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Høringssvar vedr. Handlekatalog for Haderslev Kommunes 

budget 2020-2023 
 

Haderslev Idrætssamvirke takker for muligheden for at kommentere på økonomiudvalgets 

handlekatalog for budget 2020-2023. Vi har både direkte kommentarer til det forelagte 

handlekatalog – men også mere generelle betragtninger omkring processen og idrætssamvirkets 

deltagelse i hele udmøntningen af budgettet på serviceområderne. 

 

Haderslev Idrætssamvirke anerkender de beskrevne økonomiske udfordringer. Det fremlagte 

handlekatalog er dog uambitiøst og trist læsning. På trods af mulighederne for at nytænke helt eller 

delvist, er det fremlagte handlekatalog uden større ambitioner på nogen områder. Det hele 

rammesættes ved at forholde sig til udfordringer i form af stigende udgifter til børne- og 

familieområdet, sundhedsområdet og en ændret befolkningssammensætning. Hvor er 

flertalsgruppens ambition for budget 2019 om at skabe udvikling gennem investeringer? Nu er der 

bl.a. fremlagt forslag om indgreb og nedskæringer mod det store frivillige engagement ved at 

forværre vilkårene for de frivillige idrætsforeninger. Det selv samme frivillige engagement som på 

sigt kan være med til at løse nogle af de beskrevne økonomiske udfordringer. Det giver ingen logik! 

Vi vil hermed gerne kommentere på enkelte elementer i handlekataloget, som vedrører 

idrætssamvirkets område: 

 

Vedr. handleforslag på drift for Udvalget for Kultur og Fritid: 

 Nr. 20 – UKF: En reduktion på Talentcenteret vil betyde en voldsom devaluering af det 

arbejde, som foregår her. Det strider kraftigt i mod tidligere politiske prioriteringer og 

politikker: "Vi vil skabe og støtte talenter i Haderslev Kommune". Og anvendelsen af begrebet 

"Talent" bliver igen reduceret og den generelle talentudvikling i Haderslev Kommune reduceres 

generelt. Haderslev Kommune som fyrtårn i forhold til talentudvikling er en saga blot med 

denne kurs. 

 Nr. 21 – UKF: En reduktion af medlemstilskuddet til idrætsforeninger i Haderslev 

Kommune går stik i mod kommunens egne ambitioner om at gøre flere borgere mere aktive! 

Det er talentløst at en kommune med en Kultur- og Fritidspolitik, der sætter et ambitiøs mål 

om, at 75% af borgerne er aktive – de 50% i foreninger – allerede i 2023, overhovedet 

fremsætter et sådant forslag. Dette forslag – hvis det vedtages – er en kæmpe mavepuster til 

alle idrætsforeninger og deres idrætsfrivillige trænere og ledere i Haderslev Kommune. Hvor er 

visionerne henne om gennem forebyggelse at skabe borgere, der både mentalt og fysisk bliver 

sundere og derfor fremadrettet vil kræve mindre af den dyre sygdomsbehandling. Det virker 

som om, forslagsstillerne har glemt, hvad der er én af årsagerne til at kassen bliver tømt i 

2020! 

 Nr. 24 – UKF: En lukning af Senior 65+-projektet er samme uambitiøse tilgang til at skabe 

sundere borgere i kommunen som ovenfor. Her er målgruppen endda endnu vigtigere! Mental 

og fysisk sundhed er den allervigtigste parameter for, at ældre forbliver sunde, selvhjulpne og 

fri for dyr sygdomsbehandling. De frivillige idrætsforeninger har en stor aktie i dette. 

 Nr. 31 – UKF: Robot til opkridtning af baner er en fornuftig tanke i forhold til en 

driftsmæssig optimering. Idrætssamvirket stiller dog spørgsmål ved effekten i form af 

besparelser og serviceniveauet over for foreningerne. Hvem skal betjene disse robotter? – 

hvem servicerer robotterne? – hvem kan fejlfinde og opnå tilstrækkelig kompetence til at 

betjene disse optimalt? Det er en usikker besparelse men en spændende driftsmæssig 

optimering.  
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Idrætssamvirket kan dog også være bekymret for hvad der sker, hvis de indkøbte robotter ikke 

har kapacitet til opkridte alle baner. Betyder fjernelsen af kompensationen til foreningerne, at 

udgiften tilfalder de foreninger, som i nød selv påtager sig opkridtningen. 

 

Vedr. handleforslag på anlæg for Udvalget for Kultur og Fritid: 

 Nr. 77: Udskydelse af kunstgræsbane i Sydbyen vil være en trist nyhed for borgere i 

Sydbyen. Men det giver tid til at overveje den rigtige løsning og hvordan midlerne anvendes 

mest intelligent. Idrætssamvirket har tidligere anbefalet, at der laves en samlet visionsplan for 

idrætsfaciliteterne i Sydbyen, så investeringer kommer bedst muligt i spil i et område, hvor vi 

gerne vil have aktiveret flest mulige mennesker gennem idræt, sport og et aktivt foreningsliv. 

Vi anbefaler derfor, at der laves en samlet visionsplan for området og den afsatte 

investeringssum anvendes intelligent jf. denne. Evt. kan mulighederne for medfinansiering til 

etablering af denne og/eller flere kunstgræsbaner undersøges, så de idrætsaktive får mest 

muligt for de investerede midler. De miljømæssige konsekvenser af kunstgræsbaner skal 

legeledes i mellemtiden undersøges, så den rigtige løsning vælges. 

 Nr. 78: Udskydelse af svømmefaciliteter vil være en stor skuffelse for mange vandglade 

mennesker i Haderslev Kommune. Men Idrætssamvirket vil kraftigt opfordre kommunen til 

hurtigst muligt at spille alle interessenter på banen og få startet en dialog om den bedste 

løsning. Idrætssamvirket har peget på repræsentanter hertil. Idrætssamvirket oplever, at 

Haderslev Kommune ikke kan lave noget omkring et sådant stort projekt uden at afsætte 

penge og indkøbe dyr rådgivning og eksperter. Kom nu bare i gang med at afstemme alle 

interne forventninger. Det initiativ vil vise kommunens gode intention om en god proces. 

 

Generelle kommentarer: 

 Idrætssamvirket har i flere sammenhænge påpeget, at der ikke er ressourcer nok i 

serviceområdet for Kultur og Fritid til at levere den administrative bistand, som der i 

vedtægterne for de nye samvirker er besluttet. Det er ikke tilfredsstillende! Hvis samvirkerne 

skal udmønte ambitionerne i de nye vedtægterne – og det er vores ambition – skal der være 

tilstrækkelig med administrativ opbakning. Vi får i dag god hjælp inden for de ressourcer som 

serviceområdet har til rådighed. Men skal ambitionerne med samvirkerne udmøntes, skal der 

følge administrativ opbakning med.  

 Idrætssamvirket håber i øvrigt, at blive inddraget i udmøntningen af de fastlagte budgetter på 

de enkelte serviceområder. Kun på den måde kan Idrætssamvirket blive den aktive medspiller i 

udmøntningen af gode tiltag – om det er inden for Kultur og Fritid, Sundhed og Forebyggelse 

eller nogen af de andre serviceområder. 

 

Haderslev Idrætssamvirke varetager idrætsforeningernes interesser i Haderslev Kommune og skal 

fremme den generelle idrætsudøvelse blandt borgere i kommunen. Det kan vi kun ved at blive 

inddraget i alle beslutninger og processer om vilkårene for dette. 

 

På Haderslev Idrætssamvirkes vegne 

Med venlig hilsen 

Svend-Aage Dyrholm, formand 

Mail: dyrholm.saad@gmail.com; mobil: 2021 2299 

Jørgen Smed, næstformand 

Mail: js@itd.dk; mobil 5094 1002 
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