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Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent. Helge Utkilen var tilstede, men var
ikke tatt med i referat.
Saker til eventuelt; Ingen innmeldt
Nye saker
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Budsjett 2013
Sak:
I 2013 vil vi ha samme driften som i de siste to årene.
Jeg har valgt å lage to alternative budsjetter;
Etter møte med Rådmannen ser det ut til at neste års driftstilskudd vil
ligge på 5 544’, en økningen på 279’, eller ca 5,3%. Dette er ment å
dekke inn lønnstigning for den del av vårt lønnsbudsjett som ”dekkes”
av kommunen, og er også ment å kompensere for varslet økning i
pensjonsutgiftene. Til fradrag kommer tidligere varslet kutt i 2012 for
2013, samt varslede nye salderingskutt for 2013.
Versjon 1.
Inntektene er holdt på samme nivå som 2012. Vi har stort sett
maksimal utnyttelse av alle anlegg som gir inntekter, og uten
prisøkninger vil det ikke være realistisk å budsjettere med vesentlig
økte inntekter fra utleie slik vi er organisert i dag, og uten å bli tilført
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nye oppgaver.
Med samme utgifter som budsjettet for 2012 vil dette budsjettet gå med
i underkant av 100’ i underskudd, gitt lønnsøkning på 4% og varslede
økninger i pensjon. Med de erfaringer vi har opparbeidet gjennom siste
års drift skal det være mulig å kompensere for dette og lage et budsjett i
balanse, men vi vil være sårbare for hendelser vi ikke har kontroll på, så
som strømutgifter og uforutsette driftshendelser.
Versjon 2.
Her har vi i tillegg til endringer skissert i Versjon 1 også lagt inn økning
i billettpriser for svømmehallene med til sammen kr 150 000,-. Disse er
tenkt å bli tatt ut i priser for voksne i Askøyhallen (økning fra 40 til 50
kr, tilsvarende økninger i klippekort) samt for voksne i Askøy
Terapibad. (Fra 50-60 kr, tilsvarende økninger i klippekort)
Videre øker vi prisen for leie av Askøy terapibad fra kr 750 til 800 kr
timen, dette vil gi oss anslagsvis 90 000 – 100 000,- ekstra. Uten
reguleringer fra årets budsjett på utgiftsiden utenom lønn og pensjon gir
dette oss et budsjett med et overskudd på i underkant av 100 000,-. Det
må presiseres at heller ikke dette forslaget legger inn andre økte
driftsutgifter.
Forslag.
Askøy Forum, og spesielt Askøy Terapibad krever stadig mer
vedlikehold, og det krever også stadig mer å holde Askøyhallen i
forsvarlig drift. Det er derfor sunt å budsjettere romslig for å ha
mulighet til å pånytt bygge opp et godt fond for uforutsette utgifter.
Prisene i Askøy Terapibad har vært uforandret siden vi overtok driften i
2006, og det er også flere år siden vi endret prisene i Askøyhallen. Vi
mener derfor disse justeringene er forsvarlig, særlig siden vi i liten grad
rører prisene til idrettslagene, og det gir oss større muligheter i den
daglige driften, og en liten mulighet til å kunne bygge opp driftskapital
igjen.
Vi anbefaler derfor styret å vedta at administrasjonen lager budsjett for
2013 som bygger på versjon 2, og at nevnte prisjusteringer settes i drift
fra 1.1 2013.
Vedtak.
Administrasjonen lager budsjett for 2013 som bygger på versjon 2, og
at nevnte prisjusteringer settes i drift fra 1.1 2013. Enstemmig
Styret ber om at administrasjonen vurderer å reforhandle avtalen med
Hordaland fylke vedr. leie av Askøyhallen. Gjeldende avtale lagt ved
referatet.
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Politiattest for de ansatte i Askøyhallene KF
Sak:
6/12

For et år tilbake sendte jeg Rådmannen følgende spørsmål.
Mange av oss i Askøyhallene KF jobber blant barnehagebarn og
skoleelever i hallene våre. I forbindelse med nye regler; ….

Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen
eller i vidaregåande skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6,
i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for å gi leksehjelp etter §
13-7 a, må leggje fram politiattest med tilsvarande innhald som er
nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd. Kravet gjeld også for
personar som skal tilsetjast fast eller mellombels i skoleliknande
aktivitetstilbod. Skoleliknande aktivitetstilbod vil seie
aktivitetstilbod i regi av skoleeigaren med tilknyting til skolen, og
som har karakter av opplæring ”

”

og
”Skoleeigaren kan også krevje politiattest som nemnd i
politiregisterlova § 39 første ledd av andre personar som
regelmessig oppheld seg i grunnskolen, i vidaregåande skole
eller i tilbod som nemnd i første ledd.”
og tilsvarende krav innenfor barnehagesektoren ber jeg om å få en
vurdering av om det skal stilles samme krav til oss. I så fall må vi ordne
det.

Den gang var svaret fra politimyndighetene som vedlagt.
I mellomtiden har også skolesjefen reist spørsmålet i forbindelse med
våre vakter og skolebading, og jeg har derfor valgt å ta opp spørsmålet
på nytt. I den forbindelse har jeg også sjekket med Bergen kommune,
og fått til svar tilbake at ”Idrettsservice har innført krav om politiattest for
alle våre ansatte” fra leder Geir Berntsen
Forslag;
Så sant ingen formelle hindringer dukker opp innfører Askøyhallene KF
å kreve politiattest etter opplæringsloven for våre ansatte. Daglig leder
får i oppdrag å gjennomføre dette på en ryddig måte.

Vedtak:
Så sant ingen formelle hindringer dukker opp innfører Askøyhallene KF
å kreve politiattest etter opplæringsloven for våre ansatte. Daglig leder
får i oppdrag å gjennomføre dette på en ryddig måte.

Askøyhallene KF Postboks 311, 5323 KLEPPESTØ
www.askoyhallene.no
post@askoyhallene.no

tlf: 56152710

Askøyhallene KF

SIDE NR.: 4 AV 4

Orientering om vanngymnastikkordningen i Askøy Terapibad,
eventuell innbemanning
Daglig leder orientert om ordningen som benyttes for avlønning av
innleiet instruktør for Askøy kommune, AKBIL og en annen kunde i
Askøy Terapibad.
Daglig leder får i opppdrag å sørge for at dette skjer innenfor gjeldene
lover og regler.
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Orienteringssaker
Daglig leder orienterte om økonomi, drift og treningstidstildeling.
Halvårsrapport for økonomi gjennomgått.
Eventuelt
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