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Høringssvar vedr. budget 2019-2022

Haderslev Idrætssamvirke takker for muligheden for at kommentere på økonomiudvalgets 
budgetforslag 2019-2022. Vi vil som nystiftet samvirke gerne benytte os af muligheden for at 
komme med vores kommentarer. Både direkte kommentarer til det forelagte budgetforslag – men 
også mere generelle betragtninger omkring processen og idrætssamvirkets deltagelse i hele 
udmøntningen af budgettet på serviceområderne.

Haderslev Idrætssamvirke anerkender det fremlagte budgetforslag som fornuftigt uden større 
ambitioner på nogen områder. Det hele rammesættes ved at forholde sig til udfordringer i form af 
stigende udgifter til arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet og en ændret 
befolkningssammensætning.  

Vi vil dog gerne kommentere på enkelte elementer i budgetforslaget:

Vedr. investeringsoversigten:

 Vi konstatere med glæde, at der afsættes midler til projekterne omkring kajakklubben, 
Fjelstrup og Staruphallerne. I budgetforliget er disse midler forhøjet til hhv. 6. mio. kr. i 2019 
og 10. mio. kr. i 2020. Dog under forudsætning af, at projekterne selv kan skaffe tilsvarende 
finansiering. Idrætssamvirket bakker op om denne model. Dog håber vi, at disse investeringer 
ikke i 2020 begrænser muligheden for andre anlægsprojekter hos idrætsforeninger eller –
anlæg.

 Der er afsat 3,6 mio. kr. til en kunstgræsbane i 2020. Vi formoder at det er den 
kunstgræsbane, som flere byrådspolitikkere har "lovet" Sydbyen i Haderslev. Idrætssamvirket 
vil gerne bakke op om en investering i Sydbyens idrætsanlæg, men vil dog gerne påpege, at 
der bør laves en samlet masterplan for idrætsanlæg i Sydbyen, før midlerne fastlåses til en 
traditionel kunstgræsbane. Der er pt. ikke brug for flere standardanlæg, men i stedet fleksible 
og multifunktionelle anlæg, der kan bruges af flere målgrupper. Idrætssamvirket medvirker 
meget gerne til at udforme denne masterplan i samarbejde med de potentielle brugere og 
henviser i øvrigt til bl.a. Idrættens Analyseinstitut, der påpeger vigtigheden af at etablere 
fleksible anlæg til størst mulig udnyttelse af flest mulige brugere.

 Der er afsat 1,3 mio. kr. til renoverings- og facilitetspulje i alle overslagsår. Idrætssamvirket 
gør opmærksom på, at mange anlæg og faciliteter trænger hårdt til renovering, hvorfor de 
afsatte midler kun kan lappe de værste huller. Der er afsat anlægsmidler til haller og 
klublokaler. Idrætssamvirket håber at vi inddrages i disponeringen af disse midler. Vi gør i 
øvrigt opmærksom på, at der er skolehaller, som vedligeholdes under et andet serviceområde 
end Kultur og Fritid, som trænger hårdt til vedligehold og renovering. Vi frygter imidlertid, at 
midlerne bruges til renovering af klasseundervisningslokaler på bekostning af skolens 
idrætsfaciliteter.

 Der er i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelse af nye svømmefaciliteter i Haderslev 
Kommune. Det er ikke meget – men det er en begyndelse. Det bakker Idrætssamvirket 
selvfølgelig op, da behovet har været stort i mange år. Vi appellerer dog til hele byrådet om, at 
Idrætssamvirket inddrages fra starten af en proces omkring disse nye svømmefaciliteter. Der 
skal være en god proces i forhold til hele det beslutningsgrundlag, som skal byrådet skal tage 
stilling til. Her er det ekstremt vigtigt, at de fremtidige brugere bliver repræsenteret ved bl.a. 
at Idrætssamvirket inddrages helt fra starten af. Det være sig omkring placering, størrelse, 
indhold, sammenhæng med andre faciliteter m.m. Vi har tidligere set grelle eksempler på 
anlægsinvesteringer, hvor brugerne alt for sent er blevet involveret i processen. Det må ikke 
ske her og Idrætssamvirket stiller sig meget gerne til rådighed i denne proces på vegne af 
brugerne og foreningerne i Haderslev Kommune. 
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 Idrætssamvirket vil også beklage, at der i forbindelse med det nye skolebyggeri i Sydbyen IKKE 
er prioriteret faciliteter, der kan anvendes til regelmæssig foreningsidræt – men "kun" til fx 
motionsbadminton eller yogahold. Det vil på ingen måde aflaste det ekstrem store behov for 
idrætsfaciliteter, der er i forbindelse med timefordelingen mellem foreningerne i Haderslev by. 
Det beklager vi meget, når der nu anvendes så store kommunale anlægsmidler til et byggeri, 
der også kunne have betjent idrætsområdet uden for skoletiden og dækket et stort behov.

Generelle kommentarer:

 Det er Idrætssamvirkets første funktionsår, hvorfor vi ikke har været med i de tidlige 
prioriteringer i forhold til det fremlagte budgetforslag 2019-2022 – hverken vedr. drift eller 
anlæg. Vi håber og forventer dog, at Idrætssamvirket fremadrettet vil blive inddraget så tidligt, 
at vi kan nå at påvirke de prioriteringer, der gøres allerede i de første budgetforslag for de 
kommende år.

 Der er bl.a. på rammebevillingen til løn på serviceområderne lagt op til en generel reduktion i 
2019. 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. Der er jo fx i forhold til Folkeoplysningsudvalget sparet et 
formandshonorar væk.

 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
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