Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Det har de senere årene blitt utført betydelige utbedringer på nåværende varmebasseng i
sokkelen ved DMS-bygget, både bygningsteknisk og med driftsmessige forhold. Det er
innarbeidet bedre tekniske rutiner for at bassenget skal fungere optimalt utfra hva som er mulig
for et basseng som er plassert i sokkelen ved DMS-bygget, og utfra at bassenget ble bygget for
snart 40 år siden.
Etter kommunens oppfatning kan ikke tilbud om varmtvannsbasseng betraktes som en
avgjørende faktor i nødvendig helsehjelp for noen brukergruppe. Med andre ord er ikke tilbud
om varmtvannsbasseng en lovpålagt tjeneste som en del av nødvendig helsehjelp. Derimot er
tjenestetilbudet å anse som et trenings/aktivitetstilbud til enkelte grupper som klart vil kunne ha
en positiv opplevelse av et varmtvannsbassengtilbud. Og hvis det er et varmebasseng i bruk, så
finnes det forskrifter hvordan det skal utformes og driftes, som går på rutiner for sikker utleie,
opplæring av ledsagere, nødvendig sikkerhet knyttet til bruk.
Det har blitt gjort vurderinger om nytt varmebasseng kan legges i tilknytning til dagens
svømmehall. Kostandene ved en slik løsning vil kunne bli mye større enn det som har vært
antydet tidligere. Det kan også være en utfordring at dagens svømmehall har en mye kortere
levetid enn et nytt tilbygg med varmebasseng. På grunn av det forventede kostnadsomfang ved å
bygge varmebassenget i tilknytning med svømmehallen, kan neppe Stjørdal kommune beslutte å
gjennomføre videre prosjektering før alternative plasseringer er utredet. Det er fortsatt mulige
uforutsette kostnader ved eksisterende svømmehall, samt at antatt levetid igjen for eksisterende
bygningsmassen begynner å bli relativt kort.
Det mest sannsynlige nå er etablering av evt. nytt varmebasseng i tilknytning til nytt helse- og
omsorgssenter. Dette vil kunne bli kommunens nye senter med mange funksjoner, tjenester som
har fordeler av å samlokaliseres, og der kommunen kan samspille bedre enn i dag med frivillige
lag og organisasjoner, og kanskje også med privat næringsliv. Kommunen har så langt ikke
bundet seg opp til en konkret løsning, men en ser mange muligheter i tomta Halsen sykeheim i
Husbyveien. Alt dette vil bli utredet i planen Omsorg 2030 som nå er i startfasen i etat omsorg.
Det politiske miljøet og brukerrepresentanter vil bli invitert med i planarbeidet som har oppstart
våren 2013.

