
 

 
 

Bilag 4 – Kommissorium selvstændig funktion i Team Danmark 
 

Kommissorium: Beskrivelse af selvstændig funktion i Team Danmark jf. lovændring 2021 

 
Baggrund 

På baggrund af DR-Dokumentaren ”Svømmestjerner – under overfladen” og rapporten 
”Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion” (offentliggjort 7. februar 
2020) godkendte folketinget d. 20. april 2021 en ændring af lov om eliteidræt. Lovændringen 
medfører blandt andet, ”at Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som kan 
behandle indberetninger fra atleter, trænere og andre, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de 
elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med”.  

Nærværende kommissorium beskriver rammerne for arbejdet med at beskrive den selvstændige 
funktion. 

 

Organisering 

Der etableres en intern arbejdsgruppe i Team Danmark, der får til opgave at afdække og beskrive, 
hvordan en selvstændig funktion kan etableres. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til Team 
Danmarks direktion. 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppen skal udarbejde et beslutningsoplæg til Team Danmarks bestyrelse, der som 
minimum skal forholde sig til følgende:  

• Beskrive funktionens formelle (organisatoriske) ophæng, spørgsmålet om uafhængighed, 
kompetence og ansvarsområde herunder procedurer i forbindelse med håndtering og 
behandling af klagesager samt afgrænsning til Danmarks Idrætsforbunds etiske komité. 
 

• Beskrive relevante forhold i forhold til databeskyttelsesreglerne herunder inddrage 
Datatilsynet i nødvendigt omfang. 
 

• Beskrive eventuelle økonomiske konsekvenser ved den foreslåede løsning samt fastsætte 
tidspunkt for, hvornår den selvstændige funktion skal evalueres. 

 

Arbejdsgruppen skal inddrage alle relevante samarbejdspartnere (atleter, trænere, specialforbund, 
Danmarks Idrætsforbund m.v.). Inddragelsen skal sikre, at atleterne og andre får indflydelse på, 
hvordan den selvstændige funktion bliver udformet, og ikke mindst hvordan uafhængighed sikres, 
sådan at atleterne og øvrige samarbejdspartnere kan have tillid til funktionen og vil bruge den i 
praksis. 

Arbejdsgruppen skal med afsæt i den danske eliteidrætsmodel beskrive den løsning, som giver bedst 
mening for atleter, trænere og øvrige aktører. 



 

 
 

 

 
Øvrige praktiske forhold: 

 

Økonomi 

Eventuelle udgifter afledt af arbejdet med at beskrive den selvstændige funktion (f.eks. 
mødeafholdelse mv.) finansieres af Team Danmark. 

 

Relevante aktører/interessenter 

Arbejdsgruppen kan til enhver tid inddrage interessenter, hvor det vurderes relevant, men skal som 
minimum inddrage følgende interessenter i arbejdet:  

• Danmarks Idrætsforbund 
• Team Danmark prioriterede specialforbund (sportschefer, landstrænere mv.) 
• Atletkomitéen (tidligere Aktivkomitéen) 
• Danske Elitesportsudøveres Forening 
• Anti Doping Danmark 
• Idrættens Analyseinstitut 
• Københavns Universitet (erfaringer med ”Named Person”) 
• Datatilsynet 

 

Overordnet tidsplan 

 

 

 

Opgave/aktivitet Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 
Godkendelse af kommissorium (TD)                
Etablering af arbejdsgruppe         
Interessentinddragelse                 
Udarbejde beslutningsoplæg                 
Bestyrelsesgodkendelse i Team Danmark                 
Vedtægtsændring                 
Etablering af selvstændig funktion                 


