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Saker til eventuelt; Ingen
Nye saker
08/15

Søknad om gratis/redusert leie av terapibassenget,
Furuly
Sak:
Askøy Terapibad sto ferdig oppført i 2003, bygget i regi av Stiftelsen Askøy
Terapibad, og bl.a. etter initiativ og påtrykk fra Askøy Revmatikerforening. Askøy
Kommune garanterte for en del av byggesummen (10’’) og overtok driften av
badet høsten 2005. Offisielt overtok Askøyhallene KF driften 1/1 2006 etter
forespørsel fra Askøy kommune og etter politisk vedtak i kommunestyret.
Askøyhallene KF bygget på det konseptet Stiftelsen Askøy Terapibad hadde sett
for seg da bygget ble planlagt, men gjorde en del omorganisering når det gjaldt
utleie, åpningstid og bemanning. Revmatikerne betalte i 2014 kr 254 400,- for 8
timers leie i 42 uker minus faste helligdager, dvs 800 kr timen. Da vi overtok
driften av Terapibadet fra Stiftelsen (Revmatikerne) i 2005 var leieprisen deres
750 kr timen. Vi har øket denne en gang, altså til 800 kr, men gitt prisstigning er
nok dette billigere enn det var den gang. Revmatikerne har, i likhet med de andre
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leietakerne i Askøy Terapibad aldri blitt omfattet av refusjonsordningen som
styret har vedtatt for leietakerne i Askøyhallen og Askøy Forum. Dette har blitt
forbeholdt Idrettslagene.
Askøy Revmatikerforening ber nå om redusert eller gratis leie i Askøy Terapibad.
(se vedlegg)
Forslag:
Søknaden avslås!
Begrunnelser;
Brukerne i Askøy Terapibad, som i Askøy Forum og Askøyhallen, er for en stor
del ideelle eller frivillige organisasjoner som alle vil kunne påberope seg behov
for redusert leie med samme begrunnelse som Askøy Revmatikerforening her gir.
Riktignok er det en del privat leie i Askøy Terapibad som kanskje kunne gi
grunnlag for differensierte priser, men det vil i de fleste tilfelle være vanskelig å
skille mellom de forskjellige leietakerne hvorvidt de faller inn i en kategori som
eventuelt skulle gi billigere priser.
I sin begrunnelse til søknaden sier Revmatikerforeningen;
Askøy revmatikerforening søker om at Askøy kommune reduserer våre
leiekostnader ved Askøy terapibad eller gjør slik Fjell kommune gjør – gir alle
revmatikere gratis trening i kommunens terapibasseng.
Askøyhallene KF mener at en slik søknad med denne begrunnelsen må rettes
Askøy kommunestyre som rette instans til å vurdere de helsepolitiske aspektene
ved søknaden. Et eventuelt bortfall av disse leieinntektene må da refunderes
Askøyhallene KF gjennom Askøy kommunes budsjett. Askøyhallene KF er et
driftsselskap og skal som sådan være et nullsumforetak. Deler av inntektene kan
ikke fjernes uten at det vil gå ut over andre deler av driften.

Ny samlet driftsavtale med Askøy kommune.
09/15
Sak: Fra sakfremstilling i Formannskapet;
«Rådmannen arbeider videre med avtale med Askøyhallene KF om drift av
kommunale haller og uteanlegg, samt intensjoner om fremtidige haller og
uteanlegg, med sikte på avtaleinngåelse og innarbeidelse av økonomi i
forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2020.
Før avtalen legges frem for politisk behandling, behandles den i styret for Askøyhallene
KF, Prioriteringskomiteen og Idrettsrådet.»

Forslag:
Daglig leder får fullmakt til å gå i forhandlinger med Askøy kommune om ny
framtidig driftsavtale. Resultatet skal behandles styrebehandles før endelig
godkjenning.

Vedtak:
Enstemmig.
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Orienteringssaker
Tildeling av treningstid 2015-2016.
Askøy Forum og Askøyhallen er fulltegnet fra åpning ved skolestart, men siden vi
også har hatt en ny hall på Hop å bruke har vi fått plass til dem som har søkt i år.
Hallen på Hop er nesten fulltegnet, og vi har i den forbindelse tatt på oss å
administrere utleie også av den tiden vi ikke har «kjøpt».
I svømmehallen har det vært umulig å imøtekomme alle ønsker å treningstid.
Resultatet har blitt et kompromiss mellom alle ideelle ønsker som nok ingen er
helt fornøyd med. Men siden situasjonen er som den er må det bli slik.
Hallen på Fauskanger er det bare Nordsiden som har søkt på, og vi viderefører
ordningen som Nordsiden og skolen har hatt seg imellom om bruk av idrettshallen
ved skolen. Så får vi ta dette opp til revisjon hvis/når det dukker opp nye søkere.

Eventuelt
Sak om daglig leders fullmakter tas opp på neste møte.
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