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Utgangspunkt

• Svømmeanlegg er idrettsanlegg



Nå-situasjon 
• 7 innendørs 50-metersanlegg
• 198 innendørs 25-metersanlegg

– Halvparten er 40 år eller eldre

• 580 øvrige innendørs bassenger mellom 20m 
og 12,5m, de aller fleste 12,5m
– Halvparten er 43 år eller eldre

• Siste 30 år: 51 nye 25-metersanlegg
• 3 innendørs fullverdige stupanlegg (10m tårn)



Trend

• Skoleanleggene forsvinner
• Standard anlegg er 25m x 15,5 m (6 baner) 

med opplæringsbasseng på 12,5 x 8,5 m
• Økende interesse for flerbruk og tekniske 

løsninger som hev-/senkbar bunn
• Økende interesse for nye byggemetoder



Trend

• Flerbruk av svømmeanlegg
– Flere grupper samtidig
– Flere typer aktivitet samtidig
– Rask skiftning mellom ulike aktiviteter



Brukergrupper

• Idrett – trening og konkurranse
• Mosjon/egenorganisert aktivitet
• Svømmeopplæring/skole



Økt bassengtilgang

• Utbygging av nye anlegg
• Økt tilgang i eksisterende anlegg
• Økt utnyttelse av tildelt tid i eksisterende 

anlegg

• Klubbens anleggsarbeid er en kontinuerlig 
prosess, som bare sjelden og i liten grad er 
knyttet til bygging



Utgangspunkt

Bestemmelsene om tilskudd: 
prinsipielt skille mellom 
• Eierskap
• Drift
• Bruk



Eier
- Kommunen

Bruker
- Klubben

- Egenorganisert aktivitet

Drifter
- Kommunen

- Klubben
- Privat aktør



Eierskap

• Kommune/fylkeskommune
• Idrettslag
• Studentsamskipnader
• I praksis (primær-)kommuner

• Eier disponerer over bruken!

Hvem kan eie?



Drift

• Eier (kommunen)
– kan sette ut driften av anlegget uten å komme i 

konflikt med Bestemmelsene, jf 2.3.3 fjerde ledd

• Klubb (ikke fortjenestebasert)
• Annen privat aktør (fortjenestebasert)

– Forutsatt at eier disponerer over bruken

Hvem kan drifte?



Bruk

• Allmenn idrettslig virksomhet hele året
– Organisert og egenorganisert
– Særlig for barn og ungdom

• Klubb (Idrettslag tilsluttet NIF)

• Fortjenestebaserte aktører får ikke bruke 
anlegget

Hvem kan bruke?



Eier
- Kommunen

Bruker
- Klubben

- Egenorganisert aktivitet

Drifter
- Kommunen

- Klubben
- Privat aktør

Sørge for 
infrastruktur

Fylle med 
aktivitet



• Hva vil kommunen oppnå?
– Billigere drift
– Bedre tilbud
– Ikke kjernevirksomhet

– Beholder kommunen tilstrekkelig kontroll?

Sette ut drift – hvorfor?



• Anleggseiers valg og ansvar
• Tjenestekjøp?

– Konkurranseutsetting

• Tjenestekonsesjon?
– Konkurranseutsetting, andre regler

Drift  – hvordan?



• Hva vil klubben oppnå?
– Mer bassengtid

• Økt åpningstid
• Effektivisering av bassengtid

– Mer attraktiv arbeidsgiver
• Rekruttere og beholde ønsket arbeidskraft gjennom 

større stillingsandeler

– Er klubben i stand til å håndtere driften?

Overta drift – hvorfor?



Klubbdrift av svømmeanlegg 

• Er det ønskelig?
• Er det mulig?



Samarbeidspartnere
• Kommunen

– anleggseier 
– ansvarlig for barne- og ungdomsidrett 
– ansvarlig for svømmeopplæring i skolen 
– ansvarlig for folkehelse og fritidstilbud 

• Klubben
– Fyller anlegget med aktivitet
– Engasjerer barn og unge
– Driver svømmeopplæring
– Driver idrett og opplæring for alle aldre



Anbefalt klubbstrategi

• Anleggsstrategi vedtas på årsmøtet
• Anleggsfunksjonen legges til bestemt 

styremedlem
• Daglige oppgaver kan delegeres

• Anlegg er et helt sentralt strategisk område i 
klubbens virksomhetsstyring 



Hovedoppgaver styret

• Holde oversikt over eget behov, med anslag 
for fremtiden

• Holde oversikt over anleggssituasjonen i 
området, med anslag for fremtiden

• Følge politiske og andre prosesser med 
innvirkning på anleggssituasjonen

• Bygge allianser med andre innen politikk, 
administrasjon og idrett



Hovedoppgaver 
daglig leder/trenere

• Hold kontakt med driftsansvarlige i alle bassengene.
• Hold oversikt over åpningstider, andre 

brukergrupper, planer på kort og lang sikt om 
stenging, vedlikehold, ferier. 

• Se alltid etter ledig kapasitet
• Samordne listene med andre svømmeklubber i 

området. 
• Jobb kontinuerlig med å maksimere aktiviteten i 

tildelt tid! 



Påminnelse

• Svømmeanlegg er idrettsanlegg
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