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Driftsmodell  Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune vedtar følgende driftsmodell for Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall: 

1. Teknisk drift utføres av Tana kommune v/ Bygg, anlegg og IT-avdelingen. 
2. Drift av utleie utføres av Tana kommunale eiendomsselskap (TKE). 
3.  Prisfastsettingen inngår som enn del av det kommunale gebyrregulativet. Inntil dette er 

innarbeidet har rådmannen ansvar for prissettingen. 
 
 

Saksopplysninger 
I flg. vedtak om bygging av nytt svømmebasseng har vi tatt utgangspunkt i samme driftsmodell 
som det vi hadde ved bassenget i Seida, jfr. sak 2014/2311 KST sak 35/2015. Vedtaket 
innebærer at vi ikke har vedtatt kommunalt driftet folkebad. Utleie av Seida basseng ble 
administrert av Bygg og anleggsavdelingen, men timene i skoletida var satt av til 
skoler/barnehager. I forbindelse med utleie etter skoletid ble det tatt hensyn til lag/foreninger 
som hadde medlemmer som av helsemessige årsaker hadde behov for høyere temperatur i 
bassenget og disse timene ble plassert på samme ukedag. Alle leietakere måtte ha godkjente 
badevakter ved hver utleie.  Det ble ikke krevd leiepris for lag og foreninger.  
 
Etter ferdigstilling vil det være en periode med prøvedrift, hvor vil opparbeide oss erfaring 
knyttet til drift av et slikt svømmeanlegg. For at vi skal kunne ha bredest mulig prøvedrift vil det 
være nødvendig å ha noen rammevilkår på plass som omhandles i vurderingen i saken. 
 
 
 

Vurdering 
 



1.Teknisk drift 
Dette er et kommunalt bygg og vi vil drifte de tekniske løsningene til bygget og selve bassenget. 
Det vil bli ansatt renholder og den tekniske drifta vil bli utført av vaktmesterkollegiet som pr. i 
dag drifter Tanabru skole, flerbrukshallen og Deanu sameskuvla, samt at det vil bli ansatt en 
ekstra vaktmester/driftspersonell slik at det vil være 2, 5 stillinger som drifter byggene våre i Per 
Fokstadgeaidnu. Når det gjelder hvordan driftsoppgaver kan løses i forbindelse med folkebad/ 
utleie hersker det noe usikkerhet rundt ut i fra at vi mangler erfaring i drift av moderne 
bassenganlegg. Her vil det være nødvendig å få noen erfaringer og justere driften etter hvert.  
 
2. Drift av utleie 
Svømmebassenget er tett integrert med flerbrukshallen, med tilstøtende fellesarealer. I dag er det 
Tana kommunale eiendomsselskap (TKE) som administrerer utleien. Det vil være en klar fordel 
å utvide avtalen med TKE til og også omfatte administrasjon av utleie av bassengtid. Før 
utleietid kan tildeles, forutsettes det at det lages og vedtas tildelingsprinsipp/tildelingsreglement, 
og prising av utleietiden. 
 
3. Driftsmodell folkebad 
I investeringssaken er det ikke tatt høyde for kommunalt driftet folkebad. Det ligger som en 
premiss i investeringssaken at bassengdriften skal i størst mulig grad være på samme nivå som 
det var i Seida.  
 
Samtidig så er det tydelig at det ligger forventninger i befolkningen at det blir innført folkebad, 
spesielt med tanke på at det gjøres en betydelig investering i ett slikt anlegg, og at anlegget også 
omfatter aktiviteter som er etterspurt (vannsklie, boblebad). 
 
Det satses på at man får til et samarbeid med lag og foreninger om gjennomføring av folkebad. 
Dette kan gjøres ved f.eks å la det laget/ de lagene som ønsker å ta ansvar for å drifte folkebad 
gratis leie og at de beholder inntektene. Dette vil være et viktig incitament og motivasjon for å ta 
et slikt ansvar. En driftsmodell av folkebad basert på at lag/foreninger gir dette tilbudet er en 
økonomisk gunstig måte å gi befolkningen dette tilbudet, samtidig som det kanaliseres 
vesentlige dugnadsmidler til lagene/foreningene. Administrasjonen har hatt kontakt med 
idrettsrådet om evt bassengdrift. De ønsker at det enkelte lag selv vurderer interessen. Pr i dag 
har den restartede svømmeklubben vist interesse for et samarbeid. Det vil være naturlig å gå i 
dialog med denne klubben så snart som mulig med tanke på et samarbeid, det kan tenkes at de 
vil ha en viss mulighet til å drive folkebad. Det "overskytende" tilbys til andre lag og foreninger.  
 
Utleier påser at leietakerne og de lagene/foreningene som ønsker å tilby folkebad har fått 
tilstrekkelig opplæring. 
 
Hvis kommunen selv skal drifte folkebadtilbudet vil det være nødvendig med flere ansatte og et 
slik tilbud vil medføre økte driftskostnader i størrelsesområdet 1- 1,5 mill. Dersom det ikke 
lykkes i tilstrekkelig grad å leie ut bassenget gratis, vil administrasjonen fremme sak til politisk 
nivå om tilskuddsordninger for folkebadfunksjonen. Den forventede utgiftsrammen gjør at 
tilskuddsalternativet er klart rimeligere enn ordinær drift.  
 
I forhold til prising av et eventuelt folkebad er det flere måter dette kan gjøres på. Det er helt 
klart at et kommunalt driftet folkebad vil ha en høyere kostnad og derav ville tvinge seg fram et 
prisnivå som vil være vesentlig høyere enn et folkebad driftet av lag/foreninger. I forhold til 
prising av folkebad driftet av lag/foreninger har kommunen anledning til å fastsette en pris, eller 
la arrangørene fritt bestemme dette selv og innbyrdes konkurrere om kundene. Administrasjonen 
heller til at det bør være en fastsatt pris som skaper forutsigbarhet hos gjestene. 
 



Det kan også tenkes at private sammenkomster vil ønske å bruke bassenget, for eksempel til 
barneselskaper. Dette vil i så fall skje utenfor de ordinære åpningstidene, og til egne satser. 
Kravet til badevakter med tilstrekkelig opplæring vil gjelde også i disse tilfellene. 
 
Utleieprisene innarbeides som en del av det kommunale gebyrregulativet.  
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