
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 

Organisasjonsnummer 
921234554 

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

   
   

kommunepost@drammen.kommune.no 
   

 

 

Spørsmål 176 (2021) fra Maud Sørum Vestnes og Linda Kristin Jakobsen (V): 
Oppfølgingsspørsmål angående vanntilvenning for barnehagebarn 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Herman Ekle Lund (V) 

Dato: 
Saksnr: 

09.09.2021 
21/00070-178 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Vi viser til spørsmålet som Linda Kristin Jakobsen stilte i hovedutvalg for Oppvekst og utdanning om 
vanntilvenning for barnehagebarn, og søking på Statsforvalterens støtteordning for dette formålet, og 
vil følge opp dette. 
 

 Viser til rådmannens kommentar i møtet om at det er en kapasitetsutfordring i svømmehallene for å 
finne rom til alle barnehager som ønsker å søke på ordningen. Kan rådmannen redegjøre nærmere 
for denne kapasitetssituasjonen? 

 Hvordan prioriteres basseng-tiden i kommunens svømmebassenger mellom ulike grupper og 
brukere? (Finnes det en nøkkel/tabell for å vise dette) 

 Ut fra disse prioriteringene slik de er i dag; hvor stor er kapasitetsmangelen i dagens svømmehaller 
sett opp mot en ønsket hypotetisk situasjon hvor alle barnehagene i Drammen velger å søke på 
denne ordningen? 

 Hvilke muligheter har kommunestyret for å løse denne kapasitetsutfordringen? Hvis svaret er 
utbedring eller bygging, hva vil kostnaden estimert være? Hvis svaret er omprioritering; i hvilken 
politisk prosess kan dette i så fall påvirkes og bestemmes? 

 Har rådmannen vurdert muligheten for å benytte skogstjern og andre alternative arenaer for 
svømmeopplæring til dette formålet? 

 
Svar 
 
De kommunale badene gir tilbud til ulike grupper gjennom en uke. På dagtid er mye av kapasiteten 
knyttet til skolesvømming og andre grupperinger som har faste tider. For barnehagenes øvrige drift er 
det kun mulig å drive vanntilvenning i tidsrommet 10.00.-14.30 grunnet bemanning etc. i den enkelte 
barnehage. 
 
Drammen kommune har valgt å prioritere skolene for å sikre at barn blir svømmedyktige og oppfylle de 
mål som er satt i læreplanen for skole som skole er lovpålagt. Organiseringen av skolesvømming har 
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning fått ved tidligere anledning. 
 
Antallet barn i barnehager i alderen 4-6 år er om lag 2000. Om alle skal tilbys tid i basseng til 
vanntilvenning vil det kreve tilgang til basseng for om lag 200 barnegrupper. I tid vil det kreve 500 
bassengtimer fordelt på 45 uker per år. Organiseringen er da tilbud om tre ganger i basseng per gruppe i 
løpet av året. 
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De kommunale badeanleggene Drammens badet, Eknes hallen, Svelvik u-skole, Frydenhaug skole og 
Bråta bo og servicesenter. Anlegget på Bråta benyttes av sykehjemmet og et privat firma, Blekkspruten. 
Blekkspruten tilbyr blant annet baby svømming. Bassenget på Frydenhaug skole benyttes av skolen og 
SFO.  
 
For vanntilvenning for barnehagebarn har rådmannen inngått en avtale med det private Eikholt senter 
på Konnerud om å benytte bassenget der når de selv ikke skal benytte det. I tillegg benyttes ledig 
kapasitet på Eknes. 

 
Drammen eiendom er ikke kjent med nedlagte basseng som kan bygges opp igjen 
 
Kostnader for å bygge et nytt anlegg er vanskelig å anslå – men for selv små anlegg, 15*8,5 meter, 
snakker vi om flere ti talls millioner. 
 
I tillegg må det nevnes at driftskostnadene for svømmehaller er store, det er tidligere anslått hva det 
koster å drifte svømmehallen i Svelvik. Justert til 2021 kroner dreier det seg om 850.000,-. 

 
Det er ikke planlagt inn svømmehaller i noen av de prosjektene som er omtalt i Økonomiplanen. 
 
Rådmannen har ikke vurdert bruk av skogstjern til vanntilvenning for førskolebarn av hensyn til 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 


