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Overskrift

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Fritids- og kulturudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)

2022

2023

2024

2025

511

511

511

511

-255

-511

-511

-511

-255

-511

-511

-511

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

1. Resumé
Tilskud ophører med halv effekt i 2022 og derefter fuld effekt fra 2023.
2. Status
Høje-Taastrup Kommune har en eliteidrætsindsats, hvor p.t. fire eliteklubber og seks
talentklubber støttes i at opbygge talentudviklingsmiljøer. Den politiske målsætning er at
udvikle i alt ti klubber inden for perioden 2019-22 i overensstemmelse med målsætningen i
Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23.
Det nuværende budget for eliteidrætsindsatsen omfatter foreningsudvikling, tilskud til eliteog talentarbejdet i foreningerne, tilskud til deltagelse i internationale mesterskabet (VM, EM,
NM) samt kompetenceløft i foreningerne i form af kurser for trænere, ledere og udøvere.
Herudover støttes Talentforum, som er et fælles kompetenceforløb for foreningerne omfattet
af ordningen.
Bortfalder tilskuddet til elite- og talentudvikling vil det i mindre grad være muligt at indfri
kommunens målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken på området. Uden tilskud 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. Samtidig vil det betyde, at der ikke vil være mulighed for at
støtte udviklingsprocessen i de foreninger, der står på spring til at blive talent- og
eliteklubber.
3. Ændringsforslag
Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører.
Forslaget har halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023.
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4. Konsekvens
Ændringen påvirker relativt få (elitesportsudøvere og talenter) i de berørte foreninger, men
har afsmittende effekt på breddearbejdet i de pågældende foreninger, da klubudviklings- og
kompetenceudviklingsforløbene vedrører hele foreningen.
Bortfalder tilskuddet til elite- og talentudvikling vil det i mindre grad være muligt at indfri
kommunens målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken på området.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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