Askøyhallene KF

Vanngymnastikk i Askøy Terapibad. I tillegg til alle private timer i regi av lag og foreninger tilbyr også våre dyktige instruktører 3 timer i uken
som alle kan være med på. Folkehelse i praksis!
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Askøy Håndballklubb leier baner tilsvarende 2,5 håndballhall i løpet av
sesongen og arrangerer flere titalls stevner og arrangementer, spesielt i
Askøy Forum

.

Tross sine 45 år er Askøyhallen fremdeles stedet der alle små Askøybarn lærer å svømme, enten i regi av skolen, av øyens svømmeklubber eller
gjennom lek og moro i den offentlige åpningstiden.
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1. Virksomhetens art
Askøyhallene KF ble etablert 10 juni 2004, Foretakets 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.
Foretakets 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 av
spillemidler.

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 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
2006, 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.

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 (nå erstattet av ny kunstgressbane)
-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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I 2015 overtok Askøyhallene KF ansvar for tildeling av treningstid i idrettshallen på Fauskanger
skole. Søknadene her viste at det først og fremst var Nordsiden IL som var aktuelle brukere, og det
ble derfor inngått særskilt avtale med Nordsiden IL om disponering av hallen på kveldstid.

I september 2015 åpnet Hop Videregående skole
Hop Idrettshall. Som et resultat av mange års
samarbeid mellom Hop VGS og Askøyhallene KF
ble det samtidig inngått avtale mellom de to
partene om at Askøyhallene KF skal disponere
hallen på kveldstid og noen helger. Hallen blir så
leid ut til idrettslag på Askøy etter samme modell
som de andre hallene på Askøy. Hallen ble
umiddelbart fullbooket, og dette viser behovet for
innendørs treningskapasitet på Askøy.

3. Styret og administrasjon
Styret besto fram til sommeren av
Thorleif Thorsen, styrets leder
Cecilie Sørli, styrets nestleder (ny representant fra sommeren Kjersti Stensvaag)
Anne Lauritsen
Viggo Kristiansen (ny representant fra sommeren Wiktor Wikan)
Tore Christian Gjelsvik
Kari Grøndal, ansattes repr.
Karl Frode Karlsen, Idrettsrådets representant.
Daglig leder er Geirulf Mikkelsen.
Andre ansatte er;
Eirik Juvik, driftsleder
Kari Minde Grøndal, hallvert,
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
Gunnlaug Nilsen, hallvert
Astrid Prestegård Hæve, hallvert
Gunnar Eik, hallvert
Heidi Christine Nilsen, hallvert
Line Klevdal, hallvert
Christian Beheim Rosssvoll, hallvert
Britt Kleppe, hallvert

Det ble en enda travlere sommer enn planlagt for Eirik Juvik og resten av
«tømreravdelingen». Her fra reparasjonsarbeidet på Askøy Terapibad
etter omfattende råteskader som ble oppdaget i forbindelse med generelt
vedlikehold i sommer.
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Vi har også flere fast ansatte på mindre 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.
Foretakets ansatte har en jevn fordeling mellom kvinner og
menn.

Høsten 2016 kom Askøyhallene KF på Facebook.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2016
har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og sikkerhet. Kari Minde
Grøndal har vært valgt verneombud. Det er gjennomført flere livredningskurs/oppfriskningskurs
for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser.

Eirik Juvik er sertifisert som instruktør, og vi er
derfor 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
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gjennom sitt arbeid og ansvar gjennom 13 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 2016 ikke vært rapporter alvorlige arbeidsuhell.
Foretaket hadde i 2016 sykefravær knyttet til lengre sykemeldinger som ikke er relatert til
arbeidsmiljø/belastning.
Styret anser arbeidsmiljøet som godt.

Askøyhallene KF er en allsidig arbeidsplass.

4. Aktivitet
a. Faste avtaler

Askøyhallene KF har helt siden starten i 2004 hatt ansvar for tildeling av treningstid i
innendørsanleggene. Dette i motsetning til f.eks Bergen kommune der Idrettsrådet har dette
ansvaret. Dog samarbeider vi med Idrettsrådet i Askøy både når det gjelder prioriteringer og
resultat. Så langt har dette gått greit, ikke minst på grunn av utvist fleksibilitet og velvilje fra
lagene. Det skal allikevel sies at det spesielt i forhold til timer for svømmeklubbene er det en
utfordring å få nok timer i basseng.
Tildelingen gjennomføres etter en fastlagt rutine gjennom vårsesongen, og det er et mål at alt skal
være på plass før sommerferien.
Hallenes normale åpningstid for trening er 1600-2200 i Askøy Forum og 1500-2200 i
Askøyhallen. Store deler av sesongen er allikevel hallene opptatt allerede fra kl 1500. I tillegg har
Askøyhallene KF har leid tid i Hop Idrettshall fra kl 1700-2200 (2000 på fredager) på vegne av
idretten på Askøy.
Askøyhallene KF
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Utleie pr desember 2016:

Askøy Innebandyklubb

Askøy Turn og Sportsdrill er en av de mest
aktive klubbene i våre haller.

Klubb

Antall
halltimer
Askøyhallen

Askøy
Basketballklubb
Askøy Håndballklubb
Askøy Turn
Askøy Helsesport
Askøy
Badmintonklubb
Askøy
Innebandyklubb
Askøy
Volleyballklubb
Kleppestø Sportsklubb
AKBIL
Ask Friidrett
Erdal IL
AFK
Vestsiden IL
Diverse
Follese
Apollo
Ask Fotball

11

Samlet antall timer

33

6
8
2

Antall
halltimer
Askøy
Forum

Antall
halltimer
Hop
Idrettshall

38
10

6
8

10
2
4
2

2

2
1
6
1
2
2
5
6
2

1
1
2

6
91

25

Etter å ha stått nærmest ubrukt i
mange år er det endelig liv i
klatreveggen i Askøyhallen igjen.
Askøy klatreklubb er nystiftet klubb
og har på kort tid fått i gang stor
aktivitet med kurs for barn og unge
og egne klatrekvelder her tirsdag.
Sammen med klubben og kommunen
har Askøyhallene KF planer om å
utvide det fysiske klatretilbudet i
Askøyhallen.

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 største brukeren og
Askøyhallene KF
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klubben er klar på at den kunne ønske seg mye mer. Øyane Svømmeklubb er en klubb i vekst, og
får heller ikke den treningstiden de ønsker seg. Det er nok riktig å si at ingen av disse klubbene er
fornøyd med situasjonen på vegne av sine utøvere. Begge disse klubbene leier også tid for
svømmeopplæring for barn og unge og gjør en viktig innsats på dette området.
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.
Askøy kommune har utvidet sitt tilbud for svømmeopplæring i skolene og Askøyhallene KF stiller
nå med badevakt for dette tilbudet tre dager i uken, til sammen 10 timer.
Tilslutt tegner dette et bilde av en svømmehall som er fullstendig sprengt.

Det er et stort behov for større kapasitet når det gjelder svømmehaller i kommunen.
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 2016 med over 21 000 solgte
billetter. Det er en liten nedgang fra året før. Dette skyldes store byggmessige problemer i løpet av
året og en flott høst som innvirket på billettsalget.
Badet er i tillegg utleid 43 timer på faste kontrakter hver uke, og sammen med annen utleie,
bursdagsbesøk osv vil det si at det i 2016 var over 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
publikum, og tilbyr egne klasser for vanngymnastikk tre ganger i uken. Disse er godt besøkt.
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Askøy Terapibad er fulltegnet, og det er flere som står på venteliste for å leie timer. For de
kommende årene er det satt opp følgende prioriteringslister;
-private eller offentlige grupperinger med særskilte behov (revmatikere, LHL, helselag, offentlige
institusjoner)
-skoler, barnehager
-kurs (svømming, vanntilvenning osv)
-private grupper
Grupper tilknyttet Askøy kommer foran i alle sammenhenger.
Grupper som tegner kontrakt for hele sesongen blir prioritert.

b. 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. Dette er en varslet utvikling
som kommer til å øke og som legger ytterligere press på hallkapasitet både i forhold til
kampavvikling og trening.

Askøy Håndballklubb har over 600 medlemmer som alle har Askøy
Forum som hjemmebane.

Fredrik Haugen i aksjon for Branns lag i Futsalserien
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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 Sportsdrillklub b 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. Dette gjelder både i forhold til økonomi og kapasitet. Men å innskrenke
åpningstiden ville mange av dagens aktiviteter måtte gå ut, og det har ikke vært en aktuell
problemstilling til nå.
Vi er overbevist om at dette aktivitetsnivået ville vært svært vanskelig å opprettholde for lagene på
Askøy uten en dedikert samarbeidspartner i anleggene som det Askøyhallene KF representerer.
c. NM friidrett 2016
Ask Friidrett sto som teknisk arrangør av et
svært vellykket NM i friidrett sommeren 2016.
Askøyhallene KF er stolt av å ha bidratt til
dette arrangementet både i egenskap av
driftsansvarlig for anlegget og som deltakere i
arrangementskomiteer.

5. Økonomi, drift
ØKONOMI
Foretakets økonomi er positiv selv om 2016 endte med et merforbruk i forhold til budsjett. Det er
allikevel viktig å peke på at det framover er særlig to faktorer som peker i feil retning;
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-For å ivareta de aktiviteter og oppgaver som foretaket er pålagt utgjør personalkostnadene en
stadig voksende del av det totale budsjettet. Det vil på sikt gå ut over…
-et stadig voksende vedlikeholdsbehov etter hvert som anleggene blir eldre og mer krevende å
holde i nødvendig stand.
For 2016 er bildet slikt;
Inntekter:
Egne inntekter fra billetter og treningsavtaler;
Egne inntekter fra utleie, tjenester, salg og lignende
Kommunen, opprinnelig avtale + drift terapibad + drift baner
Renteinntekter

Regnskap
3 813’
1 527’
5 770’
59’

Budsjett
3 983’
1 435’
5 770’
60’

Til sammen

11 169’

11 248’

Utgifter:
Lønnsutgifter
Drift

8 067’
3 181’

8 479’
2 768’

Til sammen

11 248’

11 248’

10 610’

-79’

0’

393’

Resultat

2015
3 874,1 374’
5 715’
40’
11 003’

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.
Det ble i 2016 undertegnet ny driftsavtale mellom Askøy Kommune og Askøyhallene KF som
omfatter drift av Askøyhallen, Askøy Forum og Askøy Terapibad, samt drift av alle uteanlegg.
Driftstilskuddet er å betrakte som betaling for de tjenester som inngår i den nye avtale. Avtalen er
en videreføring av tidligere eksisterende avtale om drift av uteanlegg, samt en formalisering av
ansvaret for de tre hallene.
I dette ansvaret ligger, som spesifisert i avtalen;
-badevakttjeneste
-all renhold
-det meste av vedlikehold
-tilsyn på dag, kveld og i helger
-vaktmestertjenester
-spesifiserte driftstjenester.
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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 188’ for
badevaktjenester og leie

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.
Foretaket har på lik linje med kommunens egne avdelinger fulgt de effektiviseringsplanene som
framkommer av kommunes budsjettbehandlinger. Foretaket har videre tatt inn avtaler i 2013
(Kunstgressbane på Fauskanger) til sterkt redusert pris, og nye anlegg i 2014 (Ramsøy, Fauskanger
og kastbane på Ravnanger) uten tillegg i prisen. Dette utgjør 200-250’ i effektiviseringsgevinster i
forhold til normert kostnad for drift av denne type anlegg. Enda videre ligger det en betydelig
effektivisering i at ingen av foretakets priser ut mot det offentlige har endret seg i vesentlig grad i
løpet av de siste 12 årene.
Utgifter:
Grovt regnet 70 % av foretakets utgifter er knyttet opp mot lønn. Det ble i 2016 gjort tilpasninger i
bemanningen i forhold til oppdragsmengde, og en del av de timene som ble lønnet som timeansatt
ble omgjort til fast ansettelse. Styret anser at bemanningen med det er godt tilpasset den driften
foretaket har.
Mye av arbeidet som gjenspeiles i regnskap for teknisk drift og vedlikehold blir utført av eget
kvalifisert personell, og dette er med på å øke verdien bak tallene i regnskapet betraktelig i forhold
til om dette arbeidet skulle vært satt bort.
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. Turnusene innebærer kveldsvakter for alle, samt at alle har enten arbeidshelg eller
vakthelger. Egne ansatte har hånd om ca 80 % av aktivitetene i idrettshallene i helgene, det betyr
Askøyhallene KF
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en relativ høy bruk av overtid. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne i foretaket indikerer at man
stort sett er tilfreds med organiseringen av driften.
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. Tilbakemeldingene fra klubbene er stort
sett meget god på den jobben som blir gjort.
Fotball er blitt en helårsidrett, og pågangen fra klubbene
er stor de dagene Askøy får besøk av kong Vinter. Selv
om vi etter avtalene ikke driver vintervedlikehold gjør
vi allikevel vårt beste for at spillerne skal møte grønne
baner hver dag.
I løpet av en sesong forsvinner det 3-5 tonn av en total mengde på ca 100 tonn gummigranulat fra
banene, litt avhengig av hvor stor bruken er og hvor mye det blir måket på vinteren. Mye av dette
forsvinner ut i naturen enten ved avrenning fra banene eller ved at det blir fraktet vekk fra banen
med spillerne. Askøyhallene KF bidrar til å redusere dette ved å samle opp deler av det som blir
liggende rundt banen for så å få det kjørt ut igjen. Her kan også klubbene hjelpe. For å gjøre denne
jobben enda mer effektivt finnes det utstyr som vi enda ikke har kjøpt inn. Sammen med Askøy
kommune som oppdragsgiver følger vi med på de undersøkelser som blir gjort nasjonalt ved
Miljødepartementet og Fotballforbundet for eventuelt å drifte disse banene på alternativ måte eller
med alternativ fyll.
Driften av Askøy Terapibad har nå etter foretakets mening funnet en bra form. Badet er alltid
bemannet under utleie, med to til tre 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. Mye av trepanelet i badehall og andre våtrom er ødelagt, og erstattet med
moderne våtrompanel uten at det er gått ut over estetikken. Flere innvendige dører er skiftet ut, og
punkterte vinduer i svømmehall er erstattet. Ventilasjonsanlegget og andre tekniske anlegg drar på
årene og koster mer og mer i vedlikehold og reparasjoner, og Askøy kommune er varslet om at det
i kommunens budsjetter må tas høyde for at badets ventilasjonsanlegg må skiftes i løpet av et par
år.
Sommeren 2016 ble det oppdaget alvorlige råteskader
i byggets konstruksjon som følge av feil i
byggeperioden og badet måtte stenges i en periode.
Askøyhallene KF har brukt mye ressurser på å rette
opp i feilene, og vi arbeider fremdeles med å sikre at
det ikke dukker opp nye feil. Arbeidet blir gjort i
samarbeid med eier.
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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. Gulvleverandør har etter inspeksjon av gulvet anbefalt at det skiftes ut
i løpet av en 5-8 års periode og det bør i denne fasen vurderes hvilket type gulv som skal være i et
oppgradert Askøy Forum når den tid kommer.

Askøyhallen har det vært sagt og skrevet mye om de senere årene. Flere
rapporter konkluderer med at hallen har behov for omfattende
bygningsmessige oppgraderinger og utskiftinger av teknisk infrastruktur, men
lite er skjedd. Som ansvarlig for driften av bygget har vi nok med å holde
bygget åpent; med stadig å måtte reparere store flater med fliser som løsner
fra gulv og vegger, med å sikre at hevevegger lar seg operere forsvarlig, sørge
for å få en minimum av funksjon ut av ventilasjonsanleggene og samtidig
holde alle deler av bygget trygt for brukerne. Den eneste konklusjonen som er
mulig å trekke nå er at det haster med å komme i gang med å planlegge og
bygge framtidens Askøyhall med tilstrekkelig kapasitet både for svømmehall,
idrettshall og med tilstrekkelig kroppsøvingslokaler for skolene.

Syn som dette er vanlig, biter
av betong som løsner fra
bassengkroppen.

6. Oppsummering.
Regnskapet for 2016 viser et underskudd (merforbruk) på kr. 79 793,-. Dette dekkes inn av
tidligere overskudd avsatt i fond.
Regnskapet viser at utgiftene til lønn stadig blir en større del av de totale kostnadene,
lønnsregnskapet berges av en vesentlig lavere pensjonskostnad enn beregnet. Andre
driftskostnader er også 400’ høyere enn budsjettert. Dette skyldes at vi stadig bruker mer på
vedlikehold, samt ikke budsjettmessig inndekning av kr 220’ til husleie på Hop Idrettshall. Til
sammen er utgiftsregnskapet i balanse.
Inntektene er omtrent som budsjettert, igjen er det å bemerke at det er lite å hente utover dagens
inntektsnivå uten å øke satsene, noe som ikke er aktuelt slik det er nå.
Det er i forbindelse med leieavtalen med Hop Videregående skole utbetalt kr 250 000,- i
engangsleie til utleier. Dette er tatt av fond.
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.
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7. 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 2016 er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.
Ravnanger den 16/03 2016
Wiktor Wikan

Thorleif Thorsen, styreleder

Kjersti Stensvaag

Kari Minde Grøndal

Tore Christian Gjelsvik

Anne Lauritsen

Karl Frode Karlsen

Geirulf Mikkelsen, daglig leder
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