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Sak: Tildeling av Treningstider.
Askøyhallene KF tildeler trenings og brukstid i svømmehallen i Askøyhallen,
Askøy Terapibad og idrettshallene i Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall
og Fauskanger Idrettshall (Fauskanger skole). Tildelingsprosessen foregår slik;
-alle interessenter (lag, foreninger, klubber og private) blir invitert til å søke
brukstid gjennom oppslag i Askøyværingen, Askoyhallene.no, og gjennom
direkte henvendelser på mail og annet til eksisterende brukere. Dette skjer tidlig
april. Søknadsfrister medio mai.
-Etter søknadsfrist tildeles tid etter vedtatte prioriteringsregler, og det avholdes
møter og samtaler med de største aktørene for å få et så godt resultat som mulig.
-Forslag til brukstider sendes ut til alle søkere, det gir 14 dager til å komme med
innspill og klager.
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-Endelig tildeling skjer på styremøte. (I år er det første gang vi gjør dette via
styrevedtak)
Svømmehallen i Askøyhallen
I år har vi bare gitt beskjed om at tildelt treningstid blir som i fjor. Vi er klar
over at alle tre svømmeklubbene ønsker seg vesentlig mer tid, gjerne på
bekostning av de andre. Vestkantsvømmerne har dermed også i år blitt forfordelt
litt, også i år med bakgrunn av at de har et vesentlig større antall svømmere i
yngre klasser fra Askøy som trener i Askøyhallen enn Øyane.
Askøy Terapibad
Askøy Terapibad er fullt, men vi har stort sett fått plass til de som har søkt, men
med noen forandringer i henhold til vedtatte prioriteringsregler.
Askøyhallen, Askøy Forum og Hop Idrettshall.
Vi har fått inn søknader om ca 20% mer halltid enn det er tilgjengelig. Askøy
Håndballklubb alene søkte om ca 60 halltimer pr uke, dette er halvparten av
tilgjengelig treningstid. Alle idrettslag som er tilknyttet IRA og som har søkt har
fått tid, ikke alle så mye som de ønsket eller på de tidspunkt de har ønsket, men
vi har fått inn få kommentarer på resultatet. Det er fremdeles en del søknader
som ikke er besvart, dette er fra private grupper, eller lag utenfor kommunen.
Det er et par sene kveldstider i Forum som ikke er belagt, det vil de helt sikkert
bli før sommeren.
Fauskanger Idrettshall.
Her er det kun Nordsiden som har søkt, og vi lager en egen avtale med dem over
ferien.
Vedtak:
Tildelingene til brukstid i hallene blir som vedlagt.

Bemanningsplaner
Prinsippene som er vedtatt for bemanning er som følger;
Fast tilsette:
Tilsyn, renhold, vaktmester osv
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Dagsverk
Askøyhallen, 5,5 dager i uken
2 dag
1 kveld
Askøy Forum 5 dager i uken
1 dag
1 kveld
Askøy Terapibad 7 dager i uken
1 dag
1 kveld
Banemannskap/Vedlikehold, 5
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dager i uken
3 dag

3

Daglig leder
Driftsleder

1
1

Til sammen ca 12,5 årsverk

I tillegg skal Askøy Terapibad og Askøyhallen svømmehall bemannes ekstra
under publikumsåpent. I Askøy Terapibad vil dette si ca 45 timer pr uke, i
Askøyhallen ca 30 timer. I tillegg er Askøy Forum bemannet i store deler av
sesongen opptil 30 timer hver helg. Alt dette er enten håndtert ved hjelp at
timelønnede eller overtid.
De senere par årene har ikke alle stillinger vært fylt opp, i tillegg har det vært en
god del fravær som skyldes uforutsette hendinger. Dette har medført økt
belastning på de andre ansatte.
Tiltak;
Vi ønsker å bemanne opp slik at vi dekker de stillingshjemler vi har og samtidig
dekker opp for kjent langsiktig fravær;
-Ansette en 100% i et års vikariat. Vi har en kandidat som vi ønsker.
-Ansette en ca 80 % stilling for å dekke en del av det som i dag er ubemannet +
en del av badevaktstimene på hverdager. Vi har også her en kandidat.
-Vurdere behov for å gjøre enda mer av de «løse» timene til fast ansettelse.
Vedtak;
Administrasjonen får i oppgave å gjennomføre tiltak som beskrevet.
Orienteringssaker
Eventuelt
Neste møte er satt til 19 oktober
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