
                                                                    
REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE  

Møtested: teams 

Tid: Fredag 6. mai 09.00-11.00  

 

Styringsgruppen Forfall  Vara 

Krødsherad Knut Martin Glesne Ordfører(leder IPR)   

Hole Syver Leivestad Ordfører    

Modum Sunni Grøndahl Aamodt Ordfører   

Jevnaker Morten Lafton Ordfører   

Ringerike Kirsten Orebråten Ordfører   

Viken  Bjørn Siem Knudsen Spesialrådgiver   

Øvrige møtedeltakere  Rolle i prosjektet 

IPR Inger Kammerud Regionrådskoordinator  Prosjekteier 

Ringerike Harriet Slaaen Næringssjef  Prosjektleder 

 

 

Sak 3/21  Velkommen v/ Knut Martin Glesne, leder av styringsgruppen 

  

Sak 4/21 Status og økonomi (se pp- presentasjon) 

 v/ prosjektleder (PL) Harriet Slaaen 

 På grunn av korona- epidemien har det vært noe forsinkelse på aktivitetene. 

Det betyr at tiltak som etter planen skulle faktureres i 2021 først kommer i 

2022. PL gjennomgikk føringen av egeninnsats.  

 Viken FK har godkjent søknad om utvidelse av prosjektperioden med 6 

måneder, slik at prosjektperioden er sluttført innen 30.06.2023. Viken FK og 

PL avtaler nærmere dato for sluttrapportering. 

  

 Vedtak 

 Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 5/21 Oppfølging av rapporten fra workshop på Norefjell 14.-15. mars  

 v/prosjektleder Harriet Slaaen (se PP-presentasjonen) 

 

PL gikk igjennom prosjektgruppens anbefalinger til aktiviteter som skal ligge under 

delprosjekt «Vertskapsattraktivitet». Anbefalingene har sin bakgrunn i 

bestillingene fra workshopen, og en vurdering av hva som er realistisk å kunne 

levere innen prosjektperioden som nå er sommeren 2023. Følgende prosjekter 

anbefales:     

a) Et forprosjekt der målet er å utvikle et regionalt kart over tilgjengelige 

næringsarealer i Ringeriksregionen. 

b) Et delprosjekt om talentsatsting som startes opp etter at omdømme-

/merkevarestrategien er levert. Tentativ dato er IPR- møtet 23. mai.  

   

 Vedtak 

 Prosjektgruppens anbefaling tas til følge.  

 

 



                                                                    
Sak 6/22 Revidert prosjektstyringsdokument (PSD) v03 

  v/ prosjektleder Harriet Slaaen (se vedlagte PP-presentasjon) 

  

 PL presenterte endringene i prosjektstyringsdokumentet. 

 Spørsmål/kommenterer: 

1. Hva er tankene knyttet til klyngeprosjektet som står omtalt i 

prosjektstyringsdokumentet. 

Svar:  

- Klyngeprosjektet er et oppdrag mellom Ringerike kommune og Universitetet i 

Sørøst-Norge. Prosjektet skal gi ny viten til Ringeriksregionen om regionens 

modenhet knyttet til nettverk og klynger. Prosjektet er et kunnskapsgrunnlag 

og ikke et forprosjekt. Et forprosjekt om klynger og nettverk har sin naturlige 

plassering i Næringspolitisk strategi, som nå er til vedtak i de enkelte 

kommunestyrene. Næringslivet må selv sitte i førersetet for å videreføre 

ønsket og viljen til å styrke nettverk og klynger.   

- Det er ønskelig at det jobbes med mer spisset samarbeid innenfor flere 

områder; helse og reiseliv for å nevne noe.   

- Det er et kollektivt ansvar for næringslivet å trekke med seg de aktørene som i 

dag ikke inngår i organiserte samarbeid.   

 

2. Følgende må rettes i revidert prosjektstyringsdokument: 

- Prosjektperioden må rettes - utvides med 6 måneder 

- Camilla Wold Knudsen er ny daglig leder i Visit Norefjell og erstatter Ivar 

Blystad i ressursgruppen. 

 

 Vedtak 

Revidert prosjektstyringsdokument (PSD) godkjennes med de rettelser som er 

beskrevet. 

 

 

 


