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Høringssvar vedr. budget 2017 
 
Overordnede kommentarer:  Grundlæggende mangler der bemærkninger til de forskellige spareforslag i 
kataloget. Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) ønsker at blive inddraget tidligere i processen, for at 
sikre holdbare forslag til det administrative sparekatalog.  
Ved gennemgang af det samlede budgetmateriale udsendt af BRK primo august 2016 fremgår at - det i marts 
2016 udmeldte besparelseskrav på 42 mio. kr. i forhold til budget 2017 - ikke længere er en påkrævet 
budgetforudsætning. Budgetsituationen er tilsyneladende forbedret med et beløb svarende til ca. 60 mio. kr. - 
og udviser nu et budgetoverskud på 19,9 mio. kr. 
Dertil kan lægges, at det ved en gennemgang af bemærkningerne tilknyttet det samlede sparekatalog fremgår 
samlede ”budgetbesparelser” på ca. 8 mio. kr. der iflg. bemærkningerne nedjusterer budgettet i henhold til ”det 
aktuelle aktivitetsniveau” – således at den samlede råderamme nu udgør ca. 28 mio. kr. Sammen med 
sparekataloget er udsendt en oversigt over ønskede udvidelsesforslag for samlet ca. 17,5 mio. kr. Der synes 
således ikke behov for effektuering af de mange udmeldte spareforslag. 
At der stadig kan være mening i at spare på visse områder bør - såfremt disse ønskes effektueret - på helt 
anden vis at være begrundet i strategier eller manglende behov. 
 
Konkrete kommentarer: IVK kan ikke tilslutte sig spareforslaget vedr. Poulskerhallen (FKU-21-09), da 
forslaget læses som en reel lukning af Poulskerhallen, og dermed tabet af en vigtig medspiller i 
lokalsamfundet. IVK ønsker i stedet, at der fremadrettet arbejdes mod en ny og fuldt gennemsigtig 
tilskudsmodel. IVK kan ikke tilslutte sig nedlæggelsen af Bornholms Idrætsråd (FKU-21-01), da rådet fungerer 
som et vigtigt talerør for en række idræts- og sportsforeninger på Bornholm.  
IVK kan ikke støtte de foreslåede besparelsesforslag, der vedrører lukning og nedprioritering af toiletter rundt 
om på øen (TMU-55-01, TMU-55-04, TMU-55-12), idet de manglende toiletfaciliteter vil være til gene for de 
outdoor-sportsudøvere, 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. 
Hvis man vælger at nedlægge varmtvandsbassinet på Sønderbo (TMU-55-09), 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. Mht. forslaget om nedjustering af 
anlægspuljen med 100.000 kr. for 2017 (TMU-55-14), kan IVK ikke tilslutte sig forslaget.  
Rådet ønsker ikke at støtte forslaget om at øge egenindtægterne på Bornholms Idrætsområder (TMU-55-13), , 
da det reelt er en besparelse på idrætsområdet. 
 
Udviklingsforslag:  IVK råder til, at der etableres en pulje til udvikling af idrætsaktiviteter, da dette ikke 
eksisterer. Hvis man styrker idrætsområdet, ville det gøre det muligt at benytte idrætten som trækplaster for 
tilflyttere. IVK anbefaler desuden at de nuværende tilskudsregler på lokaletilskud og i forhold til 25 års-reglen 
tilbageføres.  
 
 


