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FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Forslagene ble fremmet av Annelise Høegh på vegne av H, Abdullah Alsabeehg på vegne av
A, Odd Einar Dørum på vegne av V, Carl I Hagen på vegne av F og Marianne Borgen på
vegne av SV. Komitelederen fremmet forslag på vegne av komiteen.
A. Badeanlegg – hovedgrep
F foreslo:
1. Bystyret ber byrådet gjennomføre som hovedgrep for fremtidig bade- og svømmetilbud et
nytt hovedbad (folkebad) på Tøyen, et annet hovedbad (folkebad) med annen lokalisering som
utredes, samt fire nye områdebad i vest, øst og sør og det siste utredes nærmere.
H, A, V og SV foreslo:
2. Byrådet bes bygge 3 områdebad, et i vest, et i sør og et på Stovner.
SV foreslo:
3. Oslo kommune skal bygge 8 nye lokalbad.
4. Det skal i forbindelse med kommende rullering av skolebehovsplanen vurderes flere
lokalbad i tilknytning til skoler.
A, F og SV foreslo:

5. Byrådet bes vurdere i alle nye planer for skolebygg om det er mulig å innplassere bad.
Skolebadene skal være tilgjengelig for andre skoler i nærheten og for svømmeforeninger etter
skoletid.
B. Drifts- og eieform
SV foreslo:
1. Eksisterende og nye bad i Oslo bør forvaltes og driftes av et KF eller et kommunalt AS.
F foreslo:
2. Bystyret bes danne et aksjeselskap, helst sammen med private, som skal stå for
prosjektering, bygging og drift av hovedbad og områdebad, samt de bad som vil være naturlig
av de eksisterende kommunale bad.
H og V foreslo:
3. Bystyret ber byrådet vurdere ulike driftsmodeller for nye bad- og svømmeanlegg, men
særskilt vurdere OPS-løsning og kommunalt aksjeselskap. (H, V, subs F)
H, V og SV foreslo:
4. Bystyret ber byrådet etablere en egen prosjektorganisasjon i forbindelse byggingen av nytt
hovedbad på Tøyen. (H, V, SV, subs F)
C. Om enkelte bad
SV foreslo:
1. Det iverksettes prosjektering av et nytt lokalbad på Manglerud høsten 2014.
H, A, V og F foreslo:
2. Byrådet bes fremme en egen sak snarest mulig om fremtidige planer for Manglerud bad.
Saken skal avklare byrådets planer for enten ytterligere oppgradering eller nybygg av badet.
A og SV foreslo:
3. Bystyret ber byrådet legge fram en sak om oppgradering eller nybygg av Holmlia bad.
A, F og SV foreslo:
4. Byrådet bes fremme en sak om å gjøre om Frognerbadet til helårsbad.
Komiteen foreslo:
5. Byrådet bes i løpet av 2014 komme tilbake til bystyret med en egen sak om fremdriften av
ny svømmehall på Stovner.
6. Bystyret ber byrådet om å videreføre dialogen med eierne av Sagene bad for å gjenåpne
badet.
D. Svømmeopplæring
SV foreslo:
1. Alle elever skal få minimum 40 timer svømmeopplæring fra 1.- 4. trinn, og i tillegg
minimum 10 timer på 7. trinn og minimum 10 timer på 10. trinn.
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2. Det lages en opptrappingsplan som tar sikte på at elevene får minimum 110 timer
svømmeopplæring og svømmetrening i grunnskolen, og at det gis svømmeopplæring på alle
klassetrinn.
E. Annet
SV foreslo:
1. Det skal sikres at man kan bruke badene til en rimelig pris. Det skal også vurderes særlige
tiltak som sikrer at barn og unge i familier med lav inntekt kan bruke badene.
2. Byrådet bes legge frem en tidsplan for utbygging av basseng i budsjett 2015.
Komiteen foreslo:
3. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en vurdering av etablering av saltvannsbad i
Oslo.
4. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en egen plan for å redusere
vedlikeholdsetterslepet ved badene.
5. Alle nye bad bør være universelt utformet og dette bør også sikres ved større
rehabiliteringer.
6. I alle nye bad og ved større rehabiliteringer skal det på plass løsninger som sikrer
muligheten til mer skjermet omkledning og vask for de som ønsker det.
7. Byrådet bes utvide åpningstider på Oslobadene, særlig på lørdager og søndager.
8. Byrådet bes der det er mulig sikre at publikum, svømmeklubber og skoler får tilgang til
privateide bad i Oslo, herunder Røa bad.
9. Byrådet bes sørge for flere varmtvannsbassenger i Oslo, og at det er minst to
varmtvannsbasseng åpent året rundt.
10. Byrådet bes ruste opp badestrendene i Oslo. Blant annet må det etableres flere toaletter og
garderober i nærheten av badestrendene. Det etableres badevaktordning ved flere strender,
helst i samarbeid med frivillige organisasjoner.
11. Byrådet bes åpne for bademuligheter ved utviklingen av områder rundt Oslofjorden, som
for eksempel på Filipstad. Nye strender bør også etableres andre steder langs fjorden,
ferskvannene og langs elveløpene.
12. Byrådet bes orientere Oslo bystyre om status for oppfølging av vedtak under denne saken
i første halvdel av 2015, og holde ellers bystyret løpende orientert om fremdriften i
oppfølgingen av vedtakene i strategien.

Forslag fremsatt i bystyret:
Abdullah Alsabeehg på vegne av A fremmet følgende tilleggsforslag:
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1.
Bystyret ber byrådet om å oppgradere Tøyenbadets utendørsfasiliteter og sørge for at dette er
gjort før sommeren 2015.
2.
Bystyre ber byrådet beholde badet i Sognsveien 80 (tidl Sogn videregående skole) som et
folkebad i full drift i tillegg til undervisningsbad.
3.
Byrådet bes gjenåpne Manglerud bad, samt sikre drift av badet inntil andre alternativer er på
plass i nærområdet.
Harald Nissen på vegne av MDG fremmet følgende tilleggsforslag:
Utendørs svømmeopplæring
Bystyret ber byrådet legge til rette for utendørs svømmeopplæring i Oslo som et supplement
til annen ordinær opplæring. Bystyret ber om at det settes i gang et pilotprosjekt ved et par
utvalgte skoler i byen. Gjennom dette prosjektet ønsker man å høste erfaringer med
svømmeopplæring i saltvann og i byens mange ferskvann.
Innendørs svømmeopplæring vil fortsatt ha sin selvskrevne plass i svømmeopplæringen og
som rekreasjonsaktivitet. Utendørs svømmeopplæring kan gi store gevinster som
forebyggende tiltak mot drukningsulykker.

Votering:
A. Badeanlegg – hovedgrep
Forslag (nr 2) fremmet av R i kultur- og utdanningskomiteen ble forkastet mot 2 stemmer (R).
Fs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (F).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt (F stemte
subsidiært).
SVs forslag 3 og 4 ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 5 ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF).
B. Drifts- og eieform
Forslag (nr 3) fremmet av R i kultur- og utdanningskomiteen ble forkastet mot 2 stemmer (R).
SVs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (SV).
Fs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (F).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 3 ble vedtatt mot 26 stemmer (A, SV og R).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 4 ble vedtatt mot 20 stemmer (A).
C. Om enkelte bad
SVs forslag ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
A og SVs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG).
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Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 4 ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.
As tilleggsforslag nr. 1 og 2 ble vedtatt oversendt byrådet uten realitetsbehandling.
As tilleggsforslag nr. 3 ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF).
D. Svømmeopplæring
SVs forslag 1 og 2 ble forkastet mot 7 stemmer (SV, R og MDG).
Forslag (nr 1) fremmet av R i kultur- og utdanningskomiteen ble forkastet mot 2 stemmer (R).
MDGs tilleggsforslag ble forkastet mot 11 stemmer (F, SV, R og MDG).
E. Annet
SVs forslag 1 og 2 ble forkastet mot 7 stemmer (SV, R og MDG).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 3-13 ble enstemmig vedtatt.
Forslag (nr 8) fremmet av SV og R i kultur- og utdanningskomiteen ble forkastet mot 2
stemmer (R).

Etter dette er bystyrets vedtak:
A. Badeanlegg – hovedgrep
1.
Byrådet bes bygge 3 områdebad, et i vest, et i sør og et på Stovner.
2.
Byrådet bes vurdere i alle nye planer for skolebygg om det er mulig å innplassere bad.
Skolebadene skal være tilgjengelig for andre skoler i nærheten og for svømmeforeninger etter
skoletid.
B. Drifts- og eieform
3.
Bystyret ber byrådet vurdere ulike driftsmodeller for nye bad- og svømmeanlegg, men
særskilt vurdere OPS-løsning og kommunalt aksjeselskap. (H, V, subs F)
4.
Bystyret ber byrådet etablere en egen prosjektorganisasjon i forbindelse byggingen av nytt
hovedbad på Tøyen. (H, V, SV, subs F)
C. Om enkelte bad
5.
Byrådet bes fremme en egen sak snarest mulig om fremtidige planer for Manglerud bad.
Saken skal avklare byrådets planer for enten ytterligere oppgradering eller nybygg av badet.
6.
Byrådet bes fremme en sak om å gjøre om Frognerbadet til helårsbad.

5

7.
Byrådet bes i løpet av 2014 komme tilbake til bystyret med en egen sak om fremdriften av ny
svømmehall på Stovner.
8.
Bystyret ber byrådet om å videreføre dialogen med eierne av Sagene bad for å gjenåpne badet.
9.
Byrådet bes gjenåpne Manglerud bad, samt sikre drift av badet inntil andre alternativer er på
plass i nærområdet.
D. Svømmeopplæring
(Ingen forslag fikk flertall)
E. Annet
10.
Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en vurdering av etablering av saltvannsbad i
Oslo.
11.
Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en egen plan for å redusere
vedlikeholdsetterslepet ved badene.
12.
Alle nye bad bør være universelt utformet og dette bør også sikres ved større rehabiliteringer.
13.
I alle nye bad og ved større rehabiliteringer skal det på plass løsninger som sikrer muligheten
til mer skjermet omkledning og vask for de som ønsker det.
14.
Byrådet bes utvide åpningstider på Oslobadene, særlig på lørdager og søndager.
15.
Byrådet bes der det er mulig sikre at publikum, svømmeklubber og skoler får tilgang til
privateide bad i Oslo, herunder Røa bad.
16.
Byrådet bes sørge for flere varmtvannsbassenger i Oslo, og at det er minst to
varmtvannsbasseng åpent året rundt.
17.
Byrådet bes ruste opp badestrendene i Oslo. Blant annet må det etableres flere toaletter og
garderober i nærheten av badestrendene. Det etableres badevaktordning ved flere strender,
helst i samarbeid med frivillige organisasjoner.
18.
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Byrådet bes åpne for bademuligheter ved utviklingen av områder rundt Oslofjorden, som for
eksempel på Filipstad. Nye strender bør også etableres andre steder langs fjorden,
ferskvannene og langs elveløpene.
19.
Byrådet bes orientere Oslo bystyre om status for oppfølging av vedtak under denne saken i
første halvdel av 2015, og holde ellers bystyret løpende orientert om fremdriften i
oppfølgingen av vedtakene i strategien.
20.
Bystyremelding nr. 2/2013 Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for
folkehelse og trivsel, tas for øvrig til orientering.

Følgende forslag oversendes byrådet uten realitetsbehandling:
1.
Bystyret ber byrådet om å oppgradere Tøyenbadets utendørsfasiliteter og sørge for at dette er
gjort før sommeren 2015.
2.
Bystyre ber byrådet beholde badet i Sognsveien 80 (tidligere Sogn videregående skole) som et
folkebad i full drift i tillegg til undervisningsbad.

Oslo bystyres sekretariat, den 19. juni 2014

Siv Songedal

Godkjent og ekspedert elektronisk
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