BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall

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

Sted:
Tid:
Til stede:

Ikke møtt:

Møterom Barentsbadet
Mandag 16. september 2013 fra kl 17.00 til kl 19.00
Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen - styremedlem
Roger Bruer - styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant
Sør-Varanger idrettsråd

Saksliste:
SAK 07/13 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 18.04.2013
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller protokoll
SAK 08/13

Økonomi
- Driftsregnskap pr. 1. september 2013
Styret tar til etterretning et merforbruk på kr. 687.000,- pr 1.sept 2013. I all hovedsak skyldes
avviket kjøp av bil til park & anlegg, økte lønnskostnader ved bruk av sommervikar, kostbare
blomsterinnkjøp og noe sviktende billettinntekter i Barentsbadet.
Styret ber om at det fremmes sak til våre eiere om merforbruket og årsaker. Daglig leder lager
en detaljert kostnadsoversikt for hvert anlegg. Det bes også om at daglig leder ber om møte
med Rådmann vedrørende blant annet overtakelsen av virksomhet park & anlegg.
- Budsjettforslag 2014 - Investeringsplan 2014-2017
Blir i sin helhet behandlet ved neste styremøte i november
SAK 09/13 HMS rapportering
Daglig leder informerer om en positiv oppadgående kurve i forhold til arbeidsmiljø og
bemanningsplan. Det har vært noe langtidssykemelding men at det etter hvert nå er tilbake til
ordinært arbeid for de fleste. En fyldig gjennomgang blir foretatt under budsjettbehandlingen i
forhold til bemanningsplan for 2014
SAK 10/13

Overtakelse virksomhet Park & Idrett

Skulle Barentshallene KF overta det fulle og hele ansvaret for alle lysløyper i kommunen må
det tilføres ressurser som setter oss i stand til å forvalte dette etter forskriftene. Alternativet er
at foreninger i distriktene overtar ansvaret for anleggene og kommunen kun dekker tilskudd til
for eksempel strømutgifter. Slik praktiseres det i dag, men anleggseier som i dag er SørVaranger kommune vil stå ansvarlig om foreningene ikke ivaretar sin rolle.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skal foretaket ha ansvaret for den sentrale lysløypen mellom Kirkenes og Bjørnevatn må en
funksjonell løypemaskin på plass. Det ideelle er å ha en ren løypemaskin og vurdere behovet
for en tråkkemaskin til alpinanlegget. Det bemerkes her at alpinbakken ikke er et kommunalt
anlegg, men man må kunne anta at Sandnes IL ikke har ressurser til anskaffelse av en slik
maskin uten tilskudd. Kulturdepartementet har derimot åpnet for spillemiddeltilskudd til slike
maskiner gjennom klubbene, noe kommunen ikke har anledning til i dette tilfellet.
Foretaket må settes i stand til å gjennomføre sitt ansvar i forhold til både lysløyper, parker og
scooterløyper. Det er i dag vesentlige mangler på maskin- og utstyrssiden som må på plass for
å kunne ivareta ansvarsområdet. Det finnes ingen transportmidler for å ta seg ut i områder
uten bilvei. Det er ingen utstyr tilgjengelig for å sette ut permanente stikkinger. Anskaffelse
av satellitt-telefon må på plass for å ivareta sikkerheten utenfor ordinær telefondekning.

SAK 11/13

Driftsorienteringer
- Åpningstider Barentsbadet - skolesvømming/publikumsbad
Endring av åpningstider i blant annet Barentsbadet blir tatt opp ved budsjettbehandlingen
- Status og nøkkeltall 2013
Barentsbadet har et besøkstall hittil i år sammenlignet med de fire siste år, men
billettinntektene har en noe nedgang. I all hovedsak er det fraværet av målgruppen mellom 13
og 25 år som viser størst nedgang. Mye skyldes nok at barn gis anledning å benytte
bedriftskort av arbeidsgivere.
SAK 12/13

Eventuelt

Lønnsforhandlinger lokalt:
I styremøte den 13.feb 2012 sak 5/12 vedtok styret lønnsforhøyelse til daglig leder med virkning fra
1.januar 2012. Samtidig ble det enighet om at daglig leders lønn skulle forhandles i samme periode
som øvrige ansatt med virking fra 1.mai. Dette er ikke gjort for 2013.
Driftsansvarlige ved de ulike anlegg under Barentshallene KF har alle fått et ledertillegg ved
ansettelse. Dette tillegget har de senere år blitt utlignet i forhold til ordinære tariff forhandlinger for
øvrige ansatte. De aller fleste driftsansvarlige er for tiden likestilt og noen faktisk under dem de der
satt til å lede.
Vedtak:
- Daglig leder følger øvrige ansatte fra 1.mai 2013 med prosenttillegg på 3,66 (tariffoppgjør)
Daglig leder innarbeider også med dette at de driftsansvarlige ved hvert anlegg får benevnelsen
driftsleder/arbeidsleder/formann i lønnssystemet og mottar et ledertillegg på kr. 12000 pr år.
Dette gjelder driftsansvarlig Barentshallen, Barentsbadet, Fjellhallen og Park/Anlegg
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Driftsansvarlig ved Fjellhallen er for tiden ikke tilsatt og driftsansvarlig ved Park/Anlegg har allerede
et slikt tillegg fra tidligere avtale med kommunen.
Økonomisk vil dette da ha en kostnad på kr. 28.698 ut budsjettåret 2013
Pr 12. september har foretaket hatt fastlønnsforbruk på kr. 3 967 998,- noe som er i henhold til budsjett
for 2013

_____________________________
Styreleder Nina Danielsen

__________________________________
Ole K. Josefsen
Styremedlem

__________________________________
Nestleder Roger Bruer

__________________________________
Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder Audun Andersen
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