Askøyhallene KF

Askøy Fotballkubbs Julecup er det største enkeltarrangementet vi har i våre haller der det strekker seg over 10 fulle
dager i Askøy Forum. Der har det vært siden hallen åpnet i 2004.
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1. Virksomhetens art
Selskapet ble etablert 10 juni 2004, selskapets formål er å
-sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen, Askøy Forum og Askøy Terapibad,
-på vegne av Askøy kommune sikre avtalt drift av fotballbaner og friidrettsanlegg på Askøy.
Eier av foretaket er Askøy kommune.
Selskapets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø

2. Idrettsanleggene
Askøy Forum ble ferdigstilt april 2004. Hallen er en av de største i sitt slag i Norge, og inneholder
en idrettshall på 75*45 meter, 75 meter piggskodekke med 3 oppmerkede 60 meterbaner, 6
garderober, kiosk, styrkerom og møterom/kafeteria. Hallen er godkjent for 2000 samtidige
brukere, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på Ravnanger med friidrettstadion, gressbane og
flere grusbaner. Området er omringet av et flott friluftsområde med stor muligheter for orientering
og løping i skog og mark. Hallen kostet ferdig oppført 35 millioner og ble delvis finansiert vha.
tippemidler.

Askøy Forum og Ravnanger Idrettspark
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Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall.
Hallen ble bygget i 1971 og har dermed i i snart 45 år gjort
tjeneste som Askøys eneste svømmehall, og i 30 år som eneste
idrettshall. På dagen er den gymsal for Kleppestø
Ungdomskole og Askøy Videregående skole, og på
ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag.
Askøyhallen har parkettgulv, er merket for håndball,
basketball, volleyball og badminton, og har tribuner til 300
mennesker. Salen kan deles i 4 like store gymsaler.
Askøyhallen (øverst) og Askøy Terapibad (under)

Askøyhallene KF har siden 1/1 2006 hatt driften av Askøy
Terapibad, beliggende på Strømsnes. Bassenget er bygget i
2004, og badet ble overtatt av Askøy Kommune i løpet av
2007, etter å ha blitt oppført og drevet de første årene av
Stiftelsen Askøy Terapibad. Driften er basert på fast utleie
med faste avtaler og publikumsåpent med billettsalg.
Terapibadet drives som et offentlig tilbud til Askøys
befolkning, og er alltid bemannet i åpningstiden.

Askøyhallene KF drifter utendørsanleggene på Askøy på vegne av Askøy kommune. I avtalen
ligger;
Fra 1/1 2007 Ravnanger Idrettspark med friidrettsanlegg, gressbane og kunstgressbane
-gressbanene på Bergheim og Follese
-kunstgressbanene i Myrane, en 5-er bane og en 11’er bane
-kunstgressbane på Erdal
-kunstgressbane på Davanger
Fra 1/8 2007 kunstgressbane på Finamyrane, Ask.
Fra 1/8 2009 tre nye kunsgressbaner på Follese, en 5’er, en 7’er og en 11’er bane
Fra 1/8 2011 ny kunstgressbane på Træet
1 2013 ble gressbanen på Follese erstattet av en ny kunstgressbane.
I 2014 tok Askøyhallene KF på seg driften av nye og kommende baner på Ramsøy og
Fauskanger uten det skal komme til merkostnader for Askøy kommune eller eiende klubber.
I 2010 inngikk Askøy kommune og Askøyhallene KF avtale om drift av Ravnanger grendahus.
Denne sikrer at brukerne av Grendahuset inkl. Ravnanger Ungdomskole får satt opp grendahuset
slik de ønsker det før arrangementer, og at enkle driftsoppgaver knyttet til disse i helgene blir
utført.
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3. Styret og administrasjon
Styret har bestått av
Thorleif Thorsen, styrets leder
Cecilie Sørli, styrets nestleder
Anne Lauritsen
Viggo Kristiansen
Tore Christian Gjelsvik
Tore Olsen Tveitnes, ansattes repr.
Atle Birkeland, Idrettsrådets representant.
Daglig leder er Geirulf Mikkelsen.
Andre ansatte er;
Eirik Juvik, driftsleder
Kari Minde Grøndal, hallvert, mest i Askøyhallen og svømmehallen
Kjetil Steffensen, hallvert og teknisk drift
Roger Stenfeld Nilsen, hallvert og teknisk drift
Tore Olsen, hallvert og teknisk drift
Jonny Jensen, hallvert og teknisk drift
Kristin Stølen, hallvert og teknisk drift
Gunnlaug Nilsen, hallvert, Askøy Terapibad
Astrid Prestegård Hæve, hallvert, Askøy Terapibad
Gunnar Eik, hallvert
Vi har også flere fast ansatte på små kontrakter knyttet til svømmehallen i Askøyhallen og Askøy
Terapibad. I tillegg bruker vi frivillige fra Askøy Basketballklubb som tilsynsvakter ved ordinære
arrangementer i helgene i Askøyhallen. Gjennom et samarbeid med Vestkantsvømmerne får vi
faste badevakter i helgene i tillegg til våre egne. For dette betaler vi kr 125,- pr time til lagene.
Askøyhallene KF har gjennom ikke- eller bare delvis erstattet avgang og det siste året også grunnet
sykefravær en manko i forhold til full bemanning på opp til 1,5 årsverk. Dette har vært dekket ved
at daglig leder og driftsleder i lengre tid har jobbet mye i vanlig turnus, ved omfordeling av
bemanning fra andre oppgaver, og ikke minst ved at helgevakter har deltatt en god del i vanlig
turnus. Dette er en situasjon vi ønsker å gjøre noe med i 2015 for å få en mer stabil
turnusbemanning.
Selskapets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og menn.
Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2014
har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Kari Minde
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Grøndal har vært valgt verneombud. Det er gjennomført flere livredningskurs/oppfriskningskurs
for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser.

I 2014 har Eirik Juvik gjennomført sertifisering
som instruktør, og vi er nå i stand til å holde
førstehjelp- og livredningskurs for egne ansatte
og andre brukere som ønsker det.
Askøyhallen og Askøy Forum er registrert som
særskilte brannobjekter, og spesielt i
Askøyhallen er det mange anmerkninger i
forhold til brannsikkerhet knyttet til bygget.
Dette er forhold som må håndteres gjennom
Askøy kommune som eier. Foretaket får gode
tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene på de
organisatoriske siden av brannvernberedskapen.

Det er installert hjertestartere i alle bygg.

Askøyhallene KF legger stor vekt på at våre ansatte skal ha riktig kompetanse og holdninger for å
kunne utføre sin jobb, og har som mål at alle ansatte som det har relevans for skal gå gjennom
Park og Idrett sine kompetansestige for badeinstitusjoner og idrettsdrift. Foretakets ansatte har
gjennom sitt arbeid og ansvar gjennom 10 år opparbeidet unik kompetanse på og kunnskap om
drift av bygg og idrettsanlegg, og bidrar med dette til trygge anlegg for brukerne, og forlenget
levetid for anleggene.
Det har i 2014 ikke vært rapporter alvorlige arbeidsuhell.
Foretaket hadde i 2014 sykefravær knyttet til lengre sykemeldinger som ikke er relatert til
arbeidsmiljø/belastning.
Styret anser arbeidsmiljøet som godt.
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4. Aktivitet
1. Faste avtaler

Hallenes normale åpningstid for trening er 1600-2200 i Askøy Forum og 1500-2200 i
Askøyhallen. I foretakets budsjettkalkyler for 2014 er det regnet med et belegg i de to
idrettshallene med ca 90 %.
Også i 2014 var kapasiteten sprengt allerede ved oppstart, og mange treningsgrupper er blitt avvist
gjennom sesongen. Spesielt går dette ut over fotball/futsal som ikke samme sesong som de
tradisjonelle inneidrettene. Mange lag har funnet mulighet for å starte treningen allerede etter
skoletid for å få plass innendørs.

Utleie pr desember 2014:
Klubb

Askøy Basketballklubb
Askøy Håndballklubb
Askøy Turn
Askøy Helsesport

Foto: www.askoyhandball.no

Askøy Badmintonklubb
Askøy Innebandyklubb
Askøy Volleyballklubb
Kleppestø Sportsklubb
AKBIL
Ask Friidrett
Erdal IL
AFK
Vestsiden IL
Diverse AFK lag
Follese
Apollo

Samlet antall timer

Antall timer
Askøyhallen
11
10
8
2

1

1

33

Antall timer
Askøy
Forum
30
14

9
4
4
2
2
5
1
4
4
4
6
1

90

Svømmehallen i Askøyhallen er også sprengt bortsett fra noen få timer midt på dagen et par
dager i uken. I tillegg til publikumsåpent, skolesvømming og utleie til Askøy Videregående er i alt
40 timer utleid til klubber og organisasjoner. Her er Vestkantsvømmerne desidert største brukeren
med i alt 25 timer, og klubben er klar på at den kunne ønske seg mye mer. Askøyhallene KF stiller
flere timer i uken badevakter og svømmehall gratis til disposisjon for barneskolene på Askøy. Det
er varierende interesse for dette tilbudet blant skolene.
Det er et stort behov for større kapasitet når det gjelder svømmehaller i kommunen.
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Askøy Terapibad
Askøy Terapibad har åpent for publikum tirsdag og torsdag formiddag, onsdag ettermiddag og
fredag, lørdag og søndag. De siste års høye besøkstall ble videreført i 2014 med 23 462 solgte
billetter.
Badet er i tillegg utleid 41 timer på faste kontrakter hver uke, og sammen med annen utleie,
bursdagsbesøk osv, vil det si at det i 2014 var nær 50 000 besøkende i badet. . Den aller største
leietakeren i badet er Askøy Revmatikerforening, som 8 timer i uken tilbyr vanngymnastikk med
egne instruktører til sine brukere. Også driftsselskapet Askøyhallene KF tilbyr egne instruktører til
faste brukere, og har egne klasser i vanngymnastikk for publikum hver torsdag kl 1200 og
mandager kl 0900.
Antall solgte billetter i Askøy Terapibad, utvikling .
2006
Totalt

4912

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13244 16034 17081 18847 23230 22674 23501

23462

Bassengtider 2014 - 2015 Partall/Oddetall

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

åpent

08:30-09:00

fredag

lørdag

søndag

åpent

09:00-10:00

VANNGYM

åpent

åpent

Øyane/Olsvik

åpent

åpent

10:00-11:00

Askøy Kommune

åpent

Soltunet dagsenter

åpent

Øyane/Olsvik

åpent

åpent

11:00-12:00

Simbad terapi.

Psykr.Dagsenter

Hjertetrimmen

Olaviken pasienter

Øyane/Olsvik

åpent

åpent

12:00-13:00

Barnehager/Skoler

L.H.L

VANNGYM

åpent

åpent

åpent

13:00-14:00

Askøy Komm.Skole

Hovedren.

AskøyKomm.Skole

Bergen Kommune

åpent

åpent

åpent

14:00-15:00

Vestkantsvømmerne

Hovedren.

Askøy Revmatiker

åpent

åpent

åpent

15:00-16:00

Vestkantsvømmerne

Hovedren.

Olaviken Personal

åpent

Gebursdager

åpent

16:00-17:00

Akbil

Askøy Kommune

Askøy Kommune

Diverse utleie

åpent

Gjertsen/ Øvsthus

åpent

17:00-18:00

Askøy Revmatiker

Furuly Barnehage

Løchen

Erda I.S/Dahlheim

åpent

Lavik /Mo

Vinnes/Pedersen

18:00-19:00

Askøy Revmatiker

Akbil

Askøy Revmatiker

Askøy Revmatiker

Pedersen/Fretheim

Renhold

Skråmestø/Kråkenes

19:00-20:00

Askøy Revmatiker

Berthelsen

åpent

Askøy Revmatiker

Renhold

20:00-21:00

Askøy Revmatiker

Askøy Kommune

åpent

Hovedren.

21:00-22:00

Renhold

Renhold

åpent

Hovedren.

Christiegården

Renhold

2. Arrangement

Fra begynnelsen av september og fram til over påske er både Askøyhallen og Askøy Forum i bruk
hver lørdag og søndag nesten uten unntak. De siste årene har Hordaland Fotballkrets vokst seg
større og større gjennom avvikling av Futsalseriene i Askøy Forum. Av lokale lag har Follese FK
for eksempel i år hatt 6 halltimer i Forum til disposisjon, og har ambisjoner i Futsalens 1. divisjon.
Askøyhallene KF
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Dette er en varslet utvikling som kommer til å øke og som legger ytterligere press på hallkapasitet
både i forhold til kampavvikling og trening

De regionale 1.divisjonseriene har sluttspill i Askøy Forum for å avgjøre hvem som skal
spille i nasjonal eliteserie. Nordpolen FF fra Ofoten (th) ble en av vinnerne.

Som et eksempel på aktivitetsnivået ble det i Askøy Forum fra første helgen i januar til siste
helgen i desember gjennomført 71 forskjellige små og store arrangementer. Disse varierte i
størrelse fra en enkel volleyballkamp i damenes 2 divisjon til AFKs Nobi Julecup som strekker seg
over 10 hele dager. Askøy Håndballklubb hadde alene 25 heldagsarrangementer, ikke iberegnet
hverdagskamper, og gjennomførte nærmere 500 kamper i løpet av året.

Askøy Turn og Sportsdrillklubb og Askøy Badmintonklubb er eksempler på veldrevne klubber som i de siste årene har vokst kraftig i både
medlemsantall og aktivitet. Begge klubbene etterspør mer treningstid for å vokse videre og for å kunne gi et godt tilbud til sine medlemmer.
Askøy Badmintonklubb arrangerer nå tre todagers stevner for året, mens Askøy Turn og Sportsdrillklubb i tillegg til sine egne stevner også står
som teknisk arrangør av Åpen Hall hver søndag vinteren gjennom i Askøyhallen. Få tenker nok gjennom hvor mye ildsjelene i disse klubbene
betyr for barn og unge i lokalsamfunnet.

Det er en utfordring for foretaket å bemanne svært mange lørdager og søndager hele vinteren
gjennom fra kl 0800-2200, og som vi må finne bedre løsninger på enn i dag.
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5. Økonomi, drift
ØKONOMI
Foretakets økonomi er positiv. For 2014 er bildet slikt;
Inntekter:

Regnskap

Budsjett

Egne inntekter fra billetter og treningsavtaler;
Egne inntekter fra utleie, tjenester, salg og lignende
Kommunen, opprinnelig avtale + drift terapibad + drift baner
Renteinntekter

3 985’
1 356’
5 588’
61’

Til sammen

10 990’

10 999’

Lønnsutgifter
Drift

7 485’
2 812’

7 895’
3 104’

Til sammen

10 297’

10 999’

2013
4 090’
1 375’
5 537’
57’
11 059’

Utgifter:

693’

Resultat

10 420’
638’

Inntekter:
Egne inntekter er omtrent på samme nivå som i fjor, og på budsjett. Det er liten eller ingen
mulighet til å øke inntektene uten å sette opp priser på billetter eller utleie, og det er ikke ønskelig
slik det er i dag.
Driftstilskuddet fra Askøy Kommune til Askøyhallene KF var i 2014 på kr 5 587’, en økning
fra 2013 på ca kr 50’.
Driftstilskuddet består av følgende elementer
1. Avtale om drift av Askøy Terapibad, inngått fra og med 1 januar 2006. Beløpet ble
den gang fastsatt til kr 478’ pr år og er ikke justert siden den gang utenom årlige og
delvis kompensering for lønn. Aktiviteten ved badet er siden den gang økt
voldsomt, det kan nevnes at besøkende som betaler billett i offentlig badetid er økt
fra ca 6000 til 23000 i perioden. Det er også kraftig økning i utleien, og badet er i
dag fullbooket fra tidlig morgen til seint kveld 7 dager i uken.
2. Avtale om drift av uteanlegg, friidrettsanlegg, gressbaner og kunstgressbaner,
inngått i 2006. Avtalens beløp var fastsatt til kr 750’ og er hevet med kr 80’ og 40’ i
to omganger i forbindelse med utvidelser av avtalen (Ask og Træet). I 2014 ble nye
anlegg på Ramsøy og Fauskanger tatt inn i avtalen uten ekstra kostnader for Askøy
kommune.
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3. Avtale om bruk av idrettshaller mellom Skolekontoret i Askøy og Askøyhallene
KF. Avtalens beløp er på kr 750’ pr år og estimert ut fra tidligere bruk (før 2003) av
Askøyhallen og estimert bruk av Askøy Forum. Avtalen er aldri regulert mens
bruken av halltid er bortimot fordoblet disse 10 årene. Avtalen medfører at
Ravnanger Ungdomsskole og Kleppestø Ungdomsskole har dekket alle utgifter i
forbindelse med faget kroppsøving som er knyttet til klasserom for faget, heri
renhold, vedlikehold, tilsyn, og det meste av utstyr. Askøyhallene skal fra 2015
også overta administrasjon av utleie av Fauskanger Idrettshall utenom skoletid og
det må beregnes en del investering i utstyr også her.
4.

Det som for 11 år siden var resten av beløpet var hentet fra Askøy kommunes
driftsbudsjett for Askøyhallen. Det meste var personellkostnader bundet opp mot
forskjellige avdelinger (kultur, renhold, teknisk), men også alle kostnader knyttet til
teknisk drift.
Videre fakturer vi forskjellige avdelinger i
kommunen slik;
 Barnehageavdelingen, kr 300’
årlig for leie av lokaler (alt
inkl) til Askøy Forum
Barnehage. Avdelingen har nær
fordoblet antall barn siden
oppstart.
 Skolekontoret kr 40’ for
badevaktjenester

Forum Barnehage har store arealer innendørs å boltre seg på

 Teknisk, for drift (spesifisert
tjenester) av Ravnanger
Grendahus kr 270’ årlig.

Andre tjenester til flere avdelinger, utleie og hjelp i forbindelse med arrangementer,
håndtverkeroppdrag osv.
DRIFT

Askøyhallene KF har i dag tre turnuser, en for Askøy Terapibad, en for de andre hallene og en for
drift av utendørsanleggene. De som går på drift av utendørsanleggene deltar også i de to andre
turnusene. Daglig leder og driftsleder tar også del i vanlig turnus i en stadig større prosent av sin
arbeidstid. Turnusene innebærer for alle kveldsvakter, samt at alle har enten arbeidshelg eller
vakthelger. Egne ansatte har hånd om ca 80 % av aktivitetene i idrettshallene i helgene, det betyr
en relativ høy bruk av overtid. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne i foretaket indikerer at man
stort sett er tilfreds med organiseringen av driften.
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Drift av utendørsanleggene innebærer stell av
kunstgressbaner, gressbaner og friidrettsanlegget på
Ravnanger. Foretaket har etter hvert opparbeidet seg en
god kompetanse på området, og har også blitt kontaktet
av andre kommuner for hjelp. Også utstyrsparken blir
stadig bedre, og er i 2014 komplettert med et
spesialtilpasset skjær for bruk til snørydding på
kunstgressbaner.
Foretaket tok i 2014 på seg driften av to nye baner uten
ekstra kostnader for oppdragsgiveren Askøy Kommune.
Tilbakemeldingene fra klubbene er stort sett meget god
på den jobben som blir gjort.
Driften av Askøy Terapibad har nå etter
foretakets mening funnet en bra form. Badet
er alltid bemannet under utleie, og med to
badeverter under publikumsåpningen, og vi
får stadig tilbakemeldinger fra badegjestene
om det gode miljøet våre ansatte klarer å lage.
Behovet for vedlikehold merkes etter hvert
mer og mer, og noe av det skyldes “gamle”
synder fra byggeperioden. Til venstre er
deler av skvalperennen i ferd med å gå i
oppløsning. Dermed gikk deler av
sommerferien med til mur og flisearbeid. I
bassengområdet og i våtganger er deler av
veggbekledning skiftet ut eller dekket til med
mer bestandig materiale, og alle bassenglys er
skiftet ut.
Dyktige håndverkere i egen stab sørger for at kostnadene ofte begrenses til materialkost.
Askøy Forum er nå 10 år, og i kontinuerlig og hard bruk. Både bygg og utstyr krever etter hvert
større ressurser både i forhold til arbeidsinnsats og økonomi for å holde på god standard, og det må
i løpet av de neste årene gjennomføres flere små og store tiltak på bygningskroppen for å unngå
større vedlikeholdsutgifter.
Vi mener at den bemanning vi har på bygget, og det driftsopplegget som er etablert fremdeles er
godt nok både i forhold til brukere og bygg. Vi er fremdeles av den oppfatning at det beste
vedlikeholdet man kan drive er det forbyggende, og er overbevist om at det faktum at det alltid er
tilsyn på hallen bidrar sterkt til at idrettsanlegget fremdeles ser svært bra ut.
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6. Oppsummering.
Regnskapet for 2014 viser et overskudd (mindreforbruk) på kr. 692 983,66,-, litt mer enn fjorårets
resultat på 638’. Resultatet kan i hovedsak forklares med tre momenter;
-Mindreforbruk av budsjetterte lønnsutgifter;
Askøyhallene KF har gjennom ikke- eller delvis erstattet avgang og det siste året også grunnet
sykefravær en manko i forhold til full bemanning på opp til 1,5 årsverk. Dette har vært dekket ved
at daglig leder og driftsleder i lengre tid har jobbet mye i vanlig turnus, ved omfordeling av
bemanning fra andre oppgaver, og ikke minst ved at helgevakter har deltatt en god del i vanlig
turnus. Dette er en situasjon vi ønsker å gjøre noe med i 2015 for å få en mer stabil
turnusbemanning, og ikke minst for igjen å få tid til mer nødvendig vedlikeholdsarbeid.
-Mindreforbruk drift, spesielt knyttet til strøm;
Både redusert forbruk i forbindelse med investeringer i Askøyhallen, god avtale og god
utetemperatur bidrar til et mindreforbruk på 350’ på denne ene kontoen alene. Men man skal bare
noen få år tilbake før strømregningene var 400’ høyere enn for 2014.
-Inntekter
Regnskapet for inntektsiden treffer nesten på kronen i forhold til budsjett.
Oppsummering og tiltak.
Regnskapet er igjen et resultat av nøktern drift og stor innsats og utvist fleksibilitet av samtlige
ansatte, både faste og ikke minst en fin gjeng deltidsansatte i bassengene. Noen av disse har gått
inn og i stor grad bidratt til at vi har klart å ha ønsket drift i hallene i de periodene vi har hatt størst
utfordringer i vår turnus.
Askøyhallene KF ønsker å oppbemanne i henhold til nærmere tidligere vedtatt bemanningsplan og
man kan derfor ikke regne med de samme overskudd framover.
Styret foreslår at årets overskudd brukes til;
-kr 450 000,- overføres Askøy kommune øremerket snarlig oppstart av planarbeid
Bergheim/Svensmyren.
-Resten, kr 243’ brukes til nærmere spesifiserte vedlikeholdsoppdrag i Askøyhallen og Askøy
Forum.
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6. Andre forhold.
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har
betydning for foretakets stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2014 er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.
Ravnanger den 12/02 2015
Viggo Kristiansen

Thorleif Thorsen, styreleder

Cecilie Sørli

----------------------------------------

-------------------------------------------

--------------------------------------------

Tore Olsen Tveitnes

Tore Christian Gjelsvik

Anne Lauritsen

------------------------------------------

------------------------------------

--------------------------------------------

Atle Birkeland

Geirulf Mikkelsen, daglig leder

-------------------------------------------

--------------------------------------------
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