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Høringssvar vedrørende Budgetforslag 2016-2019 for Favrskov Kommune
Favrskov Idrætssamvirke (FI) har med interesse læst det fremlagte budgetforslag. Endvidere har vi deltaget
med repræsentanter ved borgermødet i Hadsten. De seneste to år har Byrådet udtrykt, at der blev holdt
budgetfest, hvor en række byggeprojekter er tilgodeset. Det er FI’s fornemmelse, at denne fest nu er sluttet
brat til skade for mulighederne for helhedsorienteringen i idrætslivet. FI bekymrer sig for konsekvenserne
af denne stop-politik i forhold til mulighederne for samlede idrætspolitiske udviklingstiltag.
Drift
Favrskov Kommune og FI er aktuelt blevet enige om en samarbejdsaftale. Heraf fremgår, at ”En gensidigt
forpligtende samarbejdsaftale indgås med henblik på at styrke samarbejds-relationen mellem Favrskov
Kommune og Favrskov Idrætssamvirke, hvilket skal være til gavn og nytte for idrætslivet i hele kommunen”.
Det er svært at se en imødekommelse af intensionerne i denne aftale fra kommunens side, når ingen af FI’s
stillede forslag til gavn for idrætsområdet bredt i Favrskov er kommet i betragtning. På opfordring fra
kommunen har der endda været en tæt dialog om udformningen af forslagene. Det er meget skuffende, at
FI hvert år lægger en stor arbejdsindsats, og gang på gang kun møder afvisning af helhedsorienterede
forslag. Særligt afvisningen af forslagene til harmonisering af øvrige, mindre idrætsgrene betyder, at der
også fremover vil være stor forskel på vilkårene for foreningerne i kommunen, begrundet i tilfældige
geografiske forhold dateret mere end 10 år tilbage. Fastholdelsen af denne forskelsbehandling er kilde til
frustration blandt vores medlemsforeninger. FI vil derfor stærkt appellere til, at I genovervejer denne
beslutning og imødekommer FI’s forslag, så helhedssynet i idrætspolitikken tilgodeses.
Frem for at styrke opbakningen til frivillige organisationer i idrætslivet, går kommunen med budgettet den
stik modsatte vej. I stedet for en imødekommelse af idrætslivets ønsker og behov, har man valgt at
reducere lokaletilskuddet. Konkret betyder det, at nye ansøgninger om lokaletilskud fremover ikke vil
kunne komme i betragtning. Det ser vi som en trussel mod mangfoldigheden og nytænkningen inden for
idrætsområdet i Favrskov kommune.
De senere år har FI endvidere oplevet, at mange projekter fra græsrødderne ikke finder vej til pengene.
Hermed opnås ikke lokal forankring. Det ser ud til, at det kun er kommunens egne projekter der fremmes,
fx Idræt om dagen og Favrskov på tværs. Konsekvensen af denne top-down tradition er manglende
ejerskab til projekterne og meget begrænset tilslutning til følge. Det betyder, at mange penge spildes, og
frivillige oplever forslagene som meningsløst bureaukrati frem for muligheder. Det er nødvendigt at lytte til
foreningerne i idrætslivet, så der bliver lokalt ejerskab og frivilligt engagement. Hermed kan pengene
bruges i synergi med foreningerne. FI foreslår, at foreningerne inddrages i budgetfasen, så projekterne
udvikles i samarbejde.
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Anlæg
I år er budgettet for idrætsanlæg reduceret betydeligt sammenlignet med tidligere. Desværre har de mange
store investeringer ikke formået at løse stærkt påtrængende behov inden for idrætsområdet. Disse
påtrængende anlæg udskydes nu atter.
FI noterer særligt, at forslaget om anlæg af fodboldbaner, efter politisk prioritering, igen er ændret og
endnu en gang udsætter anlæg af nye græsbaner, trods tidligere aftaler om det modsatte! Det finder FI
stærkt beklageligt på GUI og SGF’s vegne. Disse klubber har allerede ventet forgæves længe. SGF’s baner
står under vand en stor del af tiden. Det sætter banekapaciteten i dette område yderligere under pres.
Herudover øger det også risikoen for tilskadekomne spillere! FI ser frem til, at Byrådet genovervejer og
ændrer beslutningen om at udsætte forbedringerne på fodboldbaneområdet.
Af forslag A-602 fremgår, at udfordringerne fra banekapacitetsanalysen vil være løst med de foreslåede
midler! FI bemærker, at en sådan analyse ikke nødvendigvis kan være udtryk for aktuelle behov frem til
2018. Problemerne beskrevet i 2012 er langt fra løst endnu med de gentagne udsættelser, og en del
udfordringer i dag fremgår slet ikke. Et stop for tilførsel af midler til dette område, fremstår på ingen måde
realistisk set fra klubbernes perspektiv! FI er bekendt med, at SGF har fremsendt særskilt forslag der ikke er
kommet frem til et politisk resultat.
FI forventer, at Byrådet afsætter de nødvendige midler til etablering af nye græsbaner allerede næste år.
Afsluttende betragtninger
FI ønsker at henlede opmærksomheden på, at en samlet politik, med inddragelse af interessenter, vil
bidrage til en overordnet strategi til gavn for hele kommunen, frem for at tilgodese helt tilfældige
projekter. Det vil ligeledes give større ejerskab i foreningerne, hvis deres forslag inkluderes tidligt i
processen, så ikke kun kommunens egne ideer fremmes. FI indgår fremadrettet gerne i en dialog om
prioriteringerne.
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