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• Lang kommunal erfaring

• Nå pensjonist



Visjon
Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

Mål 2022
Drammensbadet skal besøkes av 340 000 fornøyde gjester som opplever 
god service og ønsker å komme tilbake.

B

Besøkstall pr 31.08
178 419

minus 51 581 jmf. budsjett



Tilgjengelighet for publikum
 Mandag, onsdag, fredag kl. 0630 - 2000

 Tirsdag og Torsdag kl. 1200 - 2000

Treningssenteret er åpent kl.0630 til kl.2100 alle hverdager + helg.

 Lørdag – Søndag kl. 0900 - 1700

Åpent alle dager unntatt:
Julaften
1. Juledag
1. Nyttårsdag
17. Mai

Skolesvømming alle hverdager 
kl.0900-1500



Drammensbadet bidrar på flere måter til 
byen/regionen:

 Trening og idrett

 Toppidrett

 Folkehelse og mosjon

 Lek og fritid

 Velvære og opplevelse

 Skole og utdanning

 Turisme

 Omdømme



Utebadet



Gjesteundersøkelse 2022 



Helse – Miljø - Sikkerhet

Sykefravær nedgang fra tidligere år.
Nå 2,5-3 %. Korttidsfravær 1,5 %

Pandemien var svært krevende –
mye kommunikasjon og usikre tider. 
Tatt vare på alle ansatte – ofte rask omstilling 
- flere omdisponert i perioder.

TEAM Drammensbadet – et godt arbeidsmiljø.

Sikkerhet, beredskap og renhold er viktig.



Ny eierstrategi pr. 2018
Fra idrettsanlegg til badeland.

Foretakets formål 

Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og 
forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige 
spillemidler. 

Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle 
mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. 

Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og 
lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for 
øvrig. 

Oppsummert fokus:

Kommersiell – Selvfinansierende - Samfunnsoppdrag



Kommersiell drift

 Salgsfokus

 Besøkstall

 Medlemmer

 Kampanjer

 Konkurransedyktige priser

 Markedsarbeid

Nok inntekter er en forutsetning for drift.



Marked 2022
Tøff konkurranse om «fritiden»…..

Målgrupper:
Barnefamilier + voksne mosjonister/seniorer +
treningsmedlemmer/årskortkunder

Sosiale Media - FB 14 000 Instagram 1 500

Synlighet – nye gjester – økt besøkstall
Nytenkende – kurs og vannaktiviteter
Lojale medlemmer – ambassadører



Salgskampanjer

• Klippekort
• Årskort trening
• Åpent hus trening
• 3 for 2 familiebillett
• 2 for 1 velvære
• Tren med en venn
• Dag 2 billett 50 %



Selvfinansierende

 Behov for utbedringer

 Utfordringer kostnadsutvikling

 Nye investeringer 

– vanskelig å drifte med overskudd.



Samfunnsoppdrag
 Folkehelse – lavterskel – alle er velkommen ☺

 Gruppetimer i vann og på land i tillegg til individuell trening

 Svømming - idrett

 Svømming - trening

 Svømmekurs - barn og voksne

 Skolesvømming - Drammen kommune



Drammen kommune 2023
 Fremtidig organisering med andre badehaller? 

 Faglig samarbeid - Innkjøp - Personal - Skolesvømming

 Alle elever i 4. klasse skal klare kompetansemålet. 

 Alle voksne i Drammen kommune skal klare svømmeknappen 200 meter. 



2. Tertial 2022

 Prognostisert resultat ut året - minus 2 millioner jmf budsjett.

 Sparetiltak er satt inn for å drifte mot et bedre årsresultat.

 Salgsutløsende tiltak iverksatt for økte inntekter.

Utfordringer for økonomisk måloppnåelse:

 Generell prisøkning i samfunnet.

 Været påvirker våre besøkstall.



Budsjett prosess 2023

Inntektsgrunnlag er basert på erfarte tall fra 2019 og 2022. Korrigert 
for prisøkning ca. 4-5 % på badebilletter. (barn/unge skånes)

Årlig tilskudd fra kommunen deflatorjustering 3,7 % + ekstra 
kompensasjon 4,4 mill for økt husleie – rentebetingelser lån.

Kostnad:

 Personal - kostnadsøkning lønn 3,9 %

 Husleie - ekstra økning grunnet rentebetingelser lån DRMK.

 Energi - kostnad kr 7,5 mill. = 50 % økning i forhold budsjett 2022.



Takk for oppmerksomheten.


