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Sak: Budsjett 2017
I 2017 vil vi ha tilnærmet samme driften som i de siste årene. Vi har undertegnet
avtale med Askøy kommune skole om å stille med badevakt for skolenes
svømmeopplæring tirsdag, torsdag og fredag, og dette blir en tilleggsbemanning i
forhold til tidligere.
I 2017 vil betalingen for arbeidet vi utfører på vegne av Askøy kommune øke med
ca kr 150 000,-, fra 5 770 000,- til kr 5 920 000,-. Inkludert i denne økningen er et
beløp på kr 37 000,- som vi overtar fra kulturbudsjettet som kompensasjon fro at vi
overtar mer ansvar for økonomien på Ravnanger Idrettspark.
I samme periode vil lønnsvekst og økte budsjetterte pensjonskostnader bidra til en
utgiftsøkning på lønnsbudsjettet med ca kr 620 00,-. Av disse er ca 300 000,nyansettelser i tråd med tidligere vedtak og som har vært helt nødvendig for å holde
de forpliktelser vi har påtatt oss.
Inndekningen er delvis gjort ved å heve inntektene fra utleie. Den nye avtalen gir
med skoleverket gir oss ca 150’ ekstra. Resten er dekket inn ved reduseringer i
utgiftsposter. I tillegg til kostnader knyttet til personalet er det strøm som er den
store utgiften. Store deler av resten av utgiftsbudsjettet er knyttet opp til faste
kostnader, og det er lite rom nyinvesteringer og større reperasjoner. Det er meldt inn
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varsel om kommende skifte av ventilasjonsanlegg i Askøy Terapibad til byggeier,
og det må følges opp i neste budsjetter.
Oppsummert har foretaket de senere år 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.
Budsjettet for 2017 går som vanlig ut i balanse.

Vedtak:
Budsjettet vedtatt som vedlagt i møtet.
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Sak: Brev fra svømmeklubbene vedr. trening under publikumsåpent i
svømmehallen
Brev fra svømmeklubbene:
Til Rette Vedkommende.
Vi i Vestkantsvømmerne og Øyane svømmeklubb, vil sammen komme med en forespørsel, for om mulig få
mere basseng tid i Askøy hallen.
Etter oppfordring, har vi den senere tid hatt flere samtaler, og vi ser begge klubber nytten fordeler av
samarbeid, for å få maksimalt ut av tildelte tider i bassenget.
Vi deler i dag bassenget ved noen tider i uken, dette vil vi fortsette med, samt at Vestkantsvømmerne også
vil ta del i morgentimene tirsdager og torsdager fra høsten av. Tirsdag og torsdag vil vi fortsette å dele
basseng som nå. Ved behov vil vi mulig gjøre noen interne justeringer, med da selvsagt etter samtykke fra
dere, innenfor gitte tider.
Begge klubber driver med utstrakt kursvirksomhet, og svømmeopplæring, både i egen regi, og sammen med
Askøy kommune. Vi ser dessverre at vi mangler bassengtid til svømmere som vil gå over fra kurs, til trening.
Vi er begge klubber flinke til å lære dem å svømme, men derfra har vi sprengt kapasitet i bassengene, til å ta
dem videre. Det hjelper selvsagt på at vi nå har begynt å samarbeide.
For å få økt kapasiteten til de yngre lokale svømmerne, trenger vi noen timer til i uken. Vi har derfor kommet
fram til at vi vil søke/spørre pent om følgende forslag:
Torsdag : 17.00 – 19.00 2 - 3 baner i bassenget.
Fredag : 15.00 – 17.00 2 - 3 baner i bassenget, alternativt 19.00 – 21.00 2- 3 baner i bassenget.
Om dette kunne blitt mulig, vil vi kunne tilby et bedre tilbud til de yngre tidligere på dagen i uken, og vi kunne
fått et bedre tilbud, for de eldre som trenger mengde trening, for å komme opp i det antall bassengtimer som
trengs for å kunne henge med i toppen. Begge klubber har flere svært lovende lokale svømmere som det
siste året virkelig har markert seg både i regionale og nasjonale stevner. Det er flere juniorer som klarer NM
krav og ved de siste stevnene i vår har flere klubbrekorder som har stått veldig lenge, stått for fall. Dette er
veldig gledelig for oss som driver med dette.
Vi har full forståelse for at hallen skal være åpen for publikum, og det er derfor vi
ikke etterspør hele bassenget, men bare deler av det. Vi håper at dette kan være en god løsning for alle
parter. Vi stiller gjerne til samtaler rundt dette om det er ønskelig. Er det andre tider dere mener kunne passet
bedre er vi selvsagt lydhøre og takknemlig for dette.
Vi håper selvsagt på positiv tilbakemelding.
Takker samtidig personalet i hallen for god hjelp, fleksibilitet og hjelp.
Mvh :
Ronny Roberts Øyane Svømmeklubb
Ivan Rene Skorjanc Vestkantsvømmerne
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Innstilling
Vi mener det er viktig å ha tilgjengelig tid i svømmehallen for offentlig bading,
både for svømmeopplæring i egen regi, for lek og moro og ikke minst for
mosjon for publikum uten å ha fokus på konkurransesvømming. Askøyhallen er i
dag eneste arena i kommunen som kan tilby dette for 28 000 innbyggere, og da
er ikke disse timene tirsdag, torsdag og fredag mye tid. Det kan innvendes at
hallen er for lite brukt i forhold til potensialet, men den blir hvertfall ikke brukt
mer dersom halve hallen skal sperres av for trening.
Vedtak:
Søknaden blir avslått.
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Promofilm
Arbeidet med å lage en promofilm om Askøyhallene KF, idrettsanlegg på Askøy
og idretten på Askøy er lagt på is inntil videre. Vi har ikke fått med oss de
samarbeidspartnere vi hadde håpet på, og prisen er for høy for oss alene.
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Høring planarbeid Myrane
Daglig leder utarbeider en kommentar til planarbeidet på vegne av styret.
Følgende er sendt Askøy kommune etter en runde i styret på mail.

Innspill til planarbeid
Askøyhallene KF er i dag engasjert i området gjennom driftsavtale med Askøy Kommune gjeldene for
Askøyhallen. Driftsavtalen omfatter teknisk vedlikehold og drift, vaktmestertjenester og renhold,
brukertildeling og brukeradministrasjon, fakturering av bruk, badevakttjenester og generelt tilsyn i
åpningstiden. Videre har vi gjennom avtale mellom Askøy Kommune, Askøy Fotballklubb og
Askøyhallene KF ansvar for teknisk drift og vedlikehold av kunstgressbanene i området. Enn videre var
daglig leder og flere styremedlemmer engasjert i ad-hoc utvalget hvis anbefaling ble behandlet i
kommunestyret 3/11 2011, sak 90/11, og som konkluderte med anbefalinger om nytt idrettsbygg.
Styret er av den oppfatning at hovedkonklusjonen i anbefalingene fra den gang gjelder fremdeles;
-For å møte dagens og kommende behov må det i planområdet gjøres plass for idrettsbygg med minst
dobbel kapasitet av dagens Askøyhall. Det er nødvendig å møte både skolenes behov for klasserom for
kroppsøving, og idrettens behov for allsidig hallkapasitet.
-På bakgrunn av befolkningstettheten i området, og nærhet til flere store skoler, er området det rette for nytt
svømmeanlegg. Anlegget bør romme både tradisjonelt 25 meters basseng og areal for «badeland»
aktiviteter.
-Det bør også settes av område tilsvarende dagens fotballbaner til uteaktivitet, både organisert og
uorganisert. Stikkord kan være skating/rulleaktivitet, sandvolley og sandhåndball, fotball.
-På grunn av begrenset plass i området bør plasskrevende aktiviteter som naturlig ikke hører hjemme i
denne settingen søkes lagt legges andre steder. Eksempler på dette er eventuell kommende ishockeyhall,
bowlinghall oa.
Vi viser ellers til anbefalingen fra ad-hoc utvalgets rapport fra 2011.
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Orientering om fuktskader på Askøy Terapibad
Daglig leder orienterte om fuktskadene på Askøy Terapibad. Skadene er så langt
under kontroll, men vi jobber videre med Askøy kommune for å sikre saken
ytterligere. Styret godkjente et forslag fra Askøy kommune om å dele utgiftene
etter følgende mal. Askøy kommune tar alle reelle utgifter (materialkost) mens
Askøyhallen lar være å fakturere eget arbeid.

Orienteringssaker
Eventuelt
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