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Styreleder og daglig leder sine kommentarer 

Positiv utvikling 
Moldebadet KF er inne i en ny fase. Fra oppstart og noen år med drift, er badet nå inne i en 
periode der vedlikehold og forvaltning blir viktigere. Økonomien har vært utfordrende helt fra 
begynnelsen, og alle tiltak som kan bedre den søkes, både av styret og de ansatte. 
Kursvirksomheten øker, noe som styrker økonomien i foretaket. Det å gi våre gjester 
svømmeundervisning og kurs som gir trygghet i vann er et satsningsområde.  

Moldebadet er en viktig arena for mange i hele regionen. I tillegg til ordinære gjester er det mange 
ulike grupper som finner glede i anlegget. Vi ønsker at enda flere kan finne glede og god helse i 
besøk hos oss. 

Moldebadet KF er godt organisert der en dyktig og kompetent stab gjør sitt ytterste for å gi våre 
gjester en god og trygg opplevelse. Sikkerheten for gjester og ansatte skal fortsatt ha høyeste 
prioritet. 

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth 
styreleder Moldebadet KF 
 

Kompetanse er nøkkelen til god drift 
Gjennom å tydeliggjøre fagkompetansen og sterk vektlegging av brukernes forventninger og 
behov, har vi møtt regionens krav til Moldebadet på en aktiv måte. Gode kundeopplevelser og 
effektiv drift i 2015 bidro til høy kundetilfredshet. God folkehelse skapes gjennom god 
samfunnsutvikling. Vi har i 2015 hatt Moldebadet som opplevelsessenter som satsningsområde. 
Dette har bidratt til opprettholdelse av besøket i rolige perioder. 
 

Økonomi og drift 
Moldebadet fikk i 2015 et regnskapsmessig resultat på 0,-. Krav om tidligere inndekking av 
underskudd fra 2013 gir oss et reelt resultat på -1,9 mill. 2015 har vært et krevende år der 
internopplæring har hatt stor fokus.  Nye ansatte i utvidet ledergruppe og innføring av rollen som 
vaktansvarlig har tatt mye tid. I tillegg merker vi at anlegget snart er 6 år, og trenger økt 
vedlikehold og reinvestering av teknisk utstyr.  
Som daglig leder er jeg takknemlig over å ha mange dyktige medarbeidere – det er i fellesskap vi 
er god. Det er også viktig for oss at vi har et kompetent styre som er med på å gi «skuta stø 
kurs».   

Årsmelding 
Vi har i år snudd på årsmeldingen der vi har delt den i to: - en del som går på 2015 og en del som 
går på generell bedriftspresentasjon. Håper det nå blir lettere å finne den informasjon dere søker. 
 

Eva Kristin Ødegård  
Daglig leder 
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Om Moldebadet KF 
 

Formål og oppgaver (§4 i vedtektene) 
Foretaket sitt hovedformål med tilhørende oppgaver er å eie, drifte og utvikle folkebadet slik at det 
gir et godt tilbud til kommunenes og regionens innbyggere, tilreisende, næringsliv og 
samarbeidspartnere innenfor:  
- Idrett, opplevelse, opplæring, god folkehelse og omdømmebygging 

Foretaket skal utvikle Moldebadets tilbud til en forretningsmessig sunn drift og selv stå for 
vedlikehold og nyinvesteringer, samt framstå bygningsmessig på en måte som styrker de 
miljømessige kvaliteter på Reknesområdet. Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i 
kommunestyret. 

5 års jubileum 
Moldebadet hadde 10. april 2015 - 5 års jubileum. Dette ble feiret med gratis inngang, ballonger 
og karameller. For de ansatte hadde vi en fest sammen med Bris og Spa.  Vi har utgjort en 
forskjell i regionen og har hatt over en million besøkende på disse årene. Moldebadet har de siste 
tre år arbeidet med å effektivisere driften. I 2015 innførte vi modellen Lean under prosjektet: 
«Velkommen som nyansatt i Moldebadet». Opplæring av nyansatte er en stor del av vår 
virksomhet og tar mye tid. Vi hadde en gjennomgang for å se på forbedringer. Forbedringene blir 
satt i verk i 2016. 
 
Eier av eget bygg 
Moldebadet KF står selv som ansvarlig eier av eget bygg og utstyr. For å ivareta nødvendige 
funksjoner for eierskapet, har Moldebadet måttet tilegne seg ny teknisk kompetanse, samt inngått 
ulike fag-samarbeid for dette med eksterne bedrifter. 

Aktivitet/Drift 
Vi har i år fokusert på Moldebadet som opplevelsessenter og salg av våre produkter. Vår maskot 
Badulf ble kjøpt inn og vi har hatt fokus på økt aktivitet på fredager og i skoleferier med løpebane, 
saturn, kajakker osv. I tillegg har vi hatt noen vellykkete bedriftsarrangement. Kursavdelingen vår 
har øket i omfang der kurset for nyankomne flyktninger «Glad i vann» (for både barn og voksne) 
ble et kurs med meget gode tilbakemeldinger og en stor glede og suksess å gjennomføre. Dette 
er noe vi bør bygge videre på fremover sammen med fagsjef skole. 

Markedsarbeid  
Moldebadet er en markedsbedrift der vi skal spre informasjon til ulike grupper av befolkningen. Vi 
har ulike kanaler som nettside, facebook, print-annonsering, egne skjermer i anlegget og plakater 
i garderobene. I 2015 gikk vi inn et samarbeid med Nordvestlandspakken. De setter inn 
regelmessig annonser på nett, mobil og print i 9 aviser i fylket.  Dette har forenklet arbeidet vi har 
med markedsføring. I tillegg er suksessfaktoren god samhandling i utvidet ledergruppe for å 
huske på å markedsføre alle våre aktiviteter hver uke. Vi har startet og utrede innkjøp av et 
digitalt kundebehandlingssystem (CRM)høsten 2015 med integrasjoner både til billettsystem og 
økonomisystem. 

Badelandene.no  
Vi har et viktig nettverk på landsplan med 24 badeland. Der inngikk vi en ny innkjøpsavtale 
høsten 2015 med hovedavtale med Klubben for innkjøp til badebutikken Aqua. De gjennomførte 
også en stor markedsundersøkelse på landsplan og Moldebadet kom meget godt ut på service og 
renhold. 
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Organisasjon 

 

Kommunestyret er Moldebadet KF sitt øverste organ. Moldebadet KF ledes av et politisk valgt 
styre som er valgt for 4 år. 
 
Overordnet mål for Moldebadet KF: Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie 
Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre 
folkehelsa. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. 
Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften.  
Moldebadet har 7 hovedmål som de drifter etter. Se side 36. 

Visjon: Moldebadet gir innbyggere i regionen og tilreisende økt livskvalitet 

I 2015 er det avholdt 5 styremøter.  I tillegg har vi hatt et eiermøte med formannskapet og møte 
med kontrollutvalget. Alle styresaker og referat ligger på Molde Kommune sine nettsider. 
 
 

 

 

 

Rolf Inge Pedersen (AP). Styre leder 
Gerda Tollås (SP) er vara. 

 

 

 

 

Torunn Beate Dyrkorn (H). Nestleder  
Kjell Harald Danielsen fra (H). 

 

Sindre Pedersen fra (FRP). Styremedlem 
Nada Yousif (SV) er vara. 

 

Inger Cecilie Frisvoll (KRF). Styremedlem 
Frank Petter Stenløs (V) er vara. 

 

Patrick Gule. Ansattrepresentant 
Ilona Moen er vara. 
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Årsverk 
Totalt i 
MB 

 
Totalt 
ansatte i 
Molde-
badet 

 
Antall 
ansatte i 
faste-
stillinger 

 
 
Antall 
ekstra-
hjelper  

 
 
 
 
Årsverk i 
bad 

 
 
 
 
Årsverk i 
resepsjon 

 
 
 
Årsverk i 
adm. og 
teknisk 

 
 
 
Vikariat for 
svangerskaps
-permisjon 

Antall vakante 
stillinger (15-25 
%). Disse ble 
bemannet av 
ekstravakter i 
2015 

2015 13,5 33 16 17 7,77 2,68 3 1 7 

 

 

 
 
Eva Kristin Ødegård. Daglig leder i Moldebadet KF. Den daglige driften av 
Moldebadet ledes av daglig leder. Sameiet, økonomi og markedsføring 

 

 

 

 

 
 
Harald Lillebø. Driftsleder. Sitter i ledergruppen. Fagoppgaver: Teknisk, 
opplæring og HMS 

 
 
Ingrid Moe Silseth. Avdelingsleder. Sitter i ledergruppen. Fagoppgaver: 
personal, bemanning, nettside, billettsystem og aktivitet 

 
Patrick Gule. Fagleder. Sitter i utvidetledergruppe og er ansatt representant i 
styret. Fagoppgaver: Moldebadet Svømmeskole, Livredningskurs for ansatte og 
eksterne brukere. (Tillittsvalg fra 01.01.2015 – august 2015) 

 
 
Sina Kristin Fiske stormyr. Fagleder. Sitter i utvidet ledergruppe og tillitsvalgt 
fra september 2016. Fagoppgaver: Overtok etter Karina Kirkeland som fagleder 
resepsjon fra 31.08.2015 – 31.12.2015 Resepsjon, bestillinger, aktivitetsavtaler. 

      
 
Ilona Moen. Fagleder. Sitter i utvidet ledergruppe. 
Fagoppgaver: Renhold, hygiene, orden og system i bad, svømmekurs for voksne 
 

 
 
Maria Bakke Roaldset. Fagleder. Sitter i utvidet ledergruppe. 
Fagoppgaver: Hygiene, aktiviteter, vanngymnastikk og maskot 
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Personal  
 

1. januar 2015 ga vi utvidet fagansvar til fire av våre ansatte, de fikk tittelen fagledere. Faglederne 
er en del av utvidet-ledergruppe. 
Fagleder skal planlegge og utføre bestemte arbeidsoppgaver innenfor et rammeansvar med 
myndighet fra ledelsen.  Rammeansvar har som mål å skape nærhet mellom oppgavene som 
utføres, og ansvarlig for disse. Rammeansvar er ledelsens forlengede arm ut i anlegget. 
 
I 2015 fikk vaktansvarlige utvidet tilgang til minVakt.no og kan nå legge ut og tildele vakter direkte 
i programmet. Dette har ført til spart arbeidstid for bemanningsansvarlig.  

Gjennom medarbeidersamtaler har vi fått tilbakemeldinger på at vaktansvarligrollen i løpet 2015 
har fungert som ønsket. Utfordringer høsten 2015 var at vi ikke hadde nok vaktansvarlige i turnus, 
dette på grunn av ansatt som sluttet, permisjon, sykefravær, og omløpet av ekstravakter og små 
vakante stillinger. 
 
Aktivitetsledere har hatt positiv utvikling i 2015. Flere og flere av de ansatte føler seg tryggere til å 
ta rollen som aktivitetsleder. Utfordringene her er å få lært opp flest mulig til å kunne håndtere 
badelekene på en forsvarlig og trygg måte. 

Bemanningen 2015 har fungert godt. Vi bemannet etter budsjett. Vi har en stor kursavdeling med 
totalt 14 instruktører. Vi har 300 deltagere på kurs i uken. Alle instruktørene er motivert og ønsker 
selv å ha denne oppgaven i tillegg til badevertoppgavene.  
 
Vi oppfordrer alle fast ansatte, i 100 % stilling, til å ha oppgaver ved siden av badevert 
oppgavene. Dette er på grunn av at badevert oppgavene er krevende fysisk og psykisk. 
Oppgavene de kan få er blant annet innen renhold, vaktmestertjenester, orden, kurs, butikk, med 
mer. 

 
Interne kurs i 2015 for egne ansatte  
(i tillegg til grunnopplæring og generell drift) 
Kurs innen brannvern 
Salg og servicekurs 1 og 2 
Produktkurs Aqua med Klubben 
Min Vakt for vaktansvarlige 
Instruktørkurs førstehjelp 
Instruktørsamling svømmeskole 
Fagopplæring for teknisk drift og vedlikehold 
Vannbehandling 
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Arbeidsmiljø og sykefravær 
 

 

 

 

Moldebadet er en fysisk krevende arbeidsplass. Arbeid i 30 graders varme, mye gange på 
betonggulv, og mange tunge stressituasjoner i forbindelse med skade eller ulykke. Arbeid for godt 
arbeidsmiljø har stor prioritet fra ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig for om mulig å 
forebygge / redusere dette. Tilbakemeldinger på arbeidsplassen pr. i dag viser trivsel og stor 
entusiasme og stå på vilje hos de ansatte.  
Både AMU og medarbeidersamtaler har gitt oss mange innspill angående forbedringer. Noen av 
forbedringene har vært endringer av arbeidsoppgaver og tilpasninger i forhold til turnus. 
(Eksempel: Tilpasninger som var svangerskapsrelatert og endringer av arbeidsoppgaver i forhold 
til at en fagleder gikk ut av sin stilling). 

 
Bruker og medarbeider- tilfredshet: 

De ansatte måles ved hjelp av evaluering fra kursdeltagere, gjennom tilbakemeldinger via 
kvalitetsmeldinger, ved tilbakemeldinger på e-post, og ved direkte tilbakemeldinger fra bruker. 
Gjennom året jobber vi kontinuerlig med forbedring, og ved å gi ros, tips og påminnelser via 
ukenytt. I 2015 har tilbakemeldingene på de ansatte vært veldig gode. Vi har alltid forbedrings 
potensiale, men inntrykket er at våre gjester oppfatter de ansatte som meget serviceinnstilt og 
løsningsorienterte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egenmelding 1 - 8 dager 0,9 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 

Bedriftsbetalt 1 - 16 dager 4,1 % 2,6 % 0,8 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 

Trygdebetalt 17 dg - 1 år 3,8 % 4,5 % 3,1 % 3,2 % 10,2 % 3,7 % 

Totalt fravær 8,8 % 7,9 % 5,2 % 4,2 % 11,5 % 5,7 % 

Arbeidsmiljøtiltak 2015:  
Medarbeidersamtaler: Utført med alle fast ansatte over 50 % stilling 
Sosiale sammenkomster: Det er avholdt 3 sosiale sammenkomster. 
Ukenytt til alle ansatte sendes ut hver uke 
Personalmøter: Det er avholdt 2 felles møter 
Vaktansvarligmøter: hver 6. uke 
AMU har hatt 2 møter  
Tillitsvalgt: Patrick Gule og Sina Stormyr 
Verneombud: Heidi Charlotte Nerland (permisjon fra april og ut året) –  
Vara verneombud Maria Bakke Roaldset  
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Teknisk drift  
 

Bygningsmessig endring – nytt møterom desember 2015 
Det er plassert i kjeller vest, med mulighet for inn- og utgang via kjellerdør vest ved rampe. 
Rommet har nett-tilgang, AV utsyr, og sitteplass til ca. 25-30 personer. Møterommet skal i 
hovedsak dekke eget behov for kurs og møtelokale, men vil i framtiden også kunne tilbys til leie 
for våre samarbeidspartnere. 
 
Lager kjeller 
I forbindelse med bygningsmessige endringer i kjeller, er lager også bygget om. Nye reoler er satt 
inn, og badeleker som hver uke kjøres opp/ned fra badeanlegget har nå fått egne vogner for 
dette. 

Energimåling 
System for energimåling er nå avsluttet som prosjekt. Anlegget har etter dette fått et bedre 
verktøy for å følge med på, og å styre eget energiforbruk, samt få fram riktig energi-fordeling 
mellom de ulike eierseksjoner i huset.  

Vedlikehold av bygg-maskiner og utstyr 
Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende av egne ansatte,  
mens større ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede, og da ofte ved hjelp fra innleid 
fagfirma. 

Mye av vannbehandlingsutstyret har en forventet levetid på 5-8 år, og behov for vedlikehold og 
utskiftinger ser vi nå vil øke på i årene som kommer.  
Vår bygg-rådgiver har anbefalt at vi setter av  150 kr/kvm: 650 000 kr/år til vedlikehold. (se side 
37)  Kommunestyret bevilget ikke midler til dette i 2015 slik at uforutsette investeringsbehov til 
teknisk utstyr ble ført på driftsbudsjett. 

Større vedlikeholdsoppgaver i 2015 
-utskifting av parti med gulvfliser 
-reparasjoner i forbindelse med feil på seksjoneringsdører 
-utskifting av klorselle 
-diverse pumpereparasjoner 
 
 
Springflo og storm 
2015 hadde flere tøffe værperioder å by på. Bygg og utstyr ser ut til å klare seg bra i dårlig vær, 
men når det stormet som verst under høststormen 2015, besluttet ledelsen at anlegget måtte 
stenges for en kortere periode på grunn av sikkerhetsmessige forhold. 
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Kvalitetsmeldinger 
Moldebadet har eget system for rapportering på kvalitet, og dette brukes både av egne ansatte og 
av gjester. 
Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % 
på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av 
ulike slag 

I løpet av 2015 har vi fått inn ca. 750 kvalitetsmeldinger fra ansatte og gjester, og ros og ris har 
resultert i mange forbedringstiltak i forhold til rutiner, og i forhold til bruk av verneutstyr.  
Vi har hatt 4 alvorlige ulykker i løpet av 2015. 
 
-en gjest fikk problem med hjertet mens han var på morgensvømming. Her ble det umiddelbart 
satt inn med livreddende førstehjelp, men personen døde likevel etter kort tid. 
-to tilfeller der badevakt har måttet hente opp fra bassenget barn som holdt på å drukne. 
-et tilfelle der egen ansatt fikk såpe inn på øyet og måtte til sykehus for behandling 

 

 

Type hendelse 2011 2012 2013 2014 2015 

Alvorlige ulykker 3 11 20 7 4 

Branntilløp 0 0 0 0 0 

Uønskede hendelser- trakassering eller 
hendelser av seksuell karakter 

1 5 13 10 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsmeldinger fylles ut og leveres inn.  
Alle kvalitetsmeldinger blir behandlet av ledelsen. 
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Måloppnåelse og hovedtall 

Besøkstall 
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Fordeling av inntekter på billetter

dagsbilletter 48,6 % kort 24,9 % hotell 1,7 % helse 2,8 %

bedrift 5,1 % skoler 4,2 % idrett 3,1 % kurs 9,7 %

 
Hovedtall fra regnskap resultat. 
Moldebadet KF fikk et resultat i 2015 på -1,9 mill.  Salgsinntektene var 14,4 mill, 
dette var 0,7 mill mer enn året før. Fra 1. januar ble det ansatt 4 fagledere, det 
ble brukt en del midler på opplæring og oppfølging i forhold til tydeliggjøring av 
ansvar og myndighet, I tillegg så sluttet en fagleder 1. august og det resulterte i 
ny opplæring av fagleder resepsjon. 

Besøkstallet i 2015 er 131 642 gjester som er 2914 gjester mer enn i 2014. 
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Mål for salg og tilbud av aktiviteter og kurs  

 

Aktiviteter for våre gjester Beskrivelse mnd

SVØM LANGT
350 gjester deltar, mer kjøp av 
klippekort og årskort. jan mars

NM I VANNSKLIE ca 30 gjester deltar februar
NISSEDAG ca 300 gjester desember
AKTIVITETER I FERIER Badeleker for familie/ barn alle ferier
FAMILIEUKE velkommen til Moldebadet RABATTUKE (for å 
hente flere gjester øke årskort/klippekortsalg) det oppnås 50 % 
rabatt ved familiegruppe fra minimum 2 familiemedlemmer og 
oppover.

Kampanje med annonsering på 
facebook avt annonse plakater. Nå 
de som ikke besøker oss pr i dag. mai og august

SOMMERAVSLUTNINGER skole/lag og forening Totalt 40 - avslutninger

ELDREDAG (øke klippekortsalg spesielt)

Informasjon om tilbudene i 
Moldebadet, vanngymnastikk, 
enkel servering av kaffe og frukt evt 
kjeks. april

FREDAGSAKTIVITETER
Badeleker for familie/ barn. Økt 
besøk fredager jan-des

KURS i regi av Moldebadet:

BABYSVØMMING

Totalt 6 grupper: 
Nybegynnergrupper og 
videregåendegupper på dagtid. 
Nytt en gruppe på ettermiddag pr halvår

SMÅBARNSVØMMING
En gruppe ettermiddag, kjøres rett 
etter babysvømming. pr halvår

MOLDEBADET SVØMMESKOLE 150 barn fordelt på 2 dager pr halvår
MOLDEBADET SVØMMESKOLE FOR BARNEHAGE 15 barn  1 dag 8-10 uker pr halvår
SVØMMETEKNIKK 10 deltagere pr gang 16 ganger pr halvår

VANNGYMNASTIKK lukket gruppe og åpnegrupper
90 deltagere 2 lukkede grupper 
mot betaling, 3 åpne grupper. pr halvår

TRYGG I VANN 1
10 - 12 deltagere fordelt på 1-2 
grupper pr halvår

GRUNNLEGGENDE SVØMMETEKNIKK
10 - 12 deltagere fordelt på 2 
grupper pr halvår

KURS LIVREDNING:

LIVREDNINGSKURS FOR LÆRERE 2 kurs i året 
august + 
oppsamlingskurs

LIVREDNINGSKURS FOR INSTRUKTØRER SOM LEDER 
GRUPPER I MOLDEBADET 4 kurs i året august

LIVREDNINGSKURS FOR IDRETTEN 1 - 2 kurs i året
august + 
oppsamlingskurs

Utleie av basseng til idretten: pr halvår

MSLK
Treninger mandag/tirsdag/ onsdag 
og fredag 30 timer i uka pr halvår

UV RUGBY
Treninger mandag/ onsdag og 
fredag 6,5 timer i uka pr halvår

KAJAKKKLUBBEN Treninger mandag 2 timer i uka pr halvår
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ROMSDAL VIDEREGÅENDE
mellom 5-10 uker i året 2-3 timer 
pr uke pr halvår

HØGSKOLEN I MOLDE
mellom 5-10 uker i året 2-3 timer 
pr uke pr halvår

HØGTUN FOLKEHØGSKOLE
mellom 5-10 uker i året 2-3 timer 
pr uke pr halvår

MOLDE FRISKOLE
mellom 5-10 uker i året 2-3 timer 
pr uke pr halvår

MOLDE FOLKEHØGSKOLE
mellom 5-10 uker i året 2-3 timer 
pr uke pr halvår

Utleie til grupper innen helse:

REVMATIKERFORENINGEN

Treninger 9 timer i uken. 
Resepsjon åpner for inngang 
tirsdag og onsdag + onsdag kveld pr halvår

BRIS FYSIO
Trening 3 timer i uken. 1,5 timer 
utenfor åpningstid pr halvår

TVERRFAGLIG RYGGSKOLE Helse Møre og Romsdal
Trening 2- 3 ganger i uken i 
åpningstid pr halvår

AKTIV PÅ DAGTID Molde kommune
Trening 1 dag i uken utenom 
åpningstid pr halvår

Grupper med spesielle behov:

TØNDERGÅRD SKOLE
besøk 4 dager i uken i åpningstid. 
Noe tilrettelegging. pr halvår

VANNFONTENE MOLDE KOMMUNE
Besøk en dag i uken. Noe 
tilrettelegging pr halvår

Utleie til skolesvømming:

SKOLESVØMMING

Innleie av livreddere ved sykdom. 
Planlegging av basseng, 
avslutninger etter 8 ganger. 
Tirsdager/onsdager/torsdager og 
fredager 9-11. inngang resepsjon 
utgang. høst og vår semester

Julsundetskole
mini gruppe kommer 2 dager i 
uken vår semester

Eideskole mini gruppe HC en dag i uken høst og vår semester
Fræna videregåendeskole mini gruppe 3 pers 1 dag i uken høst og vår semester
Kvam barneskole mini gruppe HC en dag i uken høst og vår semester
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Moldebadet KF                                                      Driftsregnskap 2015

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter 14 382 058           17 511 148         15 973 000          13 727 118           
Overføringer med krav til motytelse 4 1 613 974              1 150 000            1 150 000            1 692 814              
Rammetilskudd - - - -
Andre statlige overføringer - - - -
Andre overføringer 5 8 764 845              8 783 000            8 783 000            9 679 000              
Sum driftsinntekter 24 760 877           27 444 148         25 906 000          25 098 931           

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 9 7 976 110              7 633 000            7 633 000            7 575 881              
Sosiale utgifter 3 1 750 020              2 339 000            2 339 000            1 751 198              
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 5 653 331              4 949 000            4 949 000            5 484 458              
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 35 956                   - - -
Overføringer 5 2 283 475              2 000 000            2 000 000            2 157 568              
Avskrivninger 7 4 894 276              - - 4 884 572              
Fordelte utgifter -300 000               -300 000             -300 000              -310 970               
Sum driftsutgifter 22 293 168           16 621 000         16 621 000          21 542 707           

Brutto driftsresultat 2 467 708              10 823 148         9 285 000            3 556 224              

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 6 852 - - 1 793                      
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -
Mottatte avdrag på utlån - - - -
Sum eksterne finansinntekter 852                         - - 1 793                      

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 6 4 039 845              4 049 000            4 049 000            4 356 602              
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -
Avdrag på lån 3 232 000              3 241 000            3 241 000            3 224 440              
Utlån - - - -
Sum eksterne finansutgifter 7 271 845              7 290 000            7 290 000            7 581 042              

Resultat eksterne finanstransaksjoner -7 270 993            -7 290 000          -7 290 000           -7 579 249            

Motpost avskrivninger 7 4 894 276              - - 4 884 572              
Netto driftsresultat 90 991                   3 533 148            1 995 000            861 547                 

Interne finanstransaksjoner - - - -
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - -
Bruk av disposisjonsfond - - - -
Bruk av bundne fond - - - -

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet - -
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 90 991                   3 533 148            1 995 000            861 547                 
Avsatt til disposisjonsfond - - - -
Avsatt til bundne fond - - - -
Sum avsetninger 90 991                   3 533 148            1 995 000            861 547                 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 - - 0 
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Moldebadet KF                               Investeringsregnskap 2015

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom -                    -                            -                          -                             
Andre salgsinntekter -                    -                            -                          -                             
Overføringer med krav til motytelse -                    -                            -                          
Kompensasjon for merverdiavgift 216 018            230 000                    166 000                 40 258                       
Statlige overføringer -                    -                            -                          -                             
Andre overføringer -                    -                            -                          -                             
Renteinntekter og utbytte -                    -                            -                          -                             
Sum inntekter 216 018            230 000                    166 000                 40 258                       

Utgifter
Lønnsutgifter -                    -                            -                          -                             
Sosiale utgifter -                    -                            -                          -                             
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 094 618        920 000                    664 000                 161 033                    
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon -                    -                            -                          -                             
Overføringer 5 216 018            230 000                    166 000                 40 258                       
Renteutgifter og omkostninger -                    -                            -                          -                             
Fordelte utgifter -                    -                            -                          -                             
Sum utgifter 7 1 310 635        1 150 000                830 000                 201 291                    

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån -                    -                            -                          -                             
Utlån -                    -                            -                          -                             
Kjøp av aksjer og andeler -                    -                            -                          -                             
Dekning av tidligere års udekket -                    -                            -                          -                             
Avsatt til ubundne investeringsfond -                    -                            -                          -                             
Avsatt til bundne investeringsfond -                    -                            -                          -                             
Sum finansieringstransaksjoner -                    -                            -                          -                             
Finansieringsbehov 1 094 618        920 000                    664 000                 161 033                    

Dekket slik:
Bruk av lån 934 967            920 000                    664 000                 161 033                    
Salg av aksjer og andeler -                    -                            -                          -                             
Mottatte avdrag på utlån -                    -                            -                          -                             
Overført fra driftsbudsjettet -                    -                            -                          -                             
Bruk av tidligere års udisponert -                    -                            -                          -                             
Bruk av disposisjonsfond -                    -                            -                          -                             
Bruk av bundne driftsfond -                    -                            -                          -                             
Bruk av ubundne investeringsfond -                    -                            -                          -                             
Bruk av bundne investeringsfond -                    -                            -                          -                             
Sum finansiering 934 967            920 000                    664 000                 161 033                    

Udekket/udisponert -159 651          -                            -                          0
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Moldebadet KF                                                       Balansen 2015
Noter Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER
Anleggsmidler 167 777 384               171 116 379                      
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 7 159 032 264               162 353 971                      
Utstyr, maskiner og transportmidler 7 3 596 108                    3 858 041                          
Utlån -                                -                                      
Konserninterne langsiktige fordringer -                                -                                      
Aksjer og andeler -                                -                                      
Pensjonsmidler 3 5 149 012                    4 904 367                          

Omløpsmidler -360 919                     905 969                              
Herav:
Kortsiktige fordringer 8 2 523 821                    1 576 288                          
Konserninterne kortsiktige fordringer -                                -                                      
Premieavvik 3 138 262                       155 902                              
Aksjer og andeler -                                -                                      
Sertifikater -                                -                                      
Obligasjoner -                                -                                      
Derivater -                                -                                      
Kasse, postgiro, bankinnskudd 11 -3 023 002                  -826 221                            
SUM EIENDELER 167 416 465               172 022 348                      
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 52 409 205                 54 369 343                        
Herav:
Disposisjonsfond -                                -                                      
Bundne driftsfond -                                -                                      
Ubundne investeringsfond -                                -                                      
Bundne investeringsfond -                                -                                      
Regnskapsmessig mindreforbruk -                                -                                      
Regnskapsmessig merforbruk 3 402 037                    -3 493 028                         
Udisponert i inv.regnskap -                                -                                      
Udekket i inv.regnskap -159 651,00               -                                      
Kapitalkonto 12 55 970 893                 57 862 371                        
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -                                -                                      
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                                -                                      

Langsiktig gjeld 111 806 491               114 188 975                      
Herav:
Pensjonsforpliktelser 3 7 737 465                    6 887 949                          
Ihendehaverobligasjonslån -                                -                                      
Sertifikatlån -                                -                                      
Andre lån 104 069 026               107 301 026                      
Konsernintern langsiktig gjeld -                                -                                      

Kortsiktig gjeld 3 200 768                    3 464 029                          
Herav:
Kassekredittlån -                                -                                      
Annen kortsiktig gjeld 10 2 684 644                    2 968 850                          
Derivater -                                -                                      
Konsernintern kortsiktig gjeld -                                -                                      
Premieavvik 3 516 124                       495 179                              
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 167 416 465               172 022 348                      

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 159 651                       934 967                              
Herav:
Ubrukte lånemidler 934 967                              
Ubrukte konserninterne lånemidler -                                -                                      
Andre memoriakonti 159 651                       -                                      
Motkonto til memoriakontiene -159 651                     -934 967                            
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Kommentarer til regnskapet 
 

Moldebadet KF fikk for 2015 et netto merforbruk på 1,9 mill kr. I hovedsak relaterer dette seg til 
manglende inntekter i forhold til ambisiøst salgsbudsjett. I 2015 har vi i tillegg en overskridelse på 
kjøp av varer og tjenester. Økte kostnader i badet siste året viser at anlegget i større grad enn før, 
trenger økt vedlikehold og reinvestering av teknisk utstyr. 

Samhandling med Molde kommune 
Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd 
tilsvarende kapitalutgiftene på det meste av foretakets lån. Foretaket omfattes av moms 
kompensasjonsordningen, men som en del av samhandlingen overføres kompensasjonen til 
morselskapet. Moldebadet KF fikk tildelt en total driftsramme på 8,8 mill. kroner i 2015. Innenfor 
denne rammen lå det også en overføring fra morselskapet på 2,0 mill. kroner til inndekking av 
underskudd fra 2013. De øvrige driftsutgiftene skulle foretaket dekke fullt ut med sine inntekter, 
herunder også inndekking av underskudd fra 2014. 

Merforbruk/ mindreforbruk 
Moldebadet fikk i 2015 er regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Årsaken til at årsregnskapet viste 
balanse var at inndekking av tidligere års merforbruk i all hovedsak måtte strykes. Det vil si at 1,9 
mill. kroner av det foretaket fikk overført til å dekke underskuddet fra 2013 gikk med til å dekke 
driftsutgiftene i 2015. Det reelle regnskapsmessige resultatet i 2015 ble derfor 1,9 mill. kroner i 
merforbruk. Foretaket klarte dermed heller ikke å dekke inn merforbruket fra 2014 på 1,5 mill. 
kroner og akkumulert underskudd i foretaket per 31. desember 2015 er på 3,4 mill. kroner. 

 

 

 

Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012
24 760 876         25 098 931         28 037 616           21 855 496             

Driftsutgifter eksl. Avskrivninger -17 398 893        -16 658 135        -16 875 073         -16 712 795           

Sum finanstransaksjoner -7 270 993          -7 579 249          -7 464 531            -7 542 397              

Netto driftsresultat 90 991                 861 547               3 698 012             -2 399 696              

Dekning av tidligere års merforbruk -90 991                -861 547              -3 698 012            -

Avsetninger/ overføringer - - - -

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 -2 399 696              

Akkumulert merforbruk -3 402 037          -3 493 028          -4 354 575            -8 052 587              

Driftsinntekter inkl. overføringer fra morselsk

 



 

 
21 Moldebadet…. litt ferie hver dag! 

 

 

Inntekter  

Den viktigste årsaken til det reelle merforbruket var at Moldebadet ikke klarte å få store nok 

salgsinntekter til å opprettholde vedtatt driftsnivå. Samlet utgjorde dette en mindreinntekt i 

forhold til budsjett på 3,1 mill. kroner.  

Utgifter 

På utgiftssiden viste regnskapet et samlet merforbruk på 0,8 mill. kroner i 2015. Dette 

skyldtes hovedsakelig merutgifter til strøm og fjernvarme, kommunale avgifter samt service 

og reparasjoner. I tillegg har foretaket hatt merutgifter på lønnsbudsjettet, hovedsakelig til 

innleie av ekstrahjelp for opplæring av nye fagledere. Dette ble balansert gjennom lavere 

pensjonskostnader og høyere refusjon enn budsjettert fra NAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Driftsresultat  Akkumulert merforbuk 
2015 -1,9 mill -3,4 mill 
2014 -1,5 mill -3,5 mill 
2013 -2,0 mill -3,7 mill 
2012 -2,4 mill -2,4 mill 
2011 -4,1 mill -4,2 mill 
2010 -1,6 mill  5,2 mill 
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NOTER TIL MOLDEBADET KF`S REGNSKAP 2015 
 

Note 1 – GJELDENDE REGNSKAPSPRINSIPPER OG VURDERINGSREGLER 
 

Regnskapsprinsipp 
Moldebadet er et kommunalt foretak som er en del av Molde kommune. Foretaket fører sitt 
regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens § 48 og 
regnskapsforskriftens § 7, og Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetningen for 
kommunale og fylkeskommunale foretak. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og 
betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet, skal 
fremgå av driftsregnskapet eller investerings-regnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og 
driftsinntekter i foretaket og regnskapsresultatet for året. 

Investeringsregnskapet viser foretakets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt 
hvordan disse er finansiert. 

Foretakets driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk 
av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker foretakets brutto driftsresultat, men blir utnullet 
slik at netto drifts -resultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i foretaket er 
derimot belastet med årets avdrag som er den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler 
som skal påvirke foretakets driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at 
avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se 
denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til foretakets driftsresultat og 
avdragsutgifter. 

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for 
tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten 
i foretaket kommer frem med riktig beløp. 

Vurderingsregler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir 
avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir linære avskrivninger brukt. Etter denne metode blir 
avskrivningsgrunnlaget fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like 
store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. 
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Note 2a - Anskaffelse og anvendelse av midler

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 24 760 876         27 444 148 25 906 000 25 098 931
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 216 018              230 000 166 000             40 258
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 935 820              920 000 664 000 162 826
Sum anskaffelse av midler 25 912 714         28 594 148 26 736 000 25 302 015

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 17 398 893         16 621 000 16 621 000 16 658 135
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 310 636           1 150 000 830 000 201 291
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 7 271 845           7 290 000 7 290 000          7 581 042
Sum anvendelse av midler 25 981 374         25 061 000 24 741 000 24 440 468

Anskaffelse - anvendelse av midler -68 660               3 533 148 1 995 000          861 547
Endring i ubrukte lånemidler -934 967             -                          -                       -108 230
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -                       -                          -                       -                        
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                       -                          -                       -                        
Endring i arbeidskapital -1 003 627         3 533 148 1 995 000 753 317

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 90 991                 3 533 148            1 995 000          861 547
Bruk av avsetninger -                       - -                       -
Til avsetning senere år 159 651              -                          -                       -
Netto avsetninger -68 660               3 533 148 1 995 000          861 547

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 5 194 276           300 000 300 000 5 195 542
Interne utgifter mv 5 194 276           300 000 300 000 5 195 542
Netto interne overføringer -                 -                        

NOTE 2B  OVERSIKT OVER ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL

Regnskap 2015 Regnskap 2014
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler -2 196 781             695 371
Endring ihendehaverobl og sertifikater -                          -
Endring kortsiktige fordringer 947 533                  712 329
Endring premieavvik -17 640                  -17 640              
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -1 266 888             1 390 060

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 263 261                  -636 742
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -1 003 627             753 317
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NOTE 3 SPESIFIKASJON PENSJONSNOTE

Generelt om pensjonsordningen i foretaket
Foretaket har i 2015 hatt kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Molde Kommunale Pensjonskasse ( MKP )

Ansatte som er i foretakets tjeneste ved fylte 62 år, har også rett til avtalefestet pensjon ( AFP ) etter bestemte 
regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp 
fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G- regulering. Forskjellen mellom betalt
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år / over de neste 7/10/15 årene.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Pensjonskostnad 2 015 2 014
Årets pensjonspremie  (jfr.aktuarberegning) 625 899 414 932
Netto pensjonskostnader (jfr.aktuarberegning) -706 254 -712 853
Årets premieavvik -80 355 -297 921
Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik ( 14,1%) -11 330 -42 007

Akkumulert premieavvik
    Akkumulert 01.01. -297 351 -3 408
 +/- Premieavvik for året -331 168 -297 921
 -/+  Resultatført 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik 46 538 3 978
 = Akkumulert premieavvik 31.12.Ex.arbeidsg.avg. -581 981 -297 351
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik ( 14.,1%) -46 695 -41 926
 = Akkumulert premieavvik 31.12 netto -1 210 657 -339 277

Pensjonsmidler
I henhold til regnskap per 31.12. 5 149 012 4 904 367

Pensjonsforpliktelser
I henhold til regnskap per 31.12. inkludert arbeidsgiveravgift 7 737 465 6 887 949

Antall aktive 25
Antall pensjonister 2
Antall oppsatte (fratådte) 26
Sum lønn 6 465 404
Gjennomsnittlig lønn 258 616
Gjennomsnittlig alder 32,02
FORUTSETNINGER 2015 2014

MPK MPK 
Forventet avskastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,65 % 4,65 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,20 % 2,97 %
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Note 4 - Spesifiaksjon av overføringer med krav om motytelse

Driftsregnskapet

Refusjon sykelønn 115 010
Refusjon fødselspermisjoner 289 081
Refusjon forsikringsskader 70 181
Kompensert mva drift 1 139 702
SUM 1 613 974

Note 5 - overføringer
Driftsregnskapet
Betalt mva 1 139 702
Overføring til andre 4 070
Overføring til egen kommune 1 139 703
SUM 2 283 475

Andre overføringer

Driftsregnskapet
Overføring fra Molde kommune 8 764 845

Investeringsregnskapet
Betalt mva investering 216 018

Overføring fra morselskapet i drift er budjsettert inndekking av kapitalkostnadene i 2015,
samt inndekningen av foretakets underskudd for 2013 på 2 millioner kroner.
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Note 6 - Renteinntekter og renteutgifter

Inntekter
Annen renteinntekt 852
SUM 852

Utgifter
Renter på lån 4 039 845
SUM 4 039 845

Note 7 - Oversikt over anleggsmidler 2015

SALDOTYPE: A - anleggsmidler IB Tilgang Avgang Avskrivning UB

Maskiner/Verktøy, Inventar og utstyr 3 108 392            252 383         - -482 926           2 877 849            
Edb-utstyr/Kontormaskiner 106 539               - - -31 390             75 149                  
Kunst 643 110               - - - 643 110               
Idrettsanlegg 157 747 102       865 435         - -4 379 960       154 232 577       
Teknisk anlegg 124 869               192 818         - - 317 687               
Tomt 4 482 000            - - - 4 482 000            

SUM totalt 166 212 012 1 310 636 - -4 894 276 162 628 372
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Note 8 - Kortsiktige fordringer

Refusjon sykelønn 98 261
Moldebadet - kasse 23 722
Mastercard 20 685
Visa -4 280
Mellomregning Molde kommune 1 296 578
Julebord 2015 6 768
Motpost negativ lønn 21
Forskudd lønn 9 000
Fakturering Moldebadet KF 654 313
Mellomregning Procasso 607
Interimskonto inntekter 418 146
SUM 2 523 821

Note 9 - Ytelser til styre og kontrollorgan

Daglig leder - lønn 721 051
Godtgjørelse til styret/tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte(2014) 67 068
Godtgjørelse til styret/tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte(2015) 66 855
SUM 854 974

Revisjonshonorar (eks.mva) 35 956
SUM 35 956

Styregodtgjørelsen for 2014 ble utbetalt i 2015.
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Note 10 - Kortsiktig gjeld

Forskuddstrekk EDB 316 121
Skyldig arbeidsgiveravgift 142 385
Oppgjørskonto § 11,1 15 690
Gavekort/årsabonnement 205 778
A kontoutbetalinger Sameeiet -176 400
Påløpte feriepenger inneværende år 830 925
Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger inneværende år 117 160
Leverandørgjeld 1 232 985
SUM 2 684 644

Gavekort/årsabonnement er forskuddssalg av billetter til Moldebadet.
Disse er ført i balansen og blir inntektsført ved bruk.
Annen kortsiktig gjeld består ellers av trekk og avgifter som blir betalt i 2016,
utigfter tilhørende 2015 som blir innbetalt i 2016 og leverandørgjeld.

Note 11 - Bankkonti

Driftskonto -3 541 634
OCR - konto 7 348             
Skattetrekkskonto 511 284
Saldo 31.12.2015 -3 023 002

Note 12 - Udekket i investeringsregnskapet
Det er ført til udekket i investeringsregnskapet. Dette kommer av at det ikke er nok
lånemidler til å dekke investeringene som er foretatt i 2015.
Prosjekt 5515: Sluttføring bygg og teknisk anlegg 72 758
Prosjekt 5520: Oppgradering teknisk drift 86 893
SUM 159 651
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Hovedmålene til Moldebadet KF 
 
1. Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære 
åpningstiden. 
2. Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, 
fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det 
tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen.  
3. Moldebadet sine besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. 
4. Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører 
5. Moldebadet sine ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojal mot bedriftens 
verdier 
6. Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell 
økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende 
7. Moldebadet skal i samarbeid med Bris trening og Klinikk hud og spa arbeide for å bedre 
folkehelsa. Vi skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud 
gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter 

 
 
 
Teknisk drift 
 
 
Moldebadet- eierforhold og ansvar 
Bygning inkludert alt av teknisk utstyr, eies og driftes av Moldebadet KF. Bedriftens egne ansatte 
sitter i dag på spesialkompetanse for å kunne ivareta ansvar for de fleste fagområder dette 
medfører.  
Moldebadet er et moderne bygg, med avansert styring for best økonomisk teknisk drift.  
For å opprettholde kvalitetsnivå på produktet vi leverer til våre kunder, samt nødvendig 
reinvestering av utstyr, forventes driftskostnad å øke med antall driftsår framover.  
 
Energiforbruk 
Erfaring viser at tyngden av brukt energi går med til oppvarming av bassengvann og 
anleggslokale. Totalforbruket av denne type energi viser store svingninger i forhold til 
utetemperatur. Kaldt ute, stort forbruk til oppvarming inne. 

Forbruk av primærenergi til pumper, lys osv. holder seg mer konstant over året og påvirkes ikke 
så mye av utetemperatur eller årstid.  
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Vedlikehold 
Moldebadet er en bedrift der høy standard på bygningsmessig vedlikehold er 
en stor del av selve produktet som vi tilbyr våre gjester. 
Det meste av maling, flikking og små reparasjoner tas fortløpende av egne ansatte, mens større 
ting må tas til tider når det ikke er gjester tilstede, og da ofte ved hjelp fra innleid fagfirma. 
 

Anbefalt- framtidig behov til investering og vedlikehold 
Moldebadet har hatt Hammerø & Storvik Prosjekt AS til å foreta en vurdering på framtidige 
investerings og vedlikeholdsbehov for videre å kunne opprettholde årlig drift på nåværende 
kvalitetsnivå.  
Det anbefales at det settes av minst 50 kr/kvm til vedlikehold i regi av sameiet: 220 000 kr/år. 
Vedlikehold i Moldebadet sin regi anbefales det at det settes av 150 kr/kvm: 650 000 kr/år til 
vedlikehold.  
Det anbefales at det i økonomiplanen settes av 1 million kr/år i investeringsmidler.  
 

Bad drift 
 

System for sikkerhet og risikoredusering 
Områder med stor risiko vurderes årlig, og instrukser og rutiner lages/revideres i forhold til dette. 
Oppfølging og videre dokumentasjon skjer via bedriftens internkontrollsystem. 

Inneklima 
Lufttemperatur inne i badeanlegget ligger i snitt på ca. 30 grader, og med en relativ fuktighet på 
ca. 52%. 

Hygiene og kjemikaliehåndtering 
Moldebadet produserer sin egen klor. Denne blir laget av helt vanlig salt som spaltes til et klor -
konsentrat på 1-2 %. Dette vil si at helsefaren rundt kloringsprosessen er liten. Vi bruker syre til å 
balansere PH i bassengvannet. Syren blandes til lavkonsentrat, og samlet sett i 
vannbehandlingen unngår vi de strengeste HMS kravene som må til ved andre anlegg der 
klorkonsentrat er valgt som utgangspunkt. 

Renhold er et av våre viktigste fokusområder i driften.  
Kvalitetskrav er nedfelt i regelverk som vi må følge, men renhold i anlegget er også noe av det 
som våre gjester husker best etter et besøk hos oss. 

Det arbeides etter en renholdsplan, med ukentlig desinfisering. 

Sikkerhet 
Moldebadet er ansvarlig for sikkerhetsforhold knyttet til lokaler og utstyr, samt riktige rutiner og 
riktig kompetanse blant de ansatte. Våre badeverter jobber med forebyggende sikkerhet og stiller 
som livreddere om noe skulle skje. Alle våre krav innen livredningskurs og ellers instrukser for 
sikkerhetsnivå ute i anlegget er utarbeidet i samsvar med norm for slike anlegg (badelandene.no). 
Ovenfor gjester som kommer og bruker anlegget er det viktig å presisere at alle bader på eget 
ansvar, og må følge anleggets sikkerhetsregler. 
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Kvalitetsmeldinger 
Moldebadet har eget system for rapportering på kvalitet, og dette brukes både av egne ansatte og 
av gjester. 
Kvalitetsmeldingene kan kategoriseres i følgende hovedområder: 60 % på bygg og utstyr, 20 % 
på ros og forbedringsforslag, 10 % ulykker og småskader, 10 % klager og forbedringsforslag av 
ulike slag. 
 

Personal 
Ved hjelp av kvalitetsskjema kan Moldebadet også fange opp personalsaker på et tidlig tidspunkt. 
De ansatte har blitt flinke til å se på rapporteringen som forbyggende, og melder ofte ifra om 
saker på et tidlig tidspunkt. En del av opplæringen til badeverter og serviceverter går på at de 
hele tiden skal tenke forbyggende. Kvalitetsskjema melder også tilbake forslag til bedret turnus 
etc. 
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Utleie 
Moldebadet leier ut basseng til mange lag og foreninger. Idrett og helse skal ha sin plass i 
anlegget.  
Revmatikerforening, Ryggskole, Aktiv på dagtid, Bris trening, Vannfontene og Tøndergård skole 
er eksempel på viktige leietagere i forhold til helse perspektivet. 
Innen idrett er det Molde Undervannsrugby og Molde Svømme- og livredningsklubb er som de 
største leietagerne. I tillegg var Molde Fotball As, Idrettslinjene på Romsdal videregående og 
Høgtun Folkehøgskole, Molde Folkehøgskole og Høgskolen i Molde aktive brukere av badet. 

For Moldebadet er det også viktig å gi plass til barnehager, barne- og ungdomskolene i regionen.   
Skoler som legger aktivitet til Moldebadet må følge anleggets sikkerhetsregler, men har i tillegg 
sitt eget regelverk for sikkerhet. Skoler stiller pr. i dag med egne livreddere som er kurset hos 
Moldebadet. Det er skolene som har ansvar for eget regelverk blir fulgt. Ved utleie blir skolene 
skriftlig påminnet skolen sitt regelverk. Moldebadet gir utleie ut i fra Moldebadet sitt regelverk.  

Vi leier også ut til bedrifter. Moldebadet setter opp forslag til arrangement, og tilbyr leie av 
aktivitetsleder. Bedrifter kan leie hele anlegget eller deler av anlegget i åpningstid. I samarbeid 
med cafe, hotell, Bris og spa kan vi skreddersy pakker til bedrifter og konferanser. 

Utfordringer i forhold til utleie ligger i tre av hovedmålene til Moldebadet. 
Hovedmål 1: Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den 
ordinære åpningstiden. 
Hovedmål 2: Moldebadet skal være et synlig profilert anlegg for: barnefamilier, ungdom, seniorer, 
fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett skal ha sin plass i anlegget, og det tilrettelegges for 
treninger og aktiviteter for denne gruppen. 
Hovedmål 4: Moldebadet skal utvikle kurs med egne instruktører. 
 
Moldebadet skal gi tilgjengelighet for alle besøkende fra 0 – 100 år i åpningstiden, fra multi- 
handikappede til toppidrettsutøvere. Det skal være tydelig for de besøkende hva de skal kunne 
forvente av åpne basseng og fasiliteter. Besøkende har forståelse for at små barn i alder 0 – 10 
år, skolesvømming 10 – 20 år og voksne som går på trygg i vann kurs får plass til trening i 
åpningstiden. Vi får litt mindre forståelse for stengte basseng når det gjelder trening for 
svømmekurs/ trening voksne i idrettsbasseng og vanngymnastikk for voksne i velværebassenget. 
Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt og finne en god balanse på hvor mye vi kan stenge 
basseng i forhold til trening for denne gruppen. 
Det er viktig at idrett og helse legges mest mulig utenfor åpningstid. Kursene til Moldebadet 
legges i åpningstid da vi også har behov for å selge inn kursene.  
 

 

Fordeling av inntekter på billetter

dagsbilletter 48,6 % kort 24,9 % hotell 1,7 %
helse 2,8 % bedrift 5,1 % skoler 4,2 %
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Aktivitet 
 
Moldebadet arrangerer aktivitetsfredager hver fredag hele året. I skoleferier setter vi opp 
aktiviteter hver dag i 2 timer. Aktivitetene arrangeres av en aktivitetsleder.  
 

Løpebane 
 

 

 

Saturn 
 

 

 

Strømningskanal  
på maksfart 
 

 

 
Skliekonkurranse 
 

 

 

 
Volleyballbane 
 

 

 
Kajakker 
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Aktivitet 
 

I tillegg til tilbudet om fredags- og ferieaktiviteter, så har Moldebadet arrangement som: 

Bedriftsarrangement, barnebursdager, skole og lag og foreningsavslutninger, kursavslutninger, 
morgensvømmingens juleavslutning, nissekveld, eldredag, familieuke, presentasjon av 
vanngymnastikk, stevner og andre idrettsarrangement 
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Kurs 
Moldebadet arrangerer egne kurs for deltagere fra 0 – 10 år og fra 18 – 100 år. 
Instruktørene er voksne og utdannet i Moldebadet og ved Norges Svømmeforbund sine 
instruktørkurs. 
Moldebadet svømmeskole 0 – 4 år (Baby- og småbarnsvømming) har utdannede instruktører fra 
Norges Svømmeforbund. 
Moldebadet Svømmeskole 4 – 10 år har noen instruktører som er utdannet fra Norges 
Svømmeforbund og noen som har blitt kurset i Moldebadet av hovedinstruktør og fagleder. 
Moldebadet Svømmeskole for voksne har instruktører fra Morges Svømmeforbund. 
 

Moldebadet har fokusert på at alle våre instruktører i Moldebadet Svømmeskole skal ha 
livredningskurs og være godt utdannet som instruktører. Dette gir kursene kvalitet og foresatte og 
deltagere kan føle seg trygge på opplæringen forgår etter Norges Svømmeforbund sine kriterier. 
Fokus ligger på at alle våre deltagere skal bli trygg i vann og tilegne seg god grunnleggende 
svømmeteknikk.  

Kursvirksomheten skal tilføre Moldebadet lønnsomhet og i tillegg være en pådriver for økt besøk 
fremover.  
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Livredningskurs for eksterne brukere 
 

Moldebadet leier ut basseng og baner til skoler, lag og foreninger, samt holder livredningskurs for 
instruktørene til de ulike gruppene. Dette gjør at leietager kan leie basseng eller baner utenfor 
åpningstid til Moldebadet. Kursene holdes av vår hovedinstruktør i livredning og førstehjelp. 

 

Innhold på livredningskurset:  
Omvisning på Moldebadet, observasjonsteknikker, trå vannet, flyte i vannet, svømme under vann 
livredningssprang, forlenget arm, svømmeteknikker ved ilandføring, teknikker for å få pasienten 
opp av vannet, dykking undersøkelse og behandling av forulykket, HLR, Moldebadet sine regler 
for hygiene, orden og sikkerhet, samt alarmplan  

Test og prøver Svømmetest: 100m bryst/crawl, 100m rygg Livredningstest: Hente dukke fra 3,8 
m, ilandføre en person 20m, sjekke pust og frie luftveier, HLR i 3 min.  

En gang i året kjøres intensivkurs for de som har tatt livredningskurs siste året. Om det har gått 
mer enn et år siden sist kurs må det vurderes om man skal ta nytt livredningskurs på 5 timer. 
Denne vurderingen tas av driftsleder som er opplæringsansvarlig i Moldebadet. 
Kursets gyldighet er 1 år 

 

 
 

Moldebadet kjører livredningskurs for blant annet: 
Badeverter i Moldebadet 

Lærere (barneskoler, folkehøgskoler, Videregåendeskoler, Høgskolen) 

Instruktører vanngymnastikk 

Trenere i svømmeklubb, undervannsrugby 
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Innhold på tilsynskurs for grunne basseng  
 
Omvisning på Moldebadet, observasjonsteknikker, trå vannet, flyte i vannet, livredningssprang, 
forlenget arm, Moldebadets regler for hygiene, orden og sikkerhet, svømmeteknikker ved 
ilandføring, teknikker for å få pasienten opp av vannet, undersøkelse og behandling av forulykket, 
HLR, svømme under vann, dykking  

Test prøver 
Svømmetest: 50m bryst/crawl, 50m rygg Livredningstest: Hente dukke fra 1,6m, ilandføre en 
person 20m, sjekke pust og frie luftveier, HLR i 3 min.  

Forutsetninger for å kunne delta på kurset 
Kunne svømme med hodet under vann i et basseng. Grunnleggende kjennskap til førstehjelp 
(HLR).  

Oppnådd kompetanse 
Kan være instruktør i velværebassenget utenom åpningstid.  
kursets gyldighet er 1 år 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldebadet kjører tilsynskurs grunne basseng for blant annet: 

Lærere, treningsgrupper, Aktiv på dagtid, vanngym, treningsinstruktører. 
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Resepsjonen hjerte i bedriften 
 
Moldebadet har en åpen resepsjon med god plass og fin innredning. Bak skranken finner 
gjestene servicevertene, som skal passe på at gjestene får den informasjon og den hjelp de 
trenger. Servicevertene betjener også badebutikken Aqua.  
Våre besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service. Moldebadet har utviklet 
egne salg og service kurs for sine ansatte. Resepsjonen har i oppgave å håndtere, sortere og 
svare på bestillinger som kjøp av billetter, utleie, tilbud til grupper, barnebursdager med mer. 

Resepsjonen er fagledernes forlengede arm mot kundene. Faglederne tilrettelegger slik at 
resepsjonen kan informere kundene om kurs, påmeldingsfrister, priser og innhold.  

Nettsiden er et viktig hjelpemiddel for servicevertene. Faglederne må til enhver tid passe på at det 
ligger riktig informasjon ute på sidene. Servicevertene har en kontroller funksjon, der de melder 
inn forbedringer. 

Servicevertene håndterer salgsprogram og billettsystem, de tar kassaoppgjør og skal være gode 
selgere av billetter, badetøy og produktet Moldebadet.  

 

 

 

 

 

Resepsjonen leverer og oppdaterer tekst til 
aktivitet- og kurssidene på nettsiden, og legger ut 
informasjon på facebook.  
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Butikk Aqua 
Moldebadet har sin egen badebutikk med navnet AQUA. Butikken er liten og praktisk, med 
badetøy til alle aldre, begge kjønn, og med et stort spekter i størrelser. Butikken selger også 
badeartikler som svømmebriller, badehetter, armvinger, flytevester etc.  
Våre leverandører er: Aquarapid, Zoggs og Speedo. 

Vi har faste møter angående produktkunnskap. Dette er viktig for at kundene skal være trygge på 
at vi kan kvalitetene på varene vi selger.  
Omsetningsmålet er på rundt 900 000,- eks moms. Vi har de siste årene ikke nådd budsjett da 
det har vært bemannings reduksjon og færre besøkende enn budsjettert. 

 

Café 
Moldebadet har kafé både inne i badet og i resepsjonsområdet. Moldebadet eier alt fast inventar 
og leier ut lokalene til ekstern driver. Café Moldebadet er åpen i badets åpningstider.  
Café Moldebadet har en sunn profil. Du kan få kjøpt alt fra is til salater og middagsretter. 
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Marked 
 
Moldebadet ønsker å profilere seg som sporty og lekent. Vi har utviklet et eget profilprogram som 
blir brukt når det gjelder layout, fargevalg og fonter. Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv 
viktig merkevare. 
Nøkkelen til å få reell verdiskaping ut av markedsføringen ligger forankret i organisasjonen. Vi 
bruker de ansatte som en ressurs i markedsføringen. Budskapet formes rundt Moldebadet sitt 
verdigrunnlag og mål, slik at kunden sitt møte med bedriften tilfredsstiller de forventningene som 
skapes gjennom markedsføringen. Det er derfor like viktig at budskapet når ut i egen 
organisasjon som at det når ut til kundene. Hvis vårt budskap til kundene er at vi er best på 
service, så må alle i organisasjonen ha god service i ryggmargen. Vår interne salg og servickurs 
er viktig for å bevisstgjøre de ansattes betydning i dette. 
 
Intern informasjon 
 
Målgruppe: Ansatte i Moldebadet og Molde kommune. 
 
Ukenytt 
Vi har hver uke siden oppstart sendt ut informasjonsarket 
“Ukenytt”, som er en side med oppsummering av uka, 
som har gått. Denne gis ut fra ledelsen, og sendes ut til 
alle ansatte, styret, vara til styret, stab/støtte, rådmann 
og ordfører. Dette har blitt godt mottatt og er en god 
informasjonskanal. De øvrige mottakere av “Ukenytt” blir 
orientert om hva bedriften vår står for og 
skal levere. 

 

Intranett 
Intranettet til Molde kommune er informasjonskanal som brukes aktivt i Moldebadet. Vi legger 
jevnlig ut informasjon på kommunens intranett til alle kommunens ansatte. 

Ekstern informasjon:  
Målgruppe: Privatpersoner, bedrifter, skoler, idrett og helse.  
Vi ønsker at våre gjester skal legge en badedag inn i sitt ukeprogram for fysisk aktivitet, lek og 
moro eller velvære. 

 Nettside 
 Facebook 
 Annonser 
 PR artikler 
 Stand 

 
 

 
Markedskampanjer 
Vi har hvert år ulike kampanjer som dusj kampnaje til årskortkjøp eller svøm langt kampanjen 
som er med og skaper vår merkevare.  
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Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal med over 50 000 besøk. Moldebadet har nettside 
med tilpasninger for mobil og nettbrett 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale medier 
Moldebadet har en bevisst strategi for bruk av sosiale medier i sin markedsføring og 
kan vise til over 6200 medlemmer på badets facebook-side.  
 

Annonser 
Moldebadet har utviklet en egen profil som blir brukt når det gjelder layout, fargevalg, fonter osv. 
Dette skaper gjenkjenning og er i seg selv viktig merkevare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR  
Moldebadet er et flott anlegg som skal bidra til bedre folkehelse til hele regionen. Dette skal vi gi 
gjennom mange ulike tilbud til organiserte og uorganiserte brukergrupper. 
Lokalavisene skal speile innbyggerne og deres ønske om informasjon. Dette resulterer i mye 
media oppmerksomhet både positivt og kritisk journalistikk. 
 

 

 

   

 

 
Løsning for 
smarttelefon 
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Salg og Service 
 
Moldebadet KF er en markedsbedrift som er helt avhengig av godt besøk for å kunne drifte badet. 
De ansatte er svaret på om gjestene våre får en god opplevelse. I vår visjon står det at 
Moldebadet gir innbyggerne i regionen og tilreisende økt livskvalitet. 

Alle ansatte er årlig gjennom et salg og servicekurs. 

Nivå 1 i salg og servicekurset skal gi den ansatte god innsikt i Moldebadet sine verdier, god 
kjennskap til produktet og hvordan man skal fremstå for å fremme trivsel, gjenkjøp og glede i 
arbeidet. Det jobbes med relasjonene kunde – ansatt og ansatt – ansatt. Kurset inneholder 6 
timers undervisning. Kurset kjøres på de stengte dagene på våren. 

Nivå 2 i salg og service kurset skal gi den ansatte bedre innsikt i hvorfor man skal jobbe med salg 
og service og hvordan man skal få medarbeidere til å huske på verdiene av å yte god service og 
godt salg. Nivå 2 jobbes det med i vaktansvarlig møter og utvidet ledergruppe. 

 
Salg og servicekurset inneholder blant annet: kunnskap om bedriften og Molde kommune, vi har 
valgt serviceyrket, kundebehandling og vi er på arbeid for å gjøre hverandre gode. Rose- 
filosofien og Molde kommunes kompetanseplan ligger også som en del av grunnopplæringen. 
Moldebadet legger vekt på at kundene skal føle seg velkommen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikklys, hovedvei, sideveier, stier og blindveier er en del av 
symbolene vi benytter i opplæringen. Vi benytter oppgaver der 
de ansatte velger farge på lys i forhold til om de synes hendelser 
er innenfor, akseptabelt eller veldig bra. De ansatte oppdager at 
vi ofte har forskjellig oppfattelse av hva som er godt nok. Og det 
kan være innenfor renhold, kundebehandling, sikkerhet, salg, 
produktkunnskap, ordensregler og så videre.  
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Opplæring og kompetansekrav for ansatte ved Moldebadet. 
Moldebadet er en bedrift som berører mange spesielle fagområder innenfor sikkerhet og drift.  
I forhold til myndighetskrav og eget driftsbehov, kjøres det gjennom året flere bolker med 
grunnkurs, samt repetisjon og oppfølgingskurs. I tillegg kommer generell opplæring på 
driftsrutiner.  

Generelt for ansatte 
Skal forevise godkjent politiattest  
Skal signere på taushetsplikt 
Skal ha fylt 18 år 

 
Badevert 
Sikkerhet: 
Badevertene skal ha godkjent livredningskurs for badeverter (re-godkjenning hver 6 mnd. ) 
NGF, Norsk grunngurs i førstehjelp 
Bruk av førstehjelpsutstyr som hjertestarter, oksygen og nakkebåre. 
Opplæring i alarmplan 
Drift: 
Sidemannsopplæring ca. 3 dager 
Egne kurs ved ekstra utvidet ansvar. 

Servicevert 
Sikkerhet: 
NGF-Norsk grunngurs i førstehjelp 
Opplæring i alarmplan 
Drift: 
Sidemannsopplæring tilsvarende ca. 3 dager 
Egne kurs ved ekstra utvidet ansvar. 
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Ansatte i arbeid 

 

 

 

Vi har mange forskjellige typer 
arbeidsoppgaver i Moldebadet.  
 
Blant annet:  
skape den gode opplevelsen 
vakthold,  
renhold,  
vedlikehold,  
samhandling,  
salg,  
bestillinger,  
glede,  
motivasjon,  
livredning, 
førstehjelp,  
produktkjennskap,  
kreativitet,  
handlekraft,  
skape en effektiv og god bedrift 
ta vare på hverandre. 

Til 5 års jubileet jobbet alle 
ansatte for at gjestene og 
ansatte skulle få ei flott feiring 
av dagen.  
 
Anlegget var pyntet med 
ballonger. 

Gjester fikk utdelt jubileums t-
skjorter. 

Aktiviteter og enkel servering. 

Det ble også arrangert en 
sammenkomst sosialt 
Moldebadet, Klinikk Hud og Spa 
og Bris trening. 
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Fakta om Moldebadet 
 

Bygget og byggherrer 
 

Moldebadet  Molde Folkebad KF etablert 2007 
Byggestart juni 2008 
Ferdigstillelsesdato og åpning 10. april 2010 

Samlokalisert med Treningssenter 
Spa 
Hotell 
Café (kaféen eies av Moldebadet) 

Totalentreprenør for prosjektet Christie  
Entreprenørens prosjektleder: Andreas 
Ringdal 

Prosjektledelse/ byggherreombud Hammerø & Storvik Prosjekt AS 
Byggherrens prosjektleder: Arnold Askeland 

Arkitekt Kosbergs Arkitektkontor AS 
Arkitekt: Ivar Gussiås 

Interiør Interiørarkitekt MNIL: Ingerd Husøy Høknes 

Brutto areal 11 000 m2 (herav 5000 Moldebadet) 

 

Basseng 
 

Svømmehall m. alle basseng inkludert 
kafé i våt sone. 

1 883m2 
kapasitet 500 personer 
romtemperatur 30 grader 

Idrettsbasseng 27 grader 
25 m x 15,5 m 
dybde grunne delen- 1,2m til 1,9m 
dybde dype delen- 3,7m til 3,8m 
gulvfeste for bassengheis 
6 konkurransebaner, 
stup 1 m svikt, 3 m svikt og fast, 5 m fast 
tribuner – mobile enheter for nordveggen  
tidtakingsutstyr 
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Velværebasseng 34 grader 
13,5 m x 9 m 
dybde 0,6m til 1,6m 
rullestolrampe 
gulvfeste for bassengheis 
motstrømsdyser 
massasjedyser i sittebenk 

Familiebasseng 31 grader 
5,4 m x 19,5 m + 9,5 m x 20 m 
dybde 0,7m – 1,2m – 1,6m 
rullestolrampe 
gulvfeste for bassengheis 
strømningskanal 
massasjekanon/fontene 
klatrevegg 

Boblebad 38 grader 

Barnebasseng 33 grader 

Sklier Familiesklie 72 m lang 
Spiralsklie 67 m lang 

 

 

Vann 
 

Vannbehandling Egne renseanlegg for de enkelte basseng 

Renseanlegg bassengvann Sandfilter 

Desinfisering av bassengvann klor - egenproduksjon fra saltvann  
UV- bestråling  

Prøvetaking  Daglige tester fra automatikk og manuelle 
prøver, samt laboratoriet testing fra eksternt 
firma 

 

 

 

Energi  
 

Oppvarming Vannbåren  

Ventilasjon og avfukting Energitilskudd til oppvarming av 
bassengvann 
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Avløpsvann fra dusjanlegg Energitilskudd til oppvarming av nytt 

dusjvann 

Hoved-renhold Vaskesentral i kjeller med satellitt tilkoblinger 
ute i anlegget. 
Vann 40 bar, alternativt med såpe 

Automatikk og overvåking 
 

Overvåking og styring av automatikk  Sentral driftsovervåking med web - 
løsning 

Overvåking bassengområder 10 stk kamera ITV og Poseidon 
overvåking av den dype delen i 
idrettsbasseng 

Nødbrytere ute i anlegget og på alle WC Signal sendes til personsøkere badevert 
og vaktrom 

Samband Sambandsradio for alle ansatte på jobb 

Egen kompetanse innen  
beredskap og førstehjelp 

 

Førstehjelp, hjertestarter, livredning Egen instruktør 

Brannvern Brannvernleder i samarbeid med alle leietakere 
i bygget 
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Sameie Gideonvegen 1 

Organisering: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sameiemøtet 

Angvik Eiendom ved Stig Jacobsen 
Moldebadet KF ved Rolf_inge Pedersen Hjelseth 

Styret 

Styreleder: Eva Kristin Ødegård 
Styremedlem: Bente Myrstad 

Revisor 
BDO 

Forretningsfører 
Bente Myrstad 

Eier av bygget 
Moldebadet KF står selv som eier av eget bygg og utstyr. Forvaltning og drift av dette er tillagt 
Moldebadet KF under daglig leder. Vi har egen teknisk leder for vår del av bygget og bruker badeverter 
til noen vaktmesteroppgaver. I tillegg bruker vi Scandic Seilets vaktmester for uteområde. Vi har samme 
forsikringsselskap i hele sameiet da dette er praktisk mhp div reparasjoner/reklamasjoner. Sameiet 
består av seksjonene: Seksjon 1: Molde kommune v/ Moldebadet (49,8%), Seksjon 2: Seilet Hotell 
Eiendom AS (35,2%), Seksjon 3: Parkgården AS (15,0%). Den øverste myndighet i sameiet er sameie 
møtet. Se årsmeldingen side 32 

Samarbeid 
Det er 5 bedrifter i bygget: Klinikk Hud og Spa, Bris trening, Cafe Moldebadet, Scandic Seilet og 
Moldebadet KF. Vi samarbeider på noen områder der vi har felles priser for inngang og ulike kampanjer 
sammen. Vi ønsker å framstå som et godt tilbud innen sport og velvære et folkehelsesenter for regionen 
og i tillegg er det muligheter for mat og overnatting. 
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AL Badelandene.no 
Badelandene er en interesseorganisasjon for de største badelandene i Norge. 

Badelandene har til formål å bidra til utvikling av andelshavernes drift gjennom markedsføring, 
innkjøpsordninger, utveksling av erfaringer og kreative innspill for aktiviteter og bedre 
driftskonsepter, bidra til økt kompetanse og felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og 
svømmeanlegg. Laget eies og drives av deltagende medlemmer, i henhold til vedtekter og etter 
de retningslinjer for drift som årsmøtet fatter. 

Badelandene gjør hverandre gode 
     Badelandene ble etablert 24. oktober 2004. Helt siden starten har Badelandene hatt fire klare 
satsingsområder: 

• Sikkerhet - egen norm for felles sikkerhetsoppfatning er utarbeidet 
• Innkjøpsordninger. I første rekke for kjemi og utstyr til vannbehandling, men også 

fremforhandlet gode betingelser på andre områder. 
• Felles nasjonal markedsføring 
• Et kreativt møtested og nettverk for ledere og mellomledere i Badelandene.no 

 
Hensikten med Badelandene er å gjøre hverandre gode gjennom et faglig og sosialt nettverk. 
Badelandene legger vekt på god service overfor kundene. Dessuten at bransjens omdømme skal 
styrkes gjennom gode, felles holdninger til å ha rene, velholdte og interessante lokaler og 
fasiliteter, hvor kunden settes i fokus. 
 

Turistattraksjon 
Med 22 anlegg spredt over hele landet fra Alta i nord til Lyngdal i sør er Badelandene.no en viktig 
det av opplevelsesmarkedet i Norge. 

Vi blir stadig flere moderne bade- og svømmeanlegg hvor opplevelser, lek, mosjon og velvære 
kombineres med tilrettelegging for svømmeidretten. Ingen annen bransje har forhold lagt til rette 
for fire generasjoner fra baby til oldeforeldre. Alle finner sitt basseng og sin aktivitet i våre 
badeland. 
  
Vi er dessuten lett tilgjengelig gjennom Google og andre sentrale søkemotorer. 
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Varmtvannsbassenget som ble til Moldebadet 
Moldebadet har sin historie i  ”Varmtvannsbassengsaken” fra 80-tallet. Ivrige forkjempere, bl.a. Molde og 
Omegn Revmatikerforening, har i alle år jobbet for å skaffe Molde et varmtvannsbasseng og samlet inn 
midler som nå inngår i finansieringen av Moldebadet. Molde kommune har gjennomført flere utredninger 
og politiske behandlinger, siste gang i 1997 i fbm. Bygging av Aker Stadion. Det var forslag om å innlemme 
varmtvannsbasseng der Stadionkaféen ligger i dag. Dette prosjektet var satt opp mot alternativt å legge 
varmtvannsbassenget i et tilbygg vest for Idrettens Hus. 

Hvis det hadde blitt varmtvannsbasseng i Aker Stadion ville det neppe stått ferdig et badeland i Molde i 
2010. 
Når Idrettens Hus  ”vant”, var det bl.a. fordi Idrettens Hus måtte rehabiliteres og oppgraderes og dette 
kunne da gjøres i samme prosjekt. Men tanken om å bygge varmtvannsbasseng på nytt sted var ikke 
forlatt, og gradvis utviklet dette seg til ”folkebadprosjektet”. Det ble nedsatt en komité med 
representanter fra både kommuneadministrasjonen, politikere, næringsliv og organisasjoner. 

Saken har hatt mange ivrige forkjempere som har nedlagt mye arbeid for bassengsaken. 

 

 

 

 
Folkebadprosjektet ble sendt ut på anbud som totalentreprise i 2006. Konkurransen førte ikke fram da 
kostnadene var for høye. Mye tydet på at hele prosjektet hadde strandet. 

Ved årsskiftet 2006/2007 lanserte imidlertid eierne av Parkgården AS et omarbeidet prosjekt der bygget 
var utvidet til fire etasje med stor hotell- og konferansedel, treningssenter og spa. Folkebadet var omtrent 
like stort, men med en noe justert planløsning i svømmehallen. Kommunestyret fulgte i februar 2007 
rådmannens anbefaling om at Folkebad og Næringsbygg Reknes var det klart beste alternativet framfor 
rehabilitering og utvidelse av Idrettens Hus. Molde Folkebad KF ble etablert i mars 2007. Videre fulgte 
forprosjekt og kommunestyrets vedtak i juni 2007 om realisering av prosjektet. 

Prosjektet var likevel usikkert, bl.a. da søknaden om EXTRA - midler ble avslått. Etter mye bearbeiding og 
forhandlinger klarte en å komme innenfor rammen som kommunestyret hadde vedtatt. 
Rammen på 183 mill kr inkl. mva finansieres med kommunale lånemidler, spillemidler (11,9 mill kr), bidrag 
fra Molde og Omegn Revmatikerforening (1 mill kr) og bidrag fra næringslivet (14 mill kr) 

 
 

 

 
 

 

Det ble sett på flere tomter både vest og øst for sentrum. Utvidelse og rehabilitering av Idrettens Hus var 
imidlertid uansett et sterkt alternativ. Da prosjekt ”nytt tinghus på Reknes” strandet, ble det mulig med et 
samarbeid mellom tomteeierne Parkgården AS og Molde kommune om å bygge folkebad på tomten. 
Tomtevalget ble vedtatt i 2004 og avtale med Parkgården AS og opprettelse av styringsgruppe kom på plass i 
2005. Ulike eierskaps- og driftsmodeller ble vurdert, men en endte med en ren kommunal løsning bl.a. på grunn 
av problematikk rundt moms. Det ble utviklet et prosjekt som bestod av folkebad med diverse utleiearealer 
(treningssenter m.m.) 

 

Avtale ble inngått med Christie & Opsahl AS som totalentreprenør i januar 2008. Christie & Opsahl AS 
gjennomførte prosjektet med en stor andel lokale underentreprenører og leverandører. Tomten var en gammel 
industritomt med forurensninger i grunnen. Før byggestart i mai 2008 måtte massene derfor fjernes og 
transporteres til deponi. Dette ble utført i en egen entreprise. 

Byggets arkitekt er Kosbergs Arkitektkontor AS og interiørarkitekt Ingerd Husøy Høknes har hatt ansvar for farger 
og møblering innvendig i Moldebadet. Det er også gjennomført et utsmykkingsprosjekt ledet av kunstkonsulent 
Lillian Dahle. Fire kunstnere har levert flotte bidrag som pryder anlegget. 

Folkebadet ble åpnet som ”Moldebadet” 10. april 2010. 
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Kunst i Moldebadet: 

Molde kommune har retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Molde 
kommune. 

Formålet er  
Å gi ansatte og brukere av bygget kunstneriske opplevelser 
Å skape stimulerende og trivelige arbeidsmiljø 
Å tilføre arbeidsoppgaver for kunstnere i og utenfor fylket 

 

I juli 2009 oppnevnte RSU kunstnerisk konsulent for utsmykkingen av Moldebadet KF via KORO’s 
konsulentregister.  

Rammen komiteen fikk var totalt på 800 000 kroner. 

 

Utsmykkingskomiteen hadde følgende medlemmer: 
Representant for byggherren: Frøydis Austigard 
Representant for brukerne: Eva Kristin Ødegård 
Representant for byggets arkitekt: Ivar Gussiås 
Kunstnerisk konsulent: Lillian Dahle 

 

Komiteens valg:  
Kunst i resepsjon/ tørrkafé: Bilde av kunster Christine Istad, 25 000,- 
Kunst utenfor garderober: 2 keramikkvegger av kunstner Inge Pedersen, 300 000,- 
Kunst i taket i resepsjonen og over idrettsbasseng: Lamper av kunstner Kathrine Berg, 240 000,- 
Kunst i babybasseng: Keramikkfontene av kunstner Eirik Gjedrem 100 000, 
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Våre verdier 
 
 

Verdigrunnlaget til Moldebadet er  
Rose filosofien.  
 

Respekt 
Moldebadet’s ansatte skal ha grunnleggende  
respekt for hverandres kompetanse og rolle i bedriften.  
Vi skal stå for en god arbeidsmoral som igjen vil gi  
trivsel og glede i hverdagen. 

Omsorg 
Vi skal bry oss og gi anerkjennelse til hverandre i  
hverdagen og arbeide sammen for å få til et godt  
arbeidsmiljø. Vi skal også være offensive.  
Dette representerer vår vilje til å tenke løsningsorientert  
og se etter muligheter for å gi kundene våre en god opplevelse. 

Samarbeid 
Vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø som står for ærlighet  
som igjen krever åpenhet og vilje til samarbeid på alle nivåer.  
Vi innrømmer eventuelle feil, og retter opp disse umiddelbart. 

Effektivitet 
En effektiv bedrift skapes gjennom gode verdier, kompetanse,  
humor og glede i hverdagen.  Det er kunden vi er til for og  
det er gjennom tilbakemeldinger fra kundene vi kan evaluere  
om vår bedrift arbeider effektivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår visjon: 
Moldebadet gir innbyggere i regionen  
og tilreisende økt livskvalitet. 
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