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Forslag til vedtak:
1. Det inngås avtale med Stiftelsen Glatved Brygge for gjennomføring og koordinering
av ryddeaksjoner i Ringerike kommunes grøntområder i Hønefoss med nærliggende
områder under følgende forutsetninger:
 Ryddeaksjonene skal i hovedsak være basert på dugnadsarbeid og frivillighet.
 Stiftelsen skal gjennom motiveringsarbeid bidra til at private grunneiere,
velforeninger mv også har tilsvarende aksjoner.
 Stiftelsen skal søke alternative finansieringskilder.
 Avtale og økonomisk støtte er med forbehold om resultatet i folkemøtet i april
2013.
 Stiftelsen rapporterer årlig til Ringerike kommune om fremdrift og aktivitet.
2. Ringerike kommune støtter Stiftelsen Glatved Brygge med kr 250.000 for 2013 for
ryddeaksjonen. Finansiering gjøres ved bruk av formannskapets disposisjonskonto
149000.712000.180, som etter vedtaket vil stå til rest med kr. 400.000.
3. Ringerike kommune støtter Stiftelsen Glatved Brygge med kr 250.000,‐ pr år for 2014
og 2015 for ryddeaksjonen. Rådmannen innarbeider beløpet i budsjettprosessen
høsten 2013.

Innledning / bakgrunn
Diverse oppslag i RingBlad sommeren 2012 knyttet til at grøntområdene i / nær Hønefoss
gror igjen med busker og kratt bidro til et stort engasjement i lokalsamfunnet. Flere ønsket å
bidra til å løse dette på frivillig grunnlag.
Det ble nedsatt en ad hoc‐gruppe som skulle bidra til å organisere frivilligheten på kort og
lang sikt – herunder forberede et folkemøte. På kort sikt har Åsbygda skole begynt å rydde i
Schjongslunden og Ringerikes Turistforening har begynt å rydde på Petersøya.
Ad hoc‐gruppa består av Ringerike kommune, RingBlad, Stiftelsen Glatved brygge og
Frivilligsentralen. RNF og Ringerike Utvikling deltok i den innledende fasen. Hovsengas
venner, Åsbygda skole og Ringerikes Turistforening er invitert med for de siste
forberedelsene av folkemøtet.
Folkemøtet er planlagt til 4.april 2013 kl 1800 på AKA Arena og det er planlagt en
«folkedugnad» helgen 20.‐21.april 2013. Hensikten med folkemøtet er å skape lokalt
engasjement og drøfte hvordan frivilligheten kan organiseres på lang sikt.
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Rådmannens vurdering
Bruk av frivillighet som supplement til de kommunale tjenestene er en av de langsiktige
strategiene i vedtatt budsjett 2013 og handlingsplan 2013 – 2016. Det er også opprettet en
frivillighetskontakt på teknisk sektor som har deltatt i overnevnte ad hoc‐gruppe.
Det er svært positivt å bruke det engasjementet som frivillige har, men rådmannen ser at
det er behov for å organisere koordinering av arbeidet for å bidra til at dette blir et
langsiktig tiltak og ikke et engangstilfelle. Det er også behov for en ressurs som i tillegg til å
organiseer arbeidet også aktivt jobber med aktivt å skape finansiering, motivere flere
frivillige og også motivere andre grunneiere (inkl. velforeninger o.l.) til å rydde på egne
områder.
Ad hoc‐gruppa har så langt konsentrert seg om de mer bynære områdene, men det er ikke
noe til hinder for rydding av busker og kratt også andre steder i Ringerike.
Søknaden fra Stiftelsen Glatved Brygge er helt i tråd med drøftingene i ad hoc‐gruppa.
Rådmannen vurderer at dette er et godt tiltak. Kommunal delfinansiering gir en
grunnfinansiering og kan også bidra til at andre aktører stiller opp med finansiering.
Ideelt sett, bør folkemøtet ha en mening om rollen til Stiftelsen Glatved Brygge. Eventuell
støtte bør derfor være med forbehold om resultatet fra folkemøtet.
Ut over overnevnte, vil Ringerike kommune bidra med rådgivning, lån av fliskutter, eventuell
bortkjøring av busker og kratt o.l.
Rådmannen anbefaler at det inngås en avtale med Stiftelsen Glatved Brygge for 3 år med
rett til fornyelse.
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 Søknad fra Stiftelsen Glatved Brygge med vedlegg.
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