet, der er præget af stort arbejdspres. I en række 

kommuner har man en ansat idrætskonsulent, der kan bistå foreningerne og forvaltninger med viden på idræts-

området. Dette opleves som en stor styrke, da idrætskonsulenterne ofte selv har en karriere som frivillige inden 

for idrætsområdet og derfor ved præcis, hvor skoen trykker. En idrætskonsulent vil være en stor hjælp for for-

eningerne i dagligdagen. Konsulenten forventes ansat af kommunen eller som delvist uafhængig af forvaltningen 

i en konstruktion med Idrætssamvirket. Alternativt ansættes konsulenten i nogle kommuner i et samarbejde med 

DGI. Ved et samarbejde med DGI reduceres udgiften. FI indgår gerne i en dialog om, hvilken model, der kan 

være mest hensigtsmæssig. 

 

 

 

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser 

Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der ansættes en idrætskonsulent til at hjælpe foreningerne og aflaste for-

valtningens medarbejdere.  

 

 

 

Beløb i kroner 2017 2018 2019 2020 

Ansøgt beløb 500.000 500.000 500.000 500.000 

Medfinansiering     

 

 

  



Favrskov Kommune            Budget 2017                 Forslag fra institutioner, foreninger mv. 

 

Nr. Anlægsblok Udfyldes af forvaltningen 

 

Udfyldes af forslagsstiller: 

 

Forslagets navn Pulje til uddannelse af frivillige trænere/ledere/instruktører 

 

 

Navn på institution / forening mv. Favrskov Idrætssamvirke 

Institutions/forenings adresse  

(vejnavn, nr., by) 

Præstevangen 1 

8382 Hinnerup 

Kontaktperson Charlotte Green 

Kontakt, telefon 25673828 

Kontakt, mailadresse cg@favrskov-is.dk 

 

 

Beskrivelse af forslaget 

Siden sammenlægningen af aktivitetstilskuddet til et beløb har mange klubber desværre haft sværere 

ved at i budgetterne at prioritere uddannelsen af trænere og ledere i det daglige. Favrskov Idrætssam-

virke lægger stor vægt på, at de mange frivillige i foreningerne uddanner sig. En række andre kommu-

ner (bl.a. Randers og Vejle) giver i dag tilskud til træner-/lederuddannelse og flere steder prioriteres 

puljen i samarbejde med det lokale idrætssamvirke.  

 

Favrskov Idrætssamvirker finder derfor, at der er et stort behov for en tilskudsmulighed, således at 

lederuddannelsesarbejdet kan prioriteres mere i kommunen og i både store og små foreninger. Vi gen-

fremsætter derfor forslaget om at styrke dette område med en pulje til øget uddannelse. Favrskov 

Idrætssamvirke deltager gerne i udarbejdelse af retningslinjer/regler på området. 

 

 

 

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser 

Favrskov Idrætssamvirke foreslår, at der afsættes en årlig pulje på 125.000 kr. i 2017 - 2020 til uddan-

nelse af frivillige trænere/ledere/instruktører. 

 

 

Beløb i kroner 2016 2017 2018 2019 

Ansøgt beløb 125.000 125.000 125.000 125.000 

Medfinansiering     

 

 


