Folkeoplysningsudvalgets høringssvar på budget 2022
Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 22. september drøftet forslagene til budget 2022.
Folkeoplysningsudvalget udtaler på den baggrund:

Vedr. forslag FKU01A og ØU01 om reduktion af budgettet til bygningsvedligeholdelse generelt og
effektiviseringskravet til idrætsanlæggene specifikt anbefaler Folkeoplysningsudvalget, at de ikke
gennemføres.
Høje-Taastrup Kommune er Bevæg Dig For Livet-kommune og skal motivere 5000 flere børn og
unge samt 4500 over 25 år til at bevæge sig inden 2023. Det mål flugter godt med indsatserne i
kommunens udviklingsplan, som har Et aktivt Liv som et af de bærende elementer. Mange
undersøgelser har vist, at gode faciliteter er en meget afgørende faktor for, at folk har lyst til at
dyrke idræt og bevægelse indendørs. Derfor mener Folkeoplysningsudvalget, at en reduktion på
kommunale og selvejende faciliteter er en kortsigtet løsning, som vil påvirke borgernes sundhed og
foreningernes medlemstal negativt.
Vedr. nedlæggelsen af tilskuddet til eliteidræt og talentudvikling (FKU04) vil det bremse udviklingen
af talent- og elitearbejdet, som er så vigtigt for de pågældende foreninger, og som er med til at
brande Høje-Taastrup Kommune som en idrætskommune.
Besparelsesforslaget på aftenskoleområdet FKU05 kan ikke anbefales på nogen måde. En
beskæring af tilskuddet som foreslået vil betyde, at aftenskolerne komme voldsomt under pres, og
risikoen er, at aftenskolerne lukker i kommunen fordi deltagerbetalingen bliver forhøjet yderligere.
Hvis forslaget gennemføres, må det påregnes, at udgiften til mellemkommunal refusion vil stige,
når borgere fra Høje-Taastrup Kommune deltager i aftenskoletilbud i andre kommuner, hvis enten
aftenskoler lukker i Høje-Taastrup Kommune, eller deltagerpriserne bliver højere her end i
omkringliggende kommuner.
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