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HØRINGSSVAR:
Prioriteringsforslag Nr. FKU01A Generel reduktion på idrætsområdet
Visionen om, at borgerne lever et aktivt liv, står centralt både i kommunens
udviklingsstrategi, i Idræts- og bevægelsespolitikken og i den femårige ”Bevæg Dig For Livet
”- visionsaftale, som kommunen har indgået med DIF og DGI.
I politikken og i visionsaftalen er målsætningen at få mange flere borgere med i foreningslivet
– 5.000 flere børn og unge og 2.250 voksne. Det er ambitiøse målsætninger, som mange af
de frivillige foreninger gerne hjælper med at indfri. Det gør foreningerne ved at indgå i
samarbejder med kommunen omkring indsatser som ”Trille og Tumle”, ”Kom og vær med”,
”Bevægelses pakker til skolerne” og i arbejdet med at udvikle stærke talentudviklingsmiljøer,
som også er en målsætning i Idræts- og bevægelsespolitikken.
Idrætsforeningerne bruger de kommunale faciliteter til aktiviteterne og flere steder er
faciliteterne nedslidte og utidssvarende. Besparelser på idrætsområdet rammer både
breddeidrætten og talentudviklingsarbejdet i foreningerne. Det gør det sværere at skabe de
attraktive foreningstilbud og foreningsmiljøer, som foreningerne og kommunen gerne vil
styrke for at leve op til målsætningerne og for kommunens ambitiøse målsætninger om at få
mange flere med i foreningslivets fællesskaber

Prioriteringsforslag Nr. FKU04 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører
Høje-Taastrup Kommune vil gerne kendes som “et ambitiøst og nytænkende fællesskab af
borgere, organisationer og virksomheder, der investerer i vækst, et aktivt liv og uddannelse”.
Sådan lyder det i kommunens vedtagne udviklingsstrategi. Visionen om, at borgerne lever et
aktivt liv, står centralt både i Udviklingsstrategien, Idræts- og bevægelsespolitikken og i den
femårige ”Bevæg Dig For Livet ”- visionsaftale, som kommunen har indgået med DIF og DGI.
I politikken og i visionsaftalen er målsætningen at få mange flere borgere med i foreningslivet
– 5000 flere børn og unge og 2.250 voksne. I Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23 er
en af målsætningerne ”at udvikle 10 stærke talentudviklingsmiljøer, heraf fem elitemiljøer” og
med de nye retningslinjer for arbejdet med elite- og talentudvikling, som Byrådet vedtog i
efteråret 2019, er der lagt øget vægt på udviklingen af stærke elite- og talentmiljøer i de
lokale foreninger.
I 2021 har fire foreninger status som eliteklubber og seks foreninger har status som
talentklubber. Alle foreningerne er også breddeforeninger og deltager aktivt i andre af
kommunens indsatser som for eksempel ”Kom og vær med” og Bevægelsespakkerne til
skolerne. Med fokus på udviklingsmiljøerne rækker indsatsen i elite- og talentklubberne langt
ud over de enkelte talenter eller eliteudøvere, som aktuelt høster medaljer.
Et velfungerende talentmiljø er med til at skabe forbilleder for børn og unge og samtidig er
både de enkelte atleter og foreningerne med til at brande kommunen. Det sker, når
foreningerne afholder internationale konkurrencer eller tager medaljer hjem ved nationale og
internationale mesterskaber. Som eksempel har vi i skrivende stund TIK Bueskydning er
storleverandør til de danske landshold; vi har en gymnast fra TIK Gymnastik som er dansk
mester, en danmarksmester i åben vand svømning fra STT og en række talenter, der hiver
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medaljer hjem og dermed repræsenterer kommunen og foreningerne på fineste vis. Det viser,
at arbejdet med at udvikle stærke talentudviklingsmiljøer bærer frugt.
Støtten fra eliteidrætsmidlerne er en forudsætning for at fortsætte arbejdet med udvikling af
stærke talent- og elitemiljøer og for fortsat at kunne have atleter, der er med blandt de
bedste. Hvis tilskuddet til elite- og talentudvikling bortfalder, vil foreningerne, der
hovedsagelig drives af frivillige borgere, selv skulle finansiere arbejdet med at skabe
talentudviklingsmiljøer, ligesom foreningerne eller de enkelte udøvere selv fuldt ud vil skulle
finansiere deltagelse i internationale mesterskaber. Det vil betyde mindre tid til at dygtiggøre
sig i idrætsgrenen for den enkelte udøver og mere arbejde med at skaffe midler for de
frivillige i foreningerne.
Støtten fra eliteidrætsmidlerne giver både mulighed for at støtte de eliteudøvere i kommunen,
der har så højt et niveau, at de arbejder frem mod at kunne repræsentere Danmark ved OL
og at have fokus på de unge talenter. Støtten er dermed et vigtigt grundlag for at kunne
fastholde de bedste i et styrket elitemiljø, hvor atleterne kan udvikle deres niveau gennem
daglig træning på højt niveau og deltagelse i internationale konkurrencer, samtidig med, at
støtten bruges til at udvikle fremtidens eliteatleter.
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