BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

Kirkenes Stadion
Fjellhallen Kirkenes
Barentshallen Hesseng
Barentsbadet Kirkenes
Park & Anlegg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STYREPROTOKOLL

Sted:
Tid:
Tilstede:

Møterom Barentsbadet
Mandag 5. juni 2014 fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen – styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant

Saksliste:
SAK 05/14

Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 13.01.2014
Det var ingen bemerkning til innkalling eller protokoll

SAK 06/14

Økonomi
Driftsregnskap pr 28.mai 2014 viser et merforbruk på i overkant av kr.
800.000,- og styret ønsker til neste møte en klarere synliggjøring av
merkostnader som er utenfor foretakets påvirkning
Det vises videre til at kostnadsbesparende tiltak ikke vil gi full effekt før etter
sommeren da mange av tiltakene er direkte rette mot blant annet park og
anlegg. Det er også besluttet sommerstenging av alle anlegg som vil gi noe
besparelse i årsregnskapet.
Styret ønsker videre at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som utelukkende
skal se på potensialet for merinntekter.
Rehabilitering av lysløypen er nå i gang og fremdriften er lovende
Utbedring av rør- og setningsskader under Barentsbadet er foreløpig ikke
avklart i forhold til omfang og kostnader, men der er løpende dialog mellom
byggherre og rådgivere. Der er også gitt tilbakemelding om noe ubrukte
lånemidler fra byggprosjektet som skal dekke noe her

SAK 07/14

HMS/Internkontroll
Det er i mars 2014 ført medarbeidersamtaler med samtlige ansatt og enkelte
vikarer hvor hovedfokus har vært holdning til arbeidsrutiner og utvikling av
organisasjon som helhet. Styret registrerer at der er forbedringspotensialer ved
effektiviteten og at det forberedes et skriv til alle ansatt hvor den enkeltes plikt
poengteres
I forhold til bemanningsplan besluttes det av styret at vakant stilling som
driftstekniker avventes til høsten med eventuell ny utlysning
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAK 08/14 Driftsorienteringer
Bassengforum Finnmark er nå etablert med deltakere fra de største bassengene
i Finnmark. Første samling fant sted ved det nyåpnede bassenget i Vardø.
Intensjon er her å få kunnskapsutveksling og se på eventuelle felles
bestillingsmuligheter på blant annet kostnadskrevende kjemikalier
Nøkkeltall for alle anlegg viser en stabil brukerfrekvens/besøk i forhold til
tidligere år, men administrasjon påpeker at der fortsatt finnes ytterligere
potensiale og at der er målgrupper som vi ennå ikke når

SAK 09/14

Lønnsforhandlinger 2014
Der er sendt en samlet forespørsel fra servicemedarbeidere om muligheter for
stillingsutvikling til fagarbeider/driftsoperatør. De fleste arbeidstakere i
foretaket er ansatt som ufaglærte og det gjør rekruttering og turnover til en
utfordring. Det finnes i dag ulike kurs og moduler for arbeidstakere tilknyttet
idrettsanlegg og styret er positiv til egenutvikling for de ansatte. Dette skal tas
opp med den enkelte i forhold til ansvar og engasjement
Daglig leder har fremsatt lønnskrav etter HTA kap. 3.4
Styret ønsker at forhandling skal baseres på øvrig lederskap i kommunen og
følge disse. Styreleder vil ha dialog med Rådmann før fastsettelse skjer

SAK 10/14

Eventuelt
Der var ingen saker registrert til eventuelt

_____________________________
Styreleder Nina Danielsen

__________________________________
Ole K. Josefsen
Styremedlem

__________________________________
Nestleder Roger Bruer

__________________________________
Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder Audun Andersen
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