
                                                                    
REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE  

Møtested: Hole herredshus 

Tid: Mandag 1. november kl. 14.00 – 15.30  

Styringsgruppen Forfall  Vara 

Hole Syver Leivestad Ordfører (leder IPR)   

Modum Sunni Grøndahl Aamodt Ordfører   

Krødsherad Knut Martin Glesne Ordfører   

Jevnaker Morten Lafton Ordfører   

Ringerike Kirsten Orebråten Ordfører x Dag Henaug 

Viken  Bjørn Siem Knudsen Spesialrådgiver x  

Øvrige møtedeltakere  Rolle i prosjektet 

IPR Inger Kammerud Koordinator  Prosjekteier 

Ringerike Harriet Slaaen Næringssjef  Prosjektleder 

Ringerike Kristin Uppstad  Daglig leder i Luna  Gjest 

 

Sak 7/21  Velkommen v/ Syver Leivestad, leder av styringsgruppen 

  

Sak 8/21 Endring i prosjektstyringsdokumentet(PSD)   

 v/prosjektleder Harriet Slaaen 

 Krødsherad og Hole endrer sin representasjon inn i prosjektgruppen 

 Vedtak 

 Revidert prosjektstyringsdokument godkjennes 

 

Sak 9/21 Status 

 Orientering v/prosjektleder Harriet Slaaen 

 Se vedlagte PP- presentasjon 

- Prosjektet følger prosjektstyringsdokumentet (PSD) 

- Prosjektgruppen møtes i de respektive kommuner – sist på Norefjell 

- Presentasjon av klyngeprosjektet torsdag 4.11 på Luna kl. 10.00 – invitasjon 

sendt ut  

 

 Vedtak 

 Informasjonen tas til orientering  

 

Sak 10/21 Økonomi 

  v/ prosjektleder Harriet Slaaen 

- Prosjektet følger økonomiplanen  

 Se vedlagte PP-presentasjon 

 

 Vedtak 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 11/21 Kommunikasjon  

 Regionkoordinator, som er prosjektansvarlig (PA), ønsket en drøfting om prosess 

for medvirkning ifm utarbeidelse av næringspolitisk strategi. Det er en stram  

 



                                                                    
 

framdriftsplan. Saken blir en orienteringssak i IPRet 15. november. Spørsmålet er om 

den næringspolitiske strategien skal være ferdig utarbeidet – og den  

politiske forankringen skjer i de enkelte kommunestyrer påfølgende eller om 

styringsgruppen ønsker bredere involvering før rapporten ferdigstilles?  

 

Kommentarer fra styringsgruppen (SG): 

 Det er viktig med en workshop der representantskapet i IPRet får 

presentert rapporten, men gis mulighet for å drøfte innholdet og komme 

med kommentarer før rapporten sendes til kommunestyrene.    

 

 Når det kalles inn til drøftingsmøte kan det samtidig være hensiktsmessig 

å ha en arbeidsøkt om vertskapsattraktivitet.  

 

 Disse to aktivitetene må samordnes til samme dag – i uke 2- før de 

politiske møtene begynner i januar 2022 

 

 Vedtak 

1. SG ber om at det kalles inn til drøftingsmøte før endelig Næringspolitisk 

strategi ferdigstilles.   

2. SG ber om at det innkalles til en workshop knyttet til vertskapsattraktivitet 

3. Det inviteres til drøftingsmøte/workshop onsdag 12. januar kl. 9 – 14 i egnede 

lokaler. Prosessveilederen i prosjektet, Erik Larsen, skal fasilitere del 1 og del 2 

Del 1: Drøfting av næringspolitisk strategi  

Del 2: Workshop knyttet til delprosjektet «Vertskapsattraktivitet! 

4. Invitasjonen sendes til IPR- representantskapet. Ordførerne står fritt til i 

tillegg å invitere med inntil 2 personer fra administrasjonen 

5. Oppdatert næringspolitisk strategi sendes til regionkoordinator senest 15. 

desember    

 

Sak 12/21 Eventuelt 

 Kristin Uppstad er tilsatt som daglig leder i Luna. Hun presenterte seg selv. 


