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Prioriteringsbidrag

Budget
2013-2016

Nr. 7-13

Ændring af adgang til svømmehal

Dato 15.5.12

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato: 31.5.12

Udvalg: Fritid- og kulturudvalget
Center: Center for Fritid og Kultur
Politikområde: 770 Idræt og Fritid
Udviklingsstrategi: Tema eller plejemærke
Sammenhæng til andre bidrag: JA
NY Idrætsstruktur ved sammenlægning af HIC, TIC og HTKI
Ændringen vedrører:
Nye opgaveløsninger
Struktur/organisering

x

Kapacitet / kloge kvm.
Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet)
Serviceniveauer
Øvrige forslag
Beløb i hele kr.

2013

2014

2015

2016

Nuværende budget

11.558.000

11.558.000

11.558.000

11.558.000

Budgetændring

-1.600.000

-3.300.000

-3.300.000

-3.300.000

9.958.000

8.258.000

8.258.000

8.258.000

Nyt budget
Ændring i antal
medarbejdere
1. Status
2. Ændringsforslag

Den ene svømmehal alene er tilgængelig for svømmeklubberne og at de selv står for
driften og livredningen. Denne ordning anvendes i dag i Haderslev Kommune.
Der indarbejdes halv effekt af lukning i 2013 og fuld effekt i 2014-2016, dette af hensyn
til implementering i forhold til såvel ansatte som foreningerne, der skal deltage i den
fremtidige drift. Det afsatte beløb er opnåeligt uanset der vælges at lukke for offentlig
adgang i den ene eller den anden af svømmehallerne, da forskellen er under 50.000 kr.
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3. Konsekvenser
1.

For borgerne

Det vil medføre meget kraftig serviceforringelser for skoler, brugere og borgere samt
svømmeklubber.
Konsekvensen er en samling af den offentlige åbning, der fremover kun vil foregå i én
hal. Da det i praksis kun er foreningen Swim Team Taastrup, der vil kunne løfte opgaven
med at drive en svømmehal, vil det være i Taastrup Svømmehal at foreningssvømningen
skal foregå. Dette støttes også af, at Fløng Svømmehal i dag har flest besøgende i
offentlig åbning og Taastrup Svømmehal har flest foreningsbrugere.
En mindre del af skolesvømningen og foreningssvømningen vil fortsat kunne afvikles i
Fløng Svømmehal, men langt den overvejende del skal foregå i Taastrup Svømmehal.
I forhold til afviklingen af foreningssvømningen vil den kunne afvikles mere effektivt, ved
ikke at skulle dele hal med de uorganiserede brugere. En del af de offentlige brugere vil
få længere til svømmehallen. Al erfaring viser at tilgængelighed og afstand til faciliteter
er en afgørende faktor for aktivitetsniveauet, så med mindre det lukkes at skabe en
synergi-effekt ved at samle den offentlige åbning, må det formodes at betyde færre
offentlige gæster.
Der er gode og dårlige erfaringer hermed fra andre kommuner
2.

På øvrige områder

3.

For HTK´s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord,
personale/kompetencer og materiel(LØP).

4.

I forhold til digitalisering og organisering

4. Tidshorisont
5. Risikovurdering
6. Relevante dokumenter
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