
Haderslev Sportsakademi ser med stor bekymring på den forventende 
besparelse på Talent Center Haderslev

I forbindelse med budget 2019 er der via Kultur & Fritid udmeldt en besparelse på ikke mindre end 25% af 
de samlende kommunale midler til Talent Center Haderslev. Dette samtidigt med en øget tilgang af unge 
talenter i Haderslev Kommune.

Ikke overensstemmelse med politiske ambitioner og udmeldinger
Efter flere års konstruktivt udviklingssamarbejde mellem foreninger, musikskole, sportsklubber og 
Haderslev Kommune blev Talent Center Haderslev 1/1 2018 sat i værk. Ambitionerne fra politisk side var 
store med en forventet nedsættelse af en bestyrelse med Borgmesteren som formand, udvalgsformænd, 
erhvervsfolk fra store og små lokale virksomheder så som SønderjyskE, forvaltningsfolk og formænd fra de 
enkelte akademier så som Haderslev Sportsakademi – alt dette med fokus på at skabe de bedste 
muligheder for udvikling af talenterne indenfor sport, musik, sang o. lign.

Blot 10 måneder efter etableringen vælger Haderslev Kommune nu at bespare hele 
talentsupportfunktionen med ca. kr. 500.000, hvilket svarer til en reduktion af ikke mindre end 25% af de 
kommunale midler til Talent Center Haderslev. Derved har man skabt en kæmpe kløft mellem de politisk 
udmeldte ambitioner og den virkelighed, der nu møder os i Haderslev Sportsakademi, som et af de store 
akademier. Det er voldsomt og grænsende til utroværdigt.

Stor frygt for at udvikling af talentmiljøer i Haderslev Kommune nu bliver afløst af 
afvikling af talenternes miljøer. 
Haderslev Sportsakademi undrer sig over, at den udmeldte besparelse på Talent Center Haderslev skulle 
være en del af udvikling af talenter og deres miljø i Haderslev Kommune. Med en besparelse på 25% vil det  
opfattes som en meget stor nedprioritering af Haderslev Kommunes ambition om at være 
udviklingskommune for unge talenter. En antagelse om, at en besparelse på 25% vil kunne gennemføres 
uden et drastisk fald i support i forhold til det enkelte talent og deres familier, den enkelte talents mulighed 
for at passe skole/uddannelse og klubtræning samt udvikling af nye akademier vil være urealistiske og uden 
hold i virkeligheden. 
Haderslev Kommune har i vores verden dermed indledt afviklingen af talentmiljøerne i stedet for at 
underbygge dem.

Haderslev Sportsakademi kan derfor kun henstille til at Haderslev Kommune ikke gennemfører den 
udmeldte besparelse på Talent Center Haderslev, men stadigvæk står ved Haderslev Kommunes ambition 
om at være et godt sted for talenter indenfor sport, musik, sang, o.lign.

Vi uddyber gerne ovenstående ved et møde. 
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