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Høringssvar om 2018-Sparekataloget fra DGI Bornholm
DGI Bornholm har med interesse gennemgået det Sparekatalog, administrationen i
Bornholms Regionskommune har udarbejdet, og som ventes at indgå i de videre politiske forhandlinger om budget 2018.
DGI Bornholm har primært forholdt sig til de forslag under Fritids- og Kulturudvalget
samt Teknik- og Miljøudvalgets områder i Sparekataloget, som vurderes at få konsekvenser for øens idrætsforeninger og brugere af øens idrætsfaciliteter, hvis de gennemføres.
Vi vil indledningsvis gøre opmærksom på, at Bornholms Regionskommune er blandt de
kommuner i landet, der har skåret mest på foreningslivet og lokaldemokratiet. I perioden fra 2007 til 2016 er der ifølge en analyse fra Dansk Ungdoms Fællesråd blevet
skåret 57 % på områderne – svarende til ca. 6 mio. kr. på det frivillige og andre folkeoplysende aktiviteter. Det vil derfor undre os, hvis disse områder fortsat vil blive beskåret.
I lyset af seneste udmeldinger om, at kommunens opdaterede budgetbalance for 2018
viser overskud på ca. 6 mio. kr., har vi valgt også at komme med forslag til, hvor
kommunen med fordel kan anvende flere midler.
FKU-21-02 Fritids- og Kulturudvalgets frie midler
Forslaget om helt at nedlægge Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, der i
2018 er på 75.000 kr., synes meget drastisk. Det vil begrænse borgere og foreningers
muligheder for at søge tilskud til nye aktiviteter.
DGI Bornholm mener, at forslaget om at spare 75.000 kr. ved at nedlægge puljen af
frie midler vil begrænse de frivilliges muligheder for at gennemføre nye arrangementer
og satsninger.

FKU-21-04 Reduktion i lokaletilskud
Administrationens forslag om at nedjustere beløbet til lokaletilskud med årligt 200.000
kr. er begrundet i, at det kan nedjusteres til det aktuelle aktivitetsniveau. Det skal i den
forbindelse huskes, at faldet i udgifterne til lokaletilskud er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i 2015.
DGI Bornholm anbefaler, at nedjusteringsforslaget tages af bordet, og at beløbet i stedet anvendes til at rulle lokaletilskuds-reglerne tilbage til 2014-niveauet.

FKU-21-05 Reduktion i beløb til Fritidspas
Kommunen har siden 2011 haft en særdeles fornuftig ordning med Fritidspas, hvor der
ydes tilskud til børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteter. Ordningen har imidlertid
ikke været særlig benyttet, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er behov
for ordningen. Den nuværende pulje på 103.000 kr. foreslås reduceret med 50.000 kr.

DGI | Torneværksvej 20 | 3700 Rønne | Tlf. 79404750 | bornholm@dgi.dk | www.dgi.dk/bornholm

DGI Bornholm anbefaler, at der ikke sker reduktion på området, men at informationen
omkring Fritidspasset intensiveres, og at ordningen udvides til også at omfatte voksne,
der fx kommer i gang med at dyrke idræt efter længere tids pause. Det vil være oplagt
at koble kommunens tilbud om Fritidspas til DGI Bornholms Motionspas 55+.

FKU -21-06 Nedjustering af tilskud til selvejende haller
Administrationen foreslår en 1 % besparelse på tilskuddet til de selvejende haller, i alt
120.000 kr., som svarer til lidt mere end fremskrivningen på området, som er på 0,9
%. Besparelsen vil for de enkelte haller betyde en reduktion på 8-30.000 kr. pr. hal pr.
år.
DGI Bornholm anbefaler, at forslaget tages af bordet, da det klart vil forringe de selvejende hallers råderum.

FKU -21-07 Reduktion af Lokalsamfundspuljen
Administrationen har foreslået en besparelse på 42.000 kr. på Lokalsamfundspuljen,
der i alt er på 1,6 mio. kr. Selvom der er tale om et mindre beløb, er det et yderst
uheldigt signal at sende til øens lokalsamfund, hvor ildsjæle og frivillige lægger mange
timers arbejde i at fastholde lokalsamfundene som aktive og attraktive mødesteder –
også for øens turister.
DGI Bornholm anbefaler, at Lokalsamfundspuljen som minimum fastholdes på sit nuværende beløb.

TMU-52-02 Naturpleje; mindre vedligeholdelse af stier og fredede arealer
Forslaget lægger op til at spare 250.000 kr. ved at reducere på vedligeholdelse af stier
og fredede arealer.
DGI Bornholm finder forslaget meget uheldigt i øens samlede satsning på at få folk ud
og være aktive, herunder ikke mindst satsningen på outdoor-aktiviteter og outdoorturisme – hele året, og anbefaler derfor, at besparelsesforslaget tages ud af kataloget.

TMU-55-02 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvåret
Forslaget lægger op til at spare 225.000 kr. ved at lukke alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1. november – 31.
marts.
DGI Bornholm finder forslaget meget uheldigt i øens samlede satsning på outdooraktiviteter og outdoor-turisme – hele året, og anbefaler derfor, at besparelsesforslaget
tages ud af kataloget.

TMU-55-04 Lukning af varmtvandsbassin på Sønderbo
Varmtvandsbassinet på Sønderbo er pt det eneste kommunale varmtvandsbassin på
øen, og besparelsen vil ramme de svageste borgere, der i dag benytter tilbuddet. Der
er tale om både ældre, kræftramte kvinder, borgere under genoptræning og babysvømning. Alene i babysvømning har DGI Bornholm i 2017 har haft ca. 20 hold pr. uge
med gennemsnitlig ca. 120 babyer og ligeså mange mødre i vandet pr. uge. Aktiviteten
vurderes at være meget betydningsfuld – både for den motoriske udvikling af det enkelte barn og for støtten til de nybagte mødre.
DGI Bornholm anbefaler, at lukningen af varmtvandsbassinet på Sønderbo tages ud af
Sparekataloget, og at der afsættes de fornødne midler til istandsættelse for at opfylde
nye lovkrav - eller, at der sikres adgang til varmtvandsbassin andet sted på øen.
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TMU-55-11 Lukning af Klemensker Stadion
Administrationen foreslår, at budgettet på 77.000 kr. til vedligeholdelse af Klemensker
Stadion helt fjernes, så der reelt sker en lukning af Klemensker Stadion.
DGI Bornholm anbefaler, at Klemensker Stadion fortsat skal sikres som muligt aktivitetssted, og at det vil være naturligt at lade anvendelsen af arealet indgå i det arbejde,
der ventes igangsat under Landsbyklyngesamarbejdet mellem Nyker, Klemensker, Rø
og Aarsballe.

TMU-55-12 Lukning af Østerlars Stadion
Administrationen foreslår, at budgettet på 110.000 kr. til vedligeholdelse af Østerlars
Stadion helt fjernes, så der reelt sker en lukning af Østerlars Stadion.
DGI Bornholm anbefaler, at Østerlars Stadion indtil videre fastholdes som anvendeligt
aktivitetssted, da der fortsat er en aktiv idrætsforening i byen/lokalområdet.

OPPRIORITERINGSFORSLAG
1) Opprioriteringsforslag – fjernelse af 25 års reglen
Flere af landets kommuner har fjernet 25 års reglen, for at undgå at foreninger bliver
modregnet i tilskud for medlemmer over 25 år. Det er ikke rimeligt, at foreninger, der
har mange voksne medlemmer, straffes økonomisk. Konsekvenserne af reglen arbejder
således imod Vision 25-50-75, hvor vi ønsker at få flere medlemmer, der dyrker idræt i
lokale foreninger på Bornholm.
DGI Bornholm anbefaler, at 25 års-reglen fjernes, så foreningerne kan holde medlemskontingenter på et niveau, der giver flest mulige adgang til at være fysisk aktive.
2) Opprioriteringsforslag - øget lokaletilskud til foreninger
Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af 2015-budgettet indgik besparelser på tilskud til lokaler i forbindelse med aktiviteter for børn og unge. Samtidig blev det vedtaget at hæve gebyrerne for brug af hallerne. Lokaletilskuddet blev således pr. 1. januar
2015 reduceret fra 75 % til den lovmæssige minimumssats på 65 % af foreningernes
driftsudgifter til lokaler.
DGI Bornholm anbefaler, at procent-satsen for lokaletilskud ”rulles tilbage” til den sats,
der var gældende i 2014, nemlig 75 %.

3) Opprioriteringsforslag - lavere gebyrer for brug af haller og svømmehaller
Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af 2015-budgettet blev det vedtaget at hæve
gebyrerne for brug af hallerne med 20 %.
De øgede gebyrer for brug af haller og svømmehaller har haft økonomiske konsekvenser for øens idrætsforeninger. Igen har konsekvensen af besparelsen gået i den forkerte retning for arbejdet mod en bedre folkesundhed og vores ønske om flere medlemmer, der dyrker idræt i lokale foreninger på Bornholm.
DGI Bornholm anbefaler, at gebyrerne for brug af haller og svømmehaller ”rulles tilbage” til de gebyrer, der var gældende i 2014.
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4) Opprioriteringsforslag - fast tilskud til Motionspas 55+
DGI Bornholm har taget initiativ til en særlig ordning med Motionspas til målgruppen
55+ og førtidspensionister, der giver mulighed for at komme ud og prøve nogle af de
mange tilbud, øens idrætsforeninger har. Ordningen bliver gentaget i efteråret 2017.
DGI Bornholm anbefaler, at satsningen gøres permanent, så Regionskommunen afsætter et fast tilskud på 40.000 kr. om året til DGI Bornholms gennemførelse af denne
sundhedsforebyggende aktivitet.

5) Opprioriteringsforslag - tilskud til øget samarbejde mellem skoler og
øens idrætsforeninger
De gode motionsvaner lægges allerede fra barnsben af. Samtidig er det påvist, at øget
motion fremmer indlæringen. Derfor giver det god mening, at satse på dette område.
DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til at fremme børn og
unges idrætsdeltagelse gennem introduktion til de forskellige idrætsaktiviteter i skoletiden – eller i forlængelse af skoletiden i et samarbejde mellem skolerne og øens idrætsforeninger.

6) Opprioriteringsforslag - tilskud til gennemførelse af kommunens
idrætspolitik
Som forudsætning for implementering af kommunens idrætspolitik, bør der afsættes
særskilte midler til dette område.
DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en idrætspulje på minimum 200.000 kr., som
”Idrættens Videns- og Kompetenceråd” får indstillingsret til.

Med venlig hilsen
Ole Dreyer
Formand
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