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HØRINGSSVAR:
FKU01A – GENEREL REDUKTION PÅ IDRÆTSOMRÅDET
- Effektiviseringskrav på 2,5 pct.
- Det gælder både de selvejende idrætsanlæg og de kommunale.
•

•
•
•
•

•
•
•

Udviklingstendenser i HTK, som vi allerede nu står overfor!
➢ 9.700 flere borgere i HTK fra 2021-2025 iflg. HTK’s egen prognose.
➢ 5.000 flere børn og unge skal være medlem af foreningerne.
➢ Udvikling med Nærheden, Tåstrupgaard, Høje Taastrup C kræver en stor
indsats for borgere, der vil være aktive.
➢ Læringshuset i Nærheden vil snart trække store veksler, og vi har allerede
en aftale om at der skal kigge på bevillingen når Læringshuset starter med brug
af Springcentret.
➢ ”Bevæg dig for livet” – visionsaftalen indgået med DIF og DGI.
➢ Corona – er heller ikke en gratis omgang for Hedehusene Idrætscenter, idet vi
er gået glip af indtægter undervejs.
➢ Bevægelses- og Sundhedshuset i Hedehusene – dette projekt er skubbet i
gang og er på planlægningsstadiet.
➢ Hedehusene Skole og Charlotteskolen bliver lukket og der skal på sigt findes
alternativer til idrætten.
Igen skal idrætten trækkes frem og vurderes for besparelser. Vi har flere gange
været udset til og i flere år har vi i idrætscentrene været pålagt besparelser,
herunder også Hedehusene Idrætscenter.
Hvis der igen skal spares, vil det gå ud over de 3 centres mulighed for at tilbyde de
vilkår, som er fremmende for vore brugere. Udvikling af idrætten er netop en af de
ting der står i aftalen mellem HIC og HTK.
Det er vores opfattelse, at der ikke gennemføres de nødvendige bygningsmæssige
tiltag, som der er behov for.
Sammenligningsgruppen – vi har aldrig set tal forelagt. Det er stik imod al fornuft,
såfremt man i den nuværende situation for HTK, at sammenligner os på den måde.
Der er rigtig mange faktorer der spiller ind, og har de andre samme ambitiøse
udviklingsplaner?
Kunstgræsbanen bliver brugt flittigt og snart også af Læringshuset i Nærheden. De
midler der i sin tid blev afsat til Kunstgræsbanen bruges fuldt ud.
Springcentret, hvor vi også står for alle indendørs rekvisitter, og der er mange der
løbende skal vedligeholdes og fornyes og udvikles, og som vi nødvendigvis skal
spare op til.
Springcentret er et af de steder i HTK, hvor der kommer flest idrætsudøvere og de
er glade for anlægget – det skal vi værne om. Vi har noget unikt her.
➢ Skydebane Vest området: Store forandringer er gennemført og flere skal
gennemføres. Dette var ikke sket hvis ikke HIC har været katalysator for
projekterne.
➢ Støjforanstaltninger er gennemført og var ikke kommet i mål hvis ikke HIC
havde deltaget aktivt på såvel det økonomiske område som styring af
tiltagene.
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TVÆR01 - RAMMEREDUKTION PÅ 1 %
- Budget til serviceudgifter reduceres med 1 pct. på tværs af alle områder.
•
•
•
•

Vi synes det er uheldigt, at vi skal reducere samtlige servicerammer i HTK.
Såfremt det sker, vil det også gå ud over idrætten.
Men skal der spares må det være generelt over hele linjen og her kan en
tværgående effektiviseringsbesparelse på 1 % måske være løsningen.
Det falder dog rigtig skidt sammen med, at der i Hedehusene kommer rigtig mange
nye borgere og dermed brugere til området.

FKU04 - TILSKUD TIL ELITEIDRÆT OG TALENTUDVIKLING OPHØRER
- Tilskud ophører med halv effekt i 2022 og derefter fuld effekt fra 2023.
•
•
•
•
•

Generelt er vi i HIC kede af, at der spares på idrætten, da det vedrører
kerneydelsen fra Idrætscentrene.
Hvis tilskuddet til området fjernes, vil det gå ud over talent- og elitearbejdet, som
er vigtigt for de pågældende foreninger og som samtidig skal være en gulerod for
andre foreninger.
Vi vurderer det er vigtigt, at Høje Taastrup Kommune har en god politik på
området, og at der følger en vis sum penge med.
Der er indgået en Visionsaftale med DIF og DGI om ”Bevæg Dig for Livet”. Det vil
være et skidt signal at sende til omverdenen.
Hele udviklingen i HTK underbygger, at vi skal sætte alt ind på at få langt flere nye
borgere med til aktiv bevægelse og motion – også for talent- og eliteklubber.

ØU01 REDUKTION AF VEDLIGEHOLDELSE AF KOMMUNENS BYGNINGER
•
•
•
•

Reduktionen vil også gå ud over vedligeholdelse af lokaler / bygninger til brug for
idrætten.
Borgerne i kommunen er mere tilbøjelige til at dyrke idræt hvis faciliteterne er i
orden og de fremstår tidssvarende.
Reduktion af vedligeholdelse vil bevirke et øget behov på sigt, så der netto ikke
opnås besparelser, men tværtimod øgede omkostninger.
Det er vores anbefaling, at denne besparelse tages op til revision.

BEVÆGELSES- OG SUNDHEDSHUSET
- Mangler at blive nævnt under anlæg overslagsårene 2022-2025
➢
➢

➢
➢

Vi kan ikke se, at der i anlægsrammen er budgetteret et beløb eller projektet er
nævnt i overslagsårene 2022-2025.
Vi mener, at projektet skal være en del af den politiske beslutning henset til at der
er nedsat en styregruppe og projektet er igangsat på planlægningsstadiet.
▪ Det kan være med et beløb eller en del af den politiske aftale.
Der er absolut et behov for at få den del af udviklingen til at følge
befolkningsudviklingen.
Sundheds- og bevægelseshusets udvikling og opbygning vil være en forudsætning
for frigivelse af Hedehusene- og Charlotteskolen arealer til byudvikling.
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