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– 50-meteren velter idrettsparken
– Investeringsrammene på idrettsbudsjettet er brukt opp for mange år fremover på grunn av de ekstremt høye kostnadene
ved 50-metersbassenget, sier gruppeleder i bystyret, Mathias Hunskår Furevik (Rødt).
Tekst
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

Fredag 17. juni stod en rekke
idrettsledere og trenere frem i
Åsane Tidende og krevde handling bak ordene i bystyrets
idrettsplan, etter at det ble klart
at byrådet legger hallplanene i
Myrdal på is.

Hove lover friske midler
– Byrådet holder fast på alle prioriteringer i Idrettsplanen, men
den vedtatte fremdriften kan
ikke gjennomføres uten noen
forsinkelser grunnet det store
idrettsløftet som 50-meteren
innebærer, forklarte idrettsbyråd
Harald Victor Hove (H) til Åsane
Tidende uken etter.
– Det vi opplever nå er forskyvninger, men ingen avlysninger.
Jeg ber derfor om litt tålmodighet
fra idretten når vi nå snart skal
åpne Bergen kommunes største enkeltinvestering til glede
for svømmeidretten lokalt og
nasjonalt.
Samtidig lovet han at driftskostnadene ved dette anlegget ikke
kommer til å bli belastes dagens
idrettsbudsjett gjennom kutt,
men derimot gjennom friske
midler som kommer i tillegg til
eksisterende idrettsbudsjett.

Ser Rødt
Dette er uttalelser som får
Hunskår Furevik til å se samme
farge som navnet på partiet sitt.
– I byrådets vedtatte budsjett er
anlegget oppført med 50 millioner kroner i internleie fra og
med 2014. Dette beløpet vil øke
når ﬂere av overskridelsene på
anlegget blir kjent, forklarer han.
2014 er i budsjettopplegget for
2011 forutsatt å være første hele
driftsår.
– I tillegg kommer rene utgifter til
lønn og andre driftskostnader på
28,5 millioner. I 2014 er det altså

50-METEREN GIR IDRETTSKUTT: – Helleren-prosjektet er så stort at det burde vært løftet ut av idrettsbudsjettet og fått særskilt ﬁnansiering uavhengig av resten av idrettsbudsjettet. Da hadde overskridelsene vært en utfordring for bykassen som helhet og ikke
idrettsbudsjettet, sier Mathias Hunskår Furevik, her foran gigantprosjektet på Nygårdstangen. (Foto: Magne Hagesæter)

totalt snakk om vel 78 millioner
kroner.
Dette står i direkte misforhold
til rammen på idrettsbudsjettet,
som kun øker med 12,7 millioner
kroner i 2014. Totalt er det satt
av 247 millioner i 2014. Innenfor
denne rammen skal altså hele
beløpet på 78 millioner til drift
av 50-meteren håndteres.

Penger til bassenget
Byrådet regner med noe drahjelp fra nedleggelsen av
Sentralbadet, samt 22 millioner i beregnede inntekter
fra 50-meteren. I tillegg er det

snakk om en uspesiﬁsert effektivisering på 5 millioner innenfor idrettsbudsjettet. Likevel vil
det fortsatt mangle 36 millioner
i driftsmidler til det nye svømmeanlegget. Rødt-politikeren
har derfor vanskelig for å tro på
idrettsbyråd Hove sitt utsagn
om at det her ikke vil bli kuttet
i idrettsbudsjettet.
– Hoves utsagn har ikke dekning
i byrådets vedtatte budsjett, hevder han.
– Det budsjettet legger opp til er
nettopp kutt i idrettsbudsjettet
for å kunne ﬁ nne inndekning for
de 36 millionene som «mangler»
i 2014. I tillegg kommer selvsagt
den konsekvensen at investeringsrammene på idrettsbudsjettet er brukt opp for mange
år fremover på grunn av de
ekstremt høye kostnadene ved
50-metersbassenget.
Låneﬁ nansiert
– Hove kaller dette for forskyvninger, ikke avlysninger, og ber
Åsane-idretten om å være litt
tålmodige. Blir de holdt for narr?
– Byrådet kan kanskje lure seg
unna mye rart, men også Harald

BER OM TÅLMODIGHET:
– Det vi opplever nå er forskyvninger, men ingen avlysninger. Jeg ber derfor om
litt tålmodighet fra idretten når vi nå snart skal åpne Bergen kommunes største
enkeltinvestering til glede for svømmeidretten lokalt og nasjonalt, sa idrettsbyråd
Harald Victor Hove til Åsane Tidende 28. juni.

Victor Hove må betale renter og
avdrag når han låner en milliard
kroner, sier han.
– En ting er å låneﬁ nansiere
investeringer. Men lånene skal
tilbakebetales. Da er det klart at
overskridelser på ﬂere hundre
millioner kroner får konsekvenser for andre idrettsinvesteringer når renter og avdrag for disse
overskridelsene må belastes
idrettens driftsbudsjett.

– Feil å belaste idretten
Bystyregruppen til Rødt har hele

tiden ment at Helleren-prosjektet
er så stort at det burde vært løftet ut av idrettsbudsjettet og fått
særskilt ﬁ nansiering uavhengig
av resten av idrettsbudsjettet.
– Da hadde overskridelsene vært
en utfordring for bykassen som
helhet og ikke idrettsbudsjettet,
mener han.
– Slik budsjettet for 2011-2014 er
vedtatt er det derimot en direkte
sammenheng mellom åpningen
av svømmeanlegget og kutt på
mellom 30 og 40 millioner kroner
på idrettens driftsbudsjett.

