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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Sted:
Barentsbadet
Tid:
Mandag 25. august 2014 fra kl. 09.00 til 11.00
Styremedlem:
Nina Danielsen - styreleder
Roger Bruer - nestleder
Frank Labahå - ansattes representant

Saksliste:
SAK 11/14

Godkjenning av innkalling ekstraordinært styremøte

SAK 12/14

Økonomi – Likviditetsutfordringer 2014
- Styret avholder ekstraordinært styremøte for tiltak mot likviditetsutfordringer

Etter kraftig budsjettkutt i 2014 på 1,4 millioner har ikke foretaket hatt mulighet å
innskrenke driften tilstrekkelig. Styret og administrasjon har truffet de tiltak som var
mulig innenfor fortsatt forsvarlig drift, men dette har vært langt fra nok i forhold til de
omfattende nedskjæringer som har blitt foretatt av våre eiere gjennom de 3 seneste år,
og da spesielt det siste kuttet som ble vedtatt for 2014
Resultatet viser seg nå med betydelige utfordringer i likviditeten, samt at
budsjettrammen for 2014 etter stor sannsynlighet også vil overskrides
De fleste anlegg foretaket drifter og har forvaltningsansvar for krever en
minimumsbemanning for i det hele tatt og kunne ha åpent for skoler, kunder og
publikum. Når vi ser dette i relasjon til vedvarende reduksjon i tilskuddsrammen fra
våre eiere medfører dette omfattende konsekvenser for foretakets driftsrammer,
tjenester og tilbud til publikum.
Argumentasjon i budsjettdiskusjoner om at Sør-Varanger kommune bruker betydelig
mer enn andre kommuner i Finnmark på idrett, må nødvendigvis sees i sammenheng
med at de aller fleste kommuner som de sammenligner seg med, ikke har et
badeanlegg av Barentsbadets størrelse å drifte. Dette anlegget står for øvrig som
mottaker av over halvparten av de i kommunale overføringene til foretaket. Om vi ser
til Alta og Nordlysbadet som ble åpnet for bare få år siden, nærmer de seg nå vel 10
millioner i kommunale overføringer. Dette anlegget er selvfølgelig noe større en
Barentsbadet, men foretaket har i dag et totalt driftsbudsjett på 12 millioner.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er et kjent forhold og statistisk dokumentert at fysisk aktivitet gir en betydelig
helsegevinst, som igjen kan virke positivt i forhold sykefravær blant innbyggerne i
kommunen. De fleste anlegg tilbyr også en betydelig andel av
kroppsøvingsundervisningen i kommunen i tillegg til å være en betydelig sosial arena
for en kommune med ambisjoner om bli 12 000 innbyggere på sikt.
Styret i foretaket er selvfølgelig samtidig opptatt av at vi til enhver tid, på vegne av
våre eiere, skal strebe etter å drive foretakets anlegg mest mulig kostnadseffektivt
innenfor de til enhver tid av kommunestyret vedtatte rammer. Dette gjelder både
prioriterte målsettinger, målgrupper, faglig kvalitet og budsjetter.
Vi oppfatter det også derfor som styrets plikt å gi våre eiere en tilbakemelding på hva
resultatene nå viser av de vedtatte driftsrammer for 2014.
Styret er av den oppfatning at de har vedtatt innskrenkningstiltak så langt det har vært
forsvarlig med redusert åpning, økte avgifter, nedbemanning, kutt i sommerhjelp, kutt
i blomsterinnkjøp med mere. Styret er derfor av den formening at driften av foretaket
ut fra dagens gitte rammer og forutsetninger er tilnærmet optimal
En ytterligere reduksjon ved kostnadskrevende anlegg som Barentsbadet vil bety en
nedleggelse av hele anlegget, da erfaring fra tidligere og fra andre anlegg viser at
stenging av noen timer eller en dag vil ha liten effekt på driftskostnadene over året.

Styret vedtar enstemmig:
Hvis det skal være aktuelt å opprettholde den minimumsdriften vi har i dag så kreves
det et kommunestyrevedtak på tilleggsbevilgning av 2 millioner for 2014, alternativt
dekning av fjorårets underskudd og estimert merforbruk 2014

_____________________________
Styreleder Nina Danielsen

__________________________________
Nestleder Roger Bruer

__________________________________
Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder
Audun Andersen
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