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Kommissorium for Førertræningsudvalget  
  

1. Udvalgets navn  
Udvalgets navn er Førertræningsudvalget. Forkortelsen FTU kan anvendes. 

 

2. Formål  
Førertræningsudvalget skal i overensstemmelse med korpsets formål, 
vedtægter og FOKUSområder planlægge, gennemføre og evaluere den af 
Korpsrådet stillede opgave.  

 

3. Udvalgets sammensætning  
a. Udvalget er nedsat af Korpsrådet, der også udpeger formanden. Udvalget 

består ud over formanden af 4 medlemmer, der er udpeget af Korpsrådet 
efter annoncering.  

b. Såfremt et medlem udtræder af udvalget, foretager Korpsrådet en 
indsupplering i samråd med udvalget.  

c. Såfremt udvalget skønner det nødvendigt, kan der nedsættes 
projektgrupper til konkrete opgaver. Korpsets standard-kommissorium 
anvendes ved beskrivelse af projektgruppens opgaver og rammer.  

 

4. Udvalgets opgaver  
a. Ansvarlig for at planlægge, gennemføre og evaluere træninger, der lever 

op til korpsets formål, vedtægter og FOKUSområder. 
b. Sørge for den nødvendige annoncering/kommunikation om træninger i 

korpsets medier (nyhedsbrev, hjemmeside, blad, foldere m.m.). 
c. Samarbejde med KOM-IT om layout af foldere og andre materialer, som 

henvender sig til korpset eller eksterne.  
d. Udsende materialer/informationer til deltagere og andre – gerne via 

Korpskontoret. Såfremt materiale sendes uden om korpskontoret, skal 
kopi af materiale tilgå Korpskontoret.  

e. Udarbejde en kort, skriftlig evaluering af afholdte aktiviteter. Udvalget skal 
mindst en gang årligt fremsende en plan for arbejdet det kommende år, 
som godkendes af Korpsrådet.  

f. Løbende orientere udvalgets kontaktperson i Korpsrådet om arbejdet i 
udvalget. 

g. Deltagelse på en årlig fællesudvalgsweekend mhp. koordinering af 
opgaver, kalender etc. med korpsets øvrige udvalg.  

 

5. Udvalgets funktionsperiode  
Førertræningsudvalget nedsættes fra oktober 2014 til september 2016. 
Projektgrupper kan nedsættes til at løse konkrete opgaver i en tidsbegrænset 
periode, max. 2 år.  
Det forventes, at afgående medlemmer af udvalget har ansvar for træninger til 
og med ultimo september 2016 og reserveringer af Øksedal for 2017 som 
deres sidste opgave.  

 

6. Ansvar   
Førertræningsudvalget er ansvarlig overfor Korpsrådet.   
Projektgrupper er ansvarlige overfor Førertræningsudvalget.  
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7. Økonomi  
Førertræningsudvalget udarbejder hvert år et realistisk 
budget, der forelægges Korpsrådet til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 
Eventuelt overskud tilfalder korpset, som også dækker eventuelt underskud.   
Udvalget kan efter aftale med Korpsrådet søge eksterne midler.  

 

8. Referencer  
Er der tvivl om opgave, ansvar eller budget kontaktes udvalgets kontaktperson 
i Korpsrådet eller korpsrådsformanden.  

  
 
Vedtaget på Korpsrådsmødet den 27. – 28. juni 2014  
  
  
 
 


