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133/13 Formannskapet 15.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar utredningen om Riddergården til orientering.  
2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før neste års 

budsjettarbeid starter. 
 

Sammendrag 
I denne saken presenteres utredningen om Riddergården. Det pekes på at skal 
Riddergården utvikles trengs det en større opprustning av bygningene. Det pekes også på 
ulike driftsmodeller og en ønsker mer tid til utredning og avklaringer før endelig konklusjon 
trekkes før budsjettarbeidet starter våren 2014. 
 

Innledning / bakgrunn 
Riddergården ble gitt i gave til Ringerike kommune i 1962. Fram til 1996 ble drifts- og 
vedlikeholdsansvar ivaretatt av Ringerike Museum. Etter at museet sa opp driftsavtalen har 
kommunen hatt ansvaret. 
Bakgrunn for saken er en interpellasjon fra Hans Petter Åsen om Riddergården i 
kommunestyret (Sak 13/13). Det ble spurt etter eiendommens tekniske stand, 
vedlikeholdsbehov og  strategier og planer for framtidig utvikling og drift. 

 
Beskrivelse av saken 
På bakgrunn av interpellasjon og ordførers svar ble et utvalg bedt om å se nærmere på 
spørsmålene fram til september 2013. Her har representanter for frivillige, stiftelsen 
Gladtved Brygge, kommunens eiendomsavdeling, og Buskerud fylkeskommune deltatt. 
Utvalget ble ledet av kulturleder Marja Lyngra Høgås, og en rapport fra arbeidet er laget (se 
vedlegg). I tillegg har Stiftelsen Gladtved brygge også laget et eget notat om utviklingen av 
Riddergården (se vedlegg). 
 

Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov 

Om den tekniske tilstanden går det fram at  ”Riddergården er i relativt dårlig forfatning. 
Vedlikeholdsplanen pr. i dag innebærer å holde Riddergården på dagens nivå. Det er ikke 
budsjettert med større vedlikeholdsarbeider. 
Alle Riddergårdens bygninger er fredet. Det innebærer at det ikke er anledning til å foreta 
endringer innvendig eller utvendig av faste installasjoner. (Vegger, tak, dører o.l.). .. 
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Riddergården er ikke spesielt brannsikret gjennom sprinkelanlegg e.l. .. Det er et lite toalett, 
og et lite kjøkken uegnet for servering (ut fra serveringslovens forskrifter). Uthus og boder 
trenger omlegging av tak og sperrer. Disse bygningene har enkel standard, er uisolerte og 
ikke egnet for helårsaktivitet”. 
 
Oppsummering av behovene: 
 

 Våningshuset må brannsikres. 

 Nytt kjøkken med serveringsstandard. 

 Toaletter for publikum. 

 Oppvarming. 

 Uthusene må brannsikres. 

 Tak, vegger, gulv utbedres. 

 Muligheter for isolering og oppvarming må undersøkes 
 
Muligheter for framtidig drift 
Når det gjelder strategier og planer for framtidig drift, så henger dette sammen med 
bygningenes tilstand. Arbeidsgruppen konkluderer med at ”økt bruk av Riddergården, .. vil 
kreve omfattende rehabilitering.” og  at ”bygningene er per i dag relativt uegnet for økt 
aktivitet” 
 
Om videre framdrift peker arbeidsgruppen på 3 mulige modeller: 
1. Aktivitet som i dag. 

Åpent sommer og jul, frivillige som medhjelpere. Dette krever vedlikehold etter dagens 
vedlikeholdsplan. Det kan gi utvikling og økt aktivitet på sikt, men i et relativt lavt 
tempo.  

2. Sesongdrift. 
Åpent om sommeren, med servering og aktiviteter. Henvender seg til Ringerikes 
innbyggere og tilreisende. Krever omfattende vedlikehold, og utbedring av bygningene. 
Kan gi rom for lokale og smale kulturuttrykk, men vil kanskje mest minne om en 
«ordinær kafé» i et kulturelt miljø.  

3. Gradvis opptrapping av drift over tid. 
I og med at bygningene er relativt uegnet for økt aktivitet pr. i dag, og krever mye friske 
midler ved både utbedring og drift, vil det være mest realistisk å utvikle Riddergården 
over tid. 

 
Med en gradvis opptrapping kan på sikt Riddergården brukes som: 

 lokalt museum, som en del av det faste programmet til Den kulturelle Skolesekken.  

 visningsarena for ulike kunst- og kulturuttrykk, som litteraturformidling, mindre 
konserter, mindre sceniske produksjoner, kunstutstillinger. 

 møterom for lokale lag og organisasjoner. 

 serveringssted, åpent for publikum i helger/deler av året/hele året. 

 markedsarrangør (kunsthåndverk, kortreist mat/bondens marked, 
middelaldermarked, bokmarked m.m.) 

 
Arbeidsgruppen peker og på at utviklingen av Riddergården bør sees i sammenheng med 
utviklingen av området rundt, bli innlemmet i en kulturplan, og utredes i lys av kommunens 
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forpliktelser på kulturområdet. Arbeidsgruppen ønsker at det settes av tid til et grundigere 
arbeid rundt dette. 
Gladtved: 
Stiftelsen Gladtved brygge peker i et tilleggsnotat på 3 alternative modeller for framtidig 
drift. Stiftelsen oppfatter ”at det er et politisk ønske om økt aktivitet og at det i stor grad 
skal involveres frivillige krefter”: 
 
1. Riddergården inngår som en del av Ringerikes Museum.  

Denne løsningen vil ivareta de vernemessige og museale forholdene på en god måte, 
gjennom kompetansen som finnes i museet.  

2. Etablering av en egen kommunal stiftelse. 
3. Drift av Riddergården inngår som en del av Stiftelsen Glatved Brygges etablerte aktivitet 

i området.  
 
Forslag 2 og 3 forutsetter en grunnfinansiering fra Ringerike kommune, og vil gi muligheter 
for ekstern finansiering. Forslag 3 innebærer og at man kan dra nytte av allerede 
eksisterende bemanning og aktivitet i stiftelsen. 
 
Stiftelsens anbefaling er at man går videre med sikte på å finne en løsning i tråd med 
alternativ 3. Dersom dette ikke fører frem foreslås det etablering av en egen stiftelse i tråd 
med alternativ 2. Stiftelsen ønsker en konkret driftsmodell så raskt som mulig. Modellen må 
inneholde overordnede ansvarsforhold, driftsøkonomi og organisering.   
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Interpellasjon om Riddergården K-sak 13/13 

 
Økonomiske forhold 

Arbeidsgruppen peker på økonomien som avgjørende faktor for utvikling og drift. Aktivitet 
som i dag kan fortsette innenfor dagens budsjett. 
Men ønsker en å utvikle til sesongdrift eller helårsdrift over tid, antydes en opprustning ut 
fra en bevilging på 3 millioner kr hvert år. En ser og for seg lønnskostnader til å drifte 
Riddergården i tillegg til dette.  
Stiftelsen Gladtved peker på at det vil være større muligheter til å skaffe ekstern 
finansiering viss Riddergården drives som en stiftelse enn ren kommunal drift, men 
forutsetter også en grunnfinansiering fra kommunen. 

 
Rådmannens vurdering 
Det går fram av utredningene at Riddergården har et potensiale, men og at vernestatusen 
legger klare begrensninger i videre utvikling og bruk av gården.  
Både arbeidsgruppen og stiftelsen Gladtved brygge ønsker noe mer utredning. 
Det må avklares om Riddergården skal være kommunalt drevet eller organisert som en 
stiftelse.  Etter at framtidig organisering er avklart, må en evt. få på plass de avtaler som 
trengs. En må så se på de og innarbeide de budsjettmessige konsekvenser dette vil få i 
kommunens økonomiplan. Dette bør være avklart til neste års økonomiplanarbeid starter 
våren 2014. 
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Vedlegg 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 
på Ipad og kommunens internettsider. 

* Utredning fra arbeidsgruppe 

* Tilleggsnotat fra Stiftelsen Gladtved Brygge 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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