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SAKSPROTOKOLL - REGIONALT ASFALTBANEANLEGG FOR MOTORSPORT
- TELEMARK RING - PLAN OG PROSJEKTERING
Kommunestyrets vedtak:
1. Notodden kommune tar på seg ansvar for å arbeide fram fullfinansiering av plan og
prosjekteringsfase i Telemark Ring innen 15.9.2019
2. Notodden kommune bevilger kr inntil 3 mill.kr til plan og prosjekteringsfasen i Telemark
Ring. Beløpet tas fra disposisjonsfond. Bevilgningen forutsetter fullfinansiering av hele
plan og prosjekteringsfasen.
3. For å sikre framdrift som beskrevet av prosjektgruppa gir kommunestyret rådmannen
fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill.kr av den totale bevilgningen på inntil 3 mill.kr før plan
og prosjekteringsfasene er fullfinansiert fram mot 15.9.2019. Beløpet går til vurdering av
selskapsstruktur for plan og prosjekteringsfasen, oppstart av regulering, oppstart av erverv
av området og gjennomgang av banen med ulike brukergrupper (design rewiev). Dersom
det ikke lykkes med å fullfinansiere plan og prosjekteringsfasen, vil beløpet på inntil 1,5
mill.kr være tapt.
4. Fram til 15.9.2019 organiseres arbeidet med Telemark Ring som et prosjekt i Notodden
kommune, med prosjektleder, styringsgruppe og arbeidsgruppe.
5. Rådmannen gir NUAS i oppgave å vurdere organisering av plan og prosjekteringsfasen fra
15.9.2019. I denne vurderingen skal blant annet forholdet til merverdiavgift og lov om
offentlige anskaffelser belyses. Rådmannen legger fram egen sak til kommunestyret i april
om organisering av plan og prosjekteringsfasen.
--------Orientering om prosjektet Telemark Ring v/prosjektleder Ivar Skøyen og Vidar StenHalvorsen, NMK Kongsberg før behandling av saken
Det ble åpnet for spørsmål fra representantene etter orienteringen.
-------------

Nytt dokument i saken:
Notat fra konst. rådmann datert 6.2.2019 – oppfølging av formannskapets vedtak 31.1.2019 med nytt forslag til vedtakspunkter.
----------Behandling:
Torgeir Bakken (Ap) tok opp rådmannens forslag i nytt notat datert 6.2.2019:
1. Notodden kommune tar på seg ansvar for å arbeide fram fullfinansiering av plan og
prosjekteringsfase i Telemark Ring innen 15.9.2019
2. Notodden kommune bevilger kr inntil 3 mill.kr til plan og prosjekteringsfasen i Telemark
Ring. Beløpet tas fra disposisjonsfond. Bevilgningen forutsetter fullfinansiering av hele
plan og prosjekteringsfasen.
3. For å sikre framdrift som beskrevet av prosjektgruppa gir kommunestyret rådmannen
fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill.kr av den totale bevilgningen på inntil 3 mill.kr før plan
og prosjekteringsfasene er fullfinansiert fram mot 15.9.2019. Beløpet går til vurdering av
selskapsstruktur for plan og prosjekteringsfasen, oppstart av regulering, oppstart av erverv
av området og gjennomgang av banen med ulike brukergrupper (design rewiev). Dersom
det ikke lykkes med å fullfinansiere plan og prosjekteringsfasen, vil beløpet på inntil 1,5
mill.kr være tapt.
4. Fram til 15.9.2019 organiseres arbeidet med Telemark Ring som et prosjekt i Notodden
kommune, med prosjektleder, styringsgruppe og arbeidsgruppe.
5. Rådmannen gir NUAS i oppgave å vurdere organisering av plan og prosjekteringsfasen fra
15.9.2019. I denne vurderingen skal blant annet forholdet til merverdiavgift og lov om
offentlige anskaffelser belyses. Rådmannen legger fram egen sak til kommunestyret i april
om organisering av plan og prosjekteringsfasen.
Votering:
Rådmannens forslag i notat datert 6.2.2019 – tatt opp i møtet av Torgeir Bakken (Ap) - ble
enstemmig vedtatt.

