Høringssvar fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd
Vedr. administrativt sparekatalog og budget 2018

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) kan ikke tilslutte sig spareforslaget vedr. Bornholms Idrætsråd
(FKU 21-01), da rådet fungerer som et vigtigt talerør for en række idræts- og sportsforeninger på Bornholm.
Ligeledes kan IVK ikke tilslutte sig besparelsen på lokaletilskud (FKU 21-04), da en besparelse kan bevirke en
forringelse for foreninger med mange medlemmer over 25 år. Niveauet vurderes desuden at være en
konsekvens af tidligere besparelser.
Forslaget vedr. besparelse på puljen til fritidspas (FKU 21-05), bør afvente forslag om udvidelse af
brugergruppen, hvorved der kan opnås en højere udnyttelse af rammen. Besparelsen på de selvejende
haller (FKU 21-06) er ikke ønskværdig, da det vil forringe de selvejende hallers økonomiske råderum og kan
forhindre nye tiltag. Nedlæggelsen af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler (FKU 21-02) vil begrænse
mulighederne for nye tiltag, og IVK kan derfor ikke tilslutte sig besparelsen.
Der er behov for et varmtvandsbassin på øen til at understøtte en lang række foreningsaktiviteter, og IVK
kan derfor ikke tilslutte sig spareforslaget vedr. nedlæggelsen af varmtvandsbassinet på Sønderbo (TMU
55-04). Hvis man vælger at nedlægge varmtvandsbassinet på Sønderbo, skal det sikres, at der er adgang til
et andet varmtvandsbassin med handicapadgang på øen. Hvis man omdanner svømmesalen i
Søndermarkshallen til varmtvandsbassin kan IVK tilslutte sig forslaget. Dog forudsættes det, at
omdannelsen ikke vil betyde mangel på kapacitet til eks. klub- og skolesvømning.
IVK kan ikke støtte de foreslåede besparelsesforslag, der vedrører lukning Klemensker og Østerlars stadion
(TMU-55-11, TMU-55-12), idet anlæggene er vigtige for lokalsamfundet og kan rumme muligheder for
udvikling: Såvel Østerlars som Klemensker stadion er blevet brugt til fodboldskole de sidste par år, og bliver
også brugt i forbindelse med eksempelvis børnehavefodbold, fri sommerfodbold (ikke klubrelateret), agility
mv. IVK mener dog, at der kan være fornuft i at modernisere og evt. justere størrelsen på begge anlæg, så
de svarer bedre til behovet, og dermed vil blive brugt flittigere.
IVK kan ikke støtte de foreslåede besparelsesforslag, der vedrører lukning af udvalgte toiletter i
vinterhalvåret (TMU-55-02), idet de manglende toiletfaciliteter vil være til gene for de outdoorsportsudøvere, som også er aktive udenfor sommersæsonen. Ligeledes forholder rådet sig kritisk til
forslaget om at nedprioritere vedligehold af stier og fredede arealer (TMU-52-02), som en række
idrætsudøvere er afhængige af, fx til forskellige former for løb. Desuden er det uheldigt i forhold til øens
samlede satsning på outdoor-aktiviteter og –turisme.

Opprioriteringsforslag:
IVK ser gerne, at 25 års-reglen fjernes eller ændres, så foreninger med flere voksne og ældre medlemmer
ikke fradrages i samme grad, som de gør i dag. Det vil gøre det mere attraktivt for foreningerne at satse på
medlemmer, der er over 25 år. Håbet er derfor, at det vil bevirke flere aktive voksne og ældre, hvilket igen
vil have afsmittende effekt på sundheden.

