Høringssvar til Budget 2021-2024, Norddjurs Kommune
Bemærkning til budgettet for Kultur- og fritidsudvalget
Det nævnes at der skal udarbejdes en elitepolitik for idrætsområdet, hvortil der afsættes 0,1 mio kr for 2021-2024.
Det bemærkes at disse midler kunne bruges bedre til almene kultur- og fritidsaktiviteter med følgende begrundelser:
1.

Der er ikke behov for en elitepolitik da idrætsforeninger med turneringshold allerede bliver tilgodeset i
timefordelingsmodellen med hensyn til haltimer (andelen af totale antal medlemmer der spiller turneringer
ganges med en faktor 25). Og hvis der stadig er behov for timer for klubben med elitehold er der ledig
halkapacitet i omkringliggende haller. Når den samlede halkapacitet ikke kan byde på flere ledige timer, så kan
kommunalbestyrelsen drøfte om der skal tilføres mere halkapacitet ud fra en betragtning om hvordan den almene
idræt og breddeidrætten styrkes i Norddjurs Kommune.
Hvis der kræves specielle faciliteter, så kunne disse tilvejebringes med fokus på at dække behovet for
breddeidrætten. Kræves der specielle tilpasninger af faciliteter kun til brug for eliteidræt, så bør
klubben/klubberne, der har behovet, selv skaffe differensen i forhold til grundbehovet for breddeidrætten.

2.

Der er nedgang i antal børn og erhvervsaktive borgere i Norddjurs Kommune hvorfor det bliver en endnu større
risiko at drive en eliteklub i Norddjurs. Derfor er der væsentligt større risiko for at midlerne der følger med en
elitepolitik ikke vil være til gavn i modsætning til hvis midlerne blev anvendt alment. Der vil midlerne også komme
borgere til gode som ikke ligger i den erhvervsaktive alder (den erhvervsaktive alder er typisk målgruppen for
eliteidræt).

3.

Det bør ikke være en opgave for Norddjurs Kommune at beskæftige sig med eliteidræt. Det er der langt mere
professionelle aktører der kan gøre bedre; Team Danmark, DGI, DIF mv. Disse aktører kan langt bedre stille
kvalificerede spørgsmål, samt identificere risikoer. Disse foreninger uddeler allerede midler til eliteklubber, så hvis
disse aktører mener der er grundlag for at drive en eliteklub, så er der også midler til rådighed.

Overordnet set kan 0,1 mio kr gøre væsentligt mere gavn hvis de bliver fordelt til andre gode projekter. Her kan jeg
nævne ’Bevæg dig for livet’, eller bede Norddjurs Idrætsråd om at forvalte midlerne.
Med venlig hilsen
Mikael Bertelsen
Borger i Norddjurs Kommune

