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1. Virksomheten
Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt
foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av idrettsanlegg i Sør-

til idrett, undervisning, messer og vanlig publikum.
Foretaket har som oppgave å gi et best mulig

Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket i
2011 har vært Fjellhallen Kirkenes, Barentshallen

tilbud til brukerne, drive anleggene kostnadseffektivt og være en medspiller for å nå kommunens

Hesseng, Kirkenes Stadion, Barentsbadet Kirkenes
og Svømmehallen i Bjørnevatn. I tillegg har foretaket en samarbeidsavtale med kommunene om
administrasjon av kommunale gymsaler. Dette er

mål og forpliktelser innenfor området idrett og fysisk aktivitet.
Funksjonshemmede skal gis samme muligheter
som andre til bruk av hallene

Innbydende stemning i terapibassenget i Barentsbadet.

flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet
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2. Idrettsanleggene

2.1.1 Fjellhallen
Fjellhallen er en innendørs idrettshall med sportsdekke på 20x40 meter. Anlegget ligger inne i et fjell
og sto klart til bruk allerede tilbake i 1984. Sivilforsvaret er samlokalisert med Fjellhallen og anlegget har
tilfluktsromkapasitet til 4000 mennesker.
Hallen benyttes i hovedsak av Kirkenes Skole til
undervisning på dagtid og på ettermiddagen leies
den ut til lokale idrettslag innefor blant annet håndball, badminton, turning, bryting og fotball etc.
Hallen er dimensjonert for maksimalt 750 personer
mens det er sitteplasser til vel 500 personer og garderobeanlegg for rundt 250 personer.
Åpningstid er i hovedsak fra kl 08.30 til kl. 22.00 på
hverdager
Anlegget tilbyr i tillegg et stort møterom, badstue
for ca 8 personer, et styrketreningsrom, utleie av vel
700 stoler med 20 bord og 30 sceneelementer.

Fjellsikring av sivilforsvarets inngang i Fjellhallen.
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Konsert i Barentshallen 16.mai ”Åpen Hall”.

2.1.2 Barentshallen
Barentshallen er en flerbrukshall med beliggenhet
på Hesseng, som sto ferdig september 2004. Eier
er Sør-Varanger kommune og driften forestås av
Barentshallene Sør-Varanger KF.
Hallen er ca 18 meter høy og inneholder en
kunstgressflate på 90 x 45 meter. I tillegg inneholder hallen en 3 felts løpebane med nedfelt lengdehoppgrop for friidrett på den ene langsiden og
en felts løpebane rundt hele hallen. Hallen kan
deles opp i 4 mindre treningshaller med både
sportsdekke og krøllgress. I tillegg til sportsarealet
er det tilknyttet styrketreningsrom, garderober, møterom, kjøkken og kontorer.
Hallen har tribuneplasser til rundt 200 personer.
Anlegget totalsett er dimensjonert til å ha maksimalt 1600 personer, men det kan søkes særskilt om
en utvidet tillatelse fra brannmyndigheter ved ar-

rangementer. Parkeringsplassen utenfor hallen har
kapasitet på om lag hundre biler.

Barentshallen på Hesseng.
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Vannaerobic er blitt en populær aktivitet i Barentsbadet

2.1.3 Barentsbadet
Barentsbadet sto klar til åpning 19. desember 2007
med 25 meters konkurransebasseng, 12,5 meters
terapi/varmebasseng, barnebasseng og boblebad. I tillegg har anlegget attraksjoner som sklier,
stupebrett 1- og 3-meter, klatrevegg og diverse
vannattraksjoner.
Anlegget er lokalisert sentralt i Kirkenes i tilknyt-

Barentsbadet i Kirkenes.

ting til Kirkenes Stadion, Fjellhallen og Kirkenes
Skole.
Åpningstider for publikum er hovedsakelig fra kl.
14.00-21.30 mandag til søndag, mens anlegget på
dagtid benyttes mellom kl. 08.30 til 14.00 av barneog ungdomsskoler
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Kirkenes Stadion.

2.1.4 Kirkenes Stadion
Kirkenes Stadion er en utendørs fotballbane med kunstgress og som ble
begynt rehabilitert i 2010. Banen har
internasjonale mål på 100mX64m. Anlegget er inngjerdet og har kapasitet
på 162 sitteplasser og opp mot 1500
ståplasser rundt banen. Nytt flomlysanlegg og gjerder blir rehabilitert i
2011/2012. Det er to 11`er mål og fire
7`er mål tilgjengelig for brukere. Banen
er i utgangspunktet åpent døgnet
rundt, men lys og garderober kun er tilgjengelig når det er organisert utleie.
Brukere av anlegget er i all hovedsak fotballag og foreninger i kommunen. Banen er et naturlig samlingssted
for unger i Kirkenes. Den uorganiserte
aktiviteten er veldig høy både fra enkeltbrukere og barne- og ungdomsskolen. Utleie perioden er i utgangspunktet fra 1. mai til 1. oktober.

Gressrensing på Kirkenes Stadion.
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Bjørnevatn skole og svømmehall

2.1.5 Bjørnevatn svømmehall
7. desember 2010 vedtok Kommunestyret at svømmehallen i Bjørnevatn skal gjenåpnes og inngå i
driften til Barentshallene Sør-Varanger KF.
Anlegget er et 12,5 meters terapibasseng med
to garderober og en badstue
Etter dialog og møter med Sør-Varanger kommune v/FDV ble det enighet om at kommunene
fortsatt vil ha totalansvaret for teknisk/FDV. Dette
er naturlig ettersom svømmehallen er en integrert
del av skolebygget.

Barentshallene Sør-Varanger overtok dermed
ansvaret for den ordinære daglige driften som tidligere lå under allmenn kultur. Det innebærer i all
hovedsak livredningsfunksjon i åpningstidene til
svømmehallen utenom skoletid. Renhold av svømmehallen anbefales fortsatt utført av ansatte ved
virksomhet FDV, da det vil være lite praktisk å dele
denne tjenesten. Denne tjenesten kjøpes av Barentshallene Sør-Varanger KF.
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3. Styret og administrasjon
3.1.1 Styrearbeid
Det har i 2011 vært avholdt 5 styremøter i foretaket
med totalt 19 saker.
Sammensetningen i styret er 2 menn og 3
kvinner inkludert de ansattes representant i styret.
Sittende styre i 2011 ble konstituert 20.desember
2007. Sammensetningen er 2 menn og 3 kvinner
inkludert de ansattes representant i styret.
Styreleder Åge Antonsen
Styrets nestleder Marita Thoresen
Styremedlem Elin K. Henriksen
Styremedlem Nina Danielsen
Styremedlem Trond K. Hansen (ansattes representant)
I tillegg har Sør-Varanger idrettsråd hatt møte og
talerett ved alle styrets møter.
Nytt styret vil bli konstituert i begynnelsen av 2012

3.1.2 Strategiske utfordringer og
fremtidsutsikter
Som driftstallene for 2008-2011 viser har Barentshallene Sør-Varanger KF store utfordringer i forhold
til eksterne inntekter. Det kommunale og fylkeskommunale yter offentlig tilskudd på om lag 50 %
av foretakets driftskostnader, noe som betyr at anleggene selv må hente inn brukerdekning på vel
5 millioner pr. år.
Anleggene drives meget effektivt, og håndterer
alle forskriftsmessige krav vedrørende drift av
idrettsanlegg. Det være seg renhold, brannvern,
sikkerhet etc.
Med en liten organisasjon og høy publikumsgjennomstrømming kreves det utrolig mye fra hver
enkelt ansatt i foretaket. Vi har satt fokus på tilgjengelighet, noe som innebærer lange åpningstider.
Om lag 70 % av foretakets driftskostnader er lønn
og energibruk. En eventuell reduksjon av våre
rammer vil få konsekvenser ved redusert åpning
og økning i billett- og leiepriser som eneste virkemiddel for reduserte kostnader og økte inntekter.

3.1.3 Bemanning 2011
Daglig leder foretaket ................................ 100 %
Driftsansvarlig Fjellhallen ............................. 100 %
Driftsansvarlig Barentshallen ...................... 100 %
Driftsansvarlig Barentsbadet ...................... 100 %
Driftstekniker alle anlegg ............................ 100 %
Servicemedarbeidere................................. 1030 %
De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 6
kvinner og 11 menn
Det har i tillegg vært benyttet ekstrahjelp og helgevakter ved ekstraordinære arrangementer.

3.1.4 HMS –
Arbeidsmiljø, sykefravær
Barentshallene Sør-Varanger KF har gjennom sin
virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og
brukere. I 2011 har driftstekniker hatt det interne
ansvaret for IKT og sikkerhet. Brannvernledere er
dokumentert ved Barentshallen, Fjellhallen og Barentsbadet. Foretaket har valgt verneombud,
samt tillitsvalgt for de ansatte. Det er gjennomført
flere livredningstester for de ansatte, og det er
gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser i 2011.
Alle anlegg underlagt Barentshallene Sør-Varanger KF med unntak av Kirkenes Stadion er registrert som særskilte brannobjekter, og tilsynsmyndighetene har spesielt anmerket forhold rundt
ansvaret for brannsikkerhet knyttet til byggene.
Dette er forhold som må håndteres gjennom SørVaranger kommune som eier. Foretaket får gode
tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene på de
organisatoriske sidene av brannvernberedskapen.
Barentshallene Sør-Varanger KF legger stor vekt
på at våre ansatte skal ha riktig kompetanse og
holdninger for å kunne utføre sin jobb.
Foretaket har svært lite langtidsfravær. Det har i
2011 vært benyttet sporadiske egenmeldinger
med årsaker som ikke kan knyttes til arbeidsmiljø
eller arbeidsoppgaver.
Totalfravær i 2011 med sykemeldinger, egenmeldinger og permisjoner har vært 4,64 %
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.
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4. Aktiviteter i anleggene

Fullskala beredskapsøvelse i Fjellhallen.

4.1.1 Faste avtaler
Normale åpningstid for haller til ordinær trening
har vært 1530-2230 i Barentshallen og 1530-2200 i
Fjellhallen. I foretakets budsjettkalkyler for 2011 var
det regnet med et belegg i de to idrettshallene
med ca 85 %.
Totalt antall besøkende i 2011 har vært om lag
170.000 personer. Utleie av anlegg har vært dominert av idrettsaktivitet, og da med fotball som hovedgruppe i forhold til antall aktive. Hallene har
også vært benyttet til utenomsportslige arrangementer slik som messer, konserter etc. Utfordringene i fremtiden blir fortsatt å kunne utruste våre
anlegg enda bedre slik at forholdene legges
bedre til rette for denne type arrangementer.

4.1.2 Større
arrangementer i 2011:

Aprilstevne bryting Fjellhallen
15.-17. april, ca. 800 besøk
Oktoberstevne bryting Fjellhallen
14.-16. oktober, ca. 500 besøk
Barnas Idrettsgalla Barentshallen/Barentsbadet
22.-23. oktober, ca. 600 besøk
Barents Open Badminton Fjellhallen
22.-24. oktober, ca. 800 besøk
FEFO-Cup fotball Barentshallen
4.-6. november, ca. 2500 besøk
Motor- Sport og Fritidsmesse
12. november, ca. 1700 besøk
Åpen hall arrangementer
(ca. 6 stk), ca. 900 besøk
Kretssamlinger etc. fotball Barentshallen
(ca. 8 stk), ca. 1200 besøk
Totalt antall besøkende i Barentsbadet 2009 - 2011

Nyttårsturnering håndball Fjellhallen
7.-9. januar ca. 600 besøk
Barents Sportsdager Fjellhall/Barentsbad
28. januar – 30. januar, ca. 800 besøk
Barents Spektakel Fjellhallen/Barentsbadet
30. januar – 6. februar ca. 3000 besøk
Hesseng Cup Barentshallen
13. februar, ca. 400 besøk

Besøkstall
2011

Besøkstall
2010

Besøkstall
2009

Voksen
Barn
Familie
Honnør
Skole
Utleie
Baby

21048
7489
3919
2777
14967
4224
2079

20385
8305
4150
3511
14701
4132
1803

19137
11036
5370
4237
10006
4875
1587

Totalt

56503

56987

56248
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5. Foretakets stilling og
resultat av virksomheten
Etter daglig leders oppfatning gir det framlagte resultatregnskap for regnskapsåret 2011 et riktig uttrykk
for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

Barentshallene Sør-Varanger KF

Regnskap
2011

Budsjett
2011

Regnskap
2010

Regnskap
2009

5 894 591
6 322 221
5 652 624
587 386

5 700 000
6 001 500
5 026 500
0

5 475 525
5 894 591
5 558 492
0

5 615 294
5 475 525
4 790 488
47 466

44537

0

0

274 638

Sum utgifter

12 606 768

11 028 000

11 453 083

10 588 117

Driftsinntekter
Fylke-/kommunale overføringer
Bruk av disposisjonsfond
Regnskapsmessig merforbruk

-5 429 347
-7 177 421

-4 430 000
-6 598 000
0
0

-5 045 190
-5 461 220
-359 287
-587 386

-5 159 578
-5 430 149
0
0

-12 606 768

-11 028 000

-11 453 083

-10 589 727

Drift Barentshallene
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Driftskostnader
Dekning av tidligere års merforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk

Sum inntekter

Nøkkeltall pr. bruker pr. år ved foretaket
Med et brukerbesøk på 170 000 personer i 2011 ser vi følgende kostnader pr. bruker i året i våre anlegg.

Kostnader pr bruker i hele foretaket .................................... kr.

74,-

Offentlige tilskudd pr bruker i hele foretaket ...................... kr.

42,-

Kostnader pr bruker Fjellhallen (31000) ................................. kr.

55,-

Offentlige tilskudd pr bruker Fjellhallen ................................. kr.

45,-

Kostnader pr bruker Barentshallen (61000) ........................... kr.

36,-

Offentlige tilskudd pr bruker Barentshallen ........................... kr.

8,-

Kostnader pr bruker Kirkenes Stadion (16000) ...................... kr.

18,-

Offentlige tilskudd pr bruker Kirkenes Stadion ...................... kr.

4,-

Kostnader pr bruker Barentsbadet (57000) .......................... kr. 137,Offentlige tilskudd pr bruker Barentsbadet .......................... kr.

65,-

Kostnader pr bruker Bjørnevatn Svømmehall (5000) ........... kr. 170,Offentlig tilskudd pr bruker Bjørnevatn Svømmehall ............kr. 162,-

Det er ikke kalkulert inn uorganisert aktivitet ved våre anlegg
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6. Andre forhold
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betyd-

årsregnskap for 2011 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forut-

ning for foretakets stilling eller resultat. Foretakets

setningene er tilstede.

For Barentshallene Sør-Varanger KF

Audun Andersen
Daglig leder

Kirkenes Stadion, Barentsbadet og Fjellhallen er sentralt plassert i Kirkenes.

Åge Antonsen
Styreleder 2011

Barentshallene Sør-Varanger KF
Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn Svømmehall

www.totyper.no

Telefon: 78 99 77 11
Faks: 78 99 77 12
Jernbaneveien 1
9912 Hesseng
www.barentshallene.no
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