Spørsmål 55 (2020) fra Ulf Erik Knudsen (FRP): Utebassengene på Drammensbadet
Til:
Fra:

Ordfører
Ulf Erik Knudsen (FRP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

25.05.2020
19/00066-72

Drammensbadet opplyser i en pressemelding onsdag at de ikke vil åpne utebassengene denne
sommeren (dette iht meldinger i pressen). Sett fra mitt ståsted fremstår dette som meningsløst i en
situasjon når alle skal feriere i Norge. Slik sett oppfyller ikke Drammensbadet og deres ledelse sitt
samfunnsoppdrag.
Opplysninger jeg har hentet inn tyder på at det kan ta maksimalt 5 uker å få et badeland opp å stå etter
stenging. Om det sendes et klart politisk signal fra eier om at dette skal gjøres kan Drammen ha
utendørs bading ved Drammensbadet minst 2 måneder av sommeren. Dette mener jeg ordfører, på
vegne av kommunen, må kreve at badet skal få til. Dette kan selvfølgelig skje vesentlige endringer i
koronapandemien, men så langt ser det ikke ut til å skje. Det er også fra en rekke ekspertise påpekt at
smittefaren er langt større innendørs enn utendørs.
Det er selvfølgelig også et klart inntekstpotensiale for utebadet når så mange skal feriere i Norge.
Mitt spørsmål:
Er ordfører enig i at Drammensbadet må pålegges å holde åpent utendørs? Og hvis ja, hvordan vil hun
følge opp dette?

Svar
Drammensbadet KF er organisert som et kommunalt foretak med egen daglig ledelse og eget
styre. Foretaket har tidligere i år drøftet forskjellige tiltak for å imøtekomme kravet på et nullresultat i
budsjett 2020, jfr. formulering i gjeldende økonomiplan om forventning om at foretaket driver i balanse
i 2020. Totalt innebærer dette en innsparing på i overkant av 1,1 millioner kroner. Ett av tiltakene styret
har vurdert har vært å ikke åpne utebadet, da det er betydelige kostnader ved å holde utebadet åpent
utenom skoleferien og fordi det også er usikkerhet om inntektene ved å holde åpent i skoleferien dekker
kostnadene.
Badeanlegget ble stengt 12.03.20 som følge av koronasituasjonen. Da det etter påske fortsatt var uklart
når badeanlegget kunne gjenåpne, besluttet foretaket å holde utebadet stengt sommeren 2020. Ved
stenging av badeanlegget ble det startet vedlikeholdsarbeider på anlegget. Det pågår nå nødvendige
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vedlikeholdsarbeider på utebadet, bl.a. utbedring av lekkasjer på rørledninger. Pågående
vedlikeholdsarbeid gjør at foretakets ledelse er klar på at det ikke er mulig å åpne uteanlegget denne
sommer.
Det er pr. i dag uklart om også badeanlegget innendørs kan åpne 15.06.20, selv om det er regjeringens
intensjon. Drammensbadet avventer hvilke restriksjoner som vil komme i regjeringens veileder.
Smittevernet må ivaretas for at anlegget skal få åpne i det hele tatt. Dersom innendørs badeanlegg kan
åpne, vil Drammensbadet legge til rette for at et avgrenset område på plenen utendørs kan tas i bruk for
lek og opphold.
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