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Nr. FKU03

Overskrift

Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Fritids- og Kulturudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

2026

14.702

14.702

14.702

14.702

-356

-356

-356

-356

-356

-356

-356

-356

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
De selvejende idrætsanlæg sidestilles med de kommunale ved, at tilskuddet til de selvejende
idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct. Dermed nivelleres serviceniveauet, så det svarer til
serviceniveauet på de kommunale idrætsanlæg og til serviceniveauet på idrætsanlæg i
sammenlignelige kommuner.
2. Status
Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) driver de selvejende haller
og forestår driften på vegne af kommunen af Springhallen, multibane i Gadehavegård og
kunstgræsbane i vest. Kommunen driver selv Sengeløse Idrætsanlæg, Fløng Idrætsanlæg,
Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal.
Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af
rammebesparelser og konkrete prioriteringsforslag som fx ISU08 ”Morgenåbning SFO –
ændret personalefordeling” fra Budget 2020 og FKU1 ”Sengeløse Idrætsanlæg som
nøgleinstitution” fra Budget 2019. Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg er reduceret i
forbindelse med udeladt pris- og lønfremskrivning og derudover senest reduceret i 2011 med
0,5 mio. kr.
Serviceniveauet, og dermed også udgiftsniveauet, er derfor højere på de selvejende
idrætsanlæg end på de kommunale.
Budget 2023 (i 1000 kr.)
Taastrup Idrætscenter
Hedehusene Idrætscenter
Springhal
Kunstgræsbaner
Sengeløse Idrætsanlæg
Fløng Svømmehal
Taastrup Svømmehal
I alt

Selvejende idrætsanlæg
10.297
4.469
1.690
464

16.920
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Kommunale idrætsanlæg

1.525
2.967
4.683
9.175
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Tilskuddet til de selvejende institutioner udgør i 2023 samlet 14,7 mio. kr., ekskl.
Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest. HIC får 1,4 mio. kr. til at
drifte Springhallen og kunstgræsbanen og 0,8 mio. kr. til vedligeholdelse og uforudsete
udgifter.
3. Ændringsforslag
De selvejende idrætsanlæg sidestilles med de kommunale ved, at tilskuddet til de selvejende
idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct.:
 TICs andel af reduktionen i 2023 og frem udgør 248.000 kr.
 HICs andel af reduktionen i 2023 og frem udgør 108.000 kr.
Ved at pålægge de selvejende idrætsanlæg at effektivisere driften med 2,5 pct. kommer deres
udgifter på niveau med de kommunale idrætsanlæg og med idrætsanlæg i sammenlignelige
kommuner.
4. Konsekvens
Serviceniveauet i de selvejende Idrætsanlæg og springcentret kan blive lavere.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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