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Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune kan ikke på nåværende tidspunkt engasjere seg økonomisk i planlagt 
utvidelse av Ringeriksbadet. 
 

Beskrivelse av saken 
Ringeriksbadet as sendte den 6. februar 2014 en henvendelse til eierne om en utvidelse av 
fasilitetene, basert på tidligere presentasjoner i 2013 (henvendelsen vedlagt). 

Utvidelsen begrunnes med ønske om at Ringeriksbadet skal bli et helhetlig konsept for 
forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Man vil legge til rette for at Ringeriksbadet skal 
bli en frisklivsdestinasjon for Hole, Ringerike og Jevnaker kommune. Sammen med 
treningssenteret og fysioterapisenteret vil dette kunne være med å bygge et sterkt fagmiljø 
rundt Ringeriksbadet. 

Samlet er utvidelsen kostnadsberegnet til 30 mill. kroner, og er tenkt finansiert med lån, 
gaver, tippemidler og utvidelse av aksjekapitalen. 

Utvidelsen er ikke detaljprosjektert, men basert på et utarbeidet forprosjekt. Ringerike 
kommune har tidligere bevilget kr. 100 000,- til slikt forprosjekt. Pengene er utbetalt. 

Ringeriksbadet ønsker nå at kommunene skal ta stilling til om de ønsker å delta i utvidelsen 
av aksjekapitalen og garantere for leie av terapibassenget før man går videre med 
prosjektet. Dersom kommunene ikke ønsker å gå videre med prosjektet, vil dette bli 
skrinlagt. 

Det ble avholdt et møte mellom Ringeriksbadet, ordførere og rådmenn i Hole og Ringerike 
kommune 12. mars 2014. Etter møtet har Ringerike kommune gitt tilbakemelding om at 
man av økonomiske årsaker ikke kan delta i utvidelsen av Ringeriksbadet på nåværende 
tidspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har stor forståelse for de intensjoner og ambisjoner Ringeriksbadet har for 
framtiden, og registrerer klare ønsker om et eierne skal etablere et samarbeid med 
Ringeriksbadet inkl. treningssenteret og et eventuelt fysioterapisenter i forhold til arbeid 
med friskliv og folkehelse. 
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Det framlagte forprosjekt er spennende og framtidsrettet, men det er helt feil tidspunkt for 
Ringerike kommune å involvere seg økonomisk på nåværende tidspunkt. 

Ringeriksbadet vil være en viktig aktør i kommunenes videre planlegging innen 
folkehelsearbeidet og frisklivssatsingen. Det vil være viktig for eierne å legge klare 
premisser for dette arbeidet slik at man ikke favner for vidt i forhold til det forebyggende 
helsearbeidet. Rådmannen har derfor, sammen med rådmannen i Hole kommune initiert en 
utarbeidelse av en felles eierstrategi for Ringeriksbadet, som forhåpentligvis vil være klar 
for politisk behandling før årsskiftet. 

 
Vedlegg 

• Brev fra Ringeriksbadet as av 6. februar 2014. 

• Brev fra Ringeriksbadet as av 23. mai 2014. 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.06.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
 
saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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