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RINGERIKSBADET  -  SØKNAD OM BIDRAG TIL FORPROSJEKT   
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune er positive til at det på sikt utredes en utvidelse av 
terapibassengfasilitetene ved Ringeriksbadet AS, men vil ikke stille midler til disposisjon for 
et forprosjekt på nåværende tidspunkt. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Fra Ringeriksbadet AS foreligger søknad om bidrag til gjennomføring av forprosjekt for å 
utrede tilbygg med et ekstra terapibasseng ved Ringeriksbadet..  
 
Søknaden er vedlagt og beløpets størrelse er kr. 100.000,- fra hver av kommunene Hole og 
Ringerike.  
 
Søknaden baserer seg på Kommunestyrets vedtak i møte 05.03.2012:  
 
Kommunestyret forventer at Ringeriksbadet as kommer tilbake med mer detaljerte  
beregninger og kostnadskalkyler når det gjelder tilbygg 2 (ekstra terapibasseng), og  
ønsker ikke å forplikte seg på nåværende tidspunkt med det bakgrunnsmateriale som i  
dag foreligger. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen registrerer at flere pasientorganisasjoner uttrykker bekymring over manglende  
kapasitet og muligheter for skjerming av terapibassenget (varmtvannsbassenget) ved  
Ringeriksbadet as.  
 
Dette til tross for at kommunen mottok klare  forsikringer, både gjennom leder for bassenget 
Sverre Haugli, fra styreformann Roar Hammerstad og daglig leder Bjørn Hartz, om at 
kapasiteten ved Ringeriksbadet as ville være god nok til at Ringerike kommune kunne 
avvikle bassengtilbudet ved Austjord. 
  



I bekymringsmeldingene fra pasientorganisasjonene fremkommer det ikke tydelig om det er 
kapasitet eller skjerming, evt. begge deler, som er den egentlig utfordringen med dagens 
basseng. Dette er et vesentlig spørsmål i forhold til hvilket tiltak som iverksettes, og i 
forhold til hvilken utredning som er nødvendig. Dette er derfor et spørsmål som må avklares 
tidlig i en eventuell videre prosess. 
 
Ringerike kommunes muligheter for å gå inn i nye prosjekt i nær framtid som krever 
investeringer i en viss størrelsesorden, er som kjent begrenset. Rådmannen er derfor usikker 
på hvor hensiktsmessig det vil være å gå videre med slik utredning som foreslått i søknaden 
på nåværende tidspunkt. 
 
Formannskapet i Hole kommune har behandlet søknaden i møte 19.9.1012, sak 130/12 og 
fattet enstemmig vedtak om at det vil være mest hensiktsmessig å vurdere saken i forbindelse 
med kommende budsjettprosess. 
 
Dersom forprosjektet ønsket gjennomført fra Ringerike kommunes side, må slikt initiativ 
tas/fremmes i budsjettprosessen 2013.  
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 Wenche Grinderud 
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