
     Interkommunalt politisk råd for      

     Ringeriksregionen       

                                                                                                                                                                                                                                 
INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE i prosjektet «Framover sammen» 

Tid: Onsdag 2. mars 2022  

Møtested: på mail 

Styringsgruppe 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   
 

Eventuelle forfall meldes  til regionkoordinator helst på e-post: 

inger.kammerud@ringerike.kommune.no eller alternativt på mob. 974 37 818 

 

Ringeriksregionen, 2. mars 2022 

Syver Leivestad 

Leder av styringsgruppen 

                                                                                                                                            Inger Kammerud 

                                                                                                                                            Regionrådskoordinator 

 

 

Dagsorden  

 

Sak 1/22  Endring i prosjektstyringsdokumentet (PSD) 

Saksframstilling: 

«Framover sammen» er organisert med en styringsgruppe. I samarbeidsavtalen 

for IPRet står følgende:  

Ledelsen av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen ivaretas av 

ordførerne i rådet og rulleres årlig.  

 

Knut Martin Glesne, ordfører i Krødsherad har overtatt som leder av IPRet i 

2022 etter Syver Leivestad, ordfører i Hole. Det vil derfor være naturlig at Knut 

Martin Glesne overtar som leder av styringsgruppen etter Syver Leivestad. Det 

krever at prosjektstyringsdokumentet endres på dette punktet (se s. 8).  

   

 Forslag til vedtak 

Knut Martin Glesne, ordfører i Krødsherad og leder av IPR for Ringeriksregionen i 

2022, går inn som leder av styringsgruppen. Prosjektstyringsdokumentet (PSD) 

endres på dette punktet.   
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Sak 2/22 Prosjektet «Framover sammen» - delprosjekt «Regionalt klyngeprosjekt» 

  

Bakgrunn: 

I følge prosjektstyringsdokumentet (PSD) for «Framover sammen», skal delprosjektet «regionalt 

klyngeprosjekt» starte opp i 2022 (se s. 6 i PSD). Delprosjektet skal iverksette detaljert prosjekt og 

oppgaveplan basert på funnene fra forprosjekt «Regionale klynger og nettverk – Ringeriksregionen 

2021». Det er satt av kr 200 000,- til delprosjektet i PSD. 

Det er USN som står for det faglige innholdet i forprosjektet – prosjekteier er Ringerike kommune (på 

vegne av Ringeriksregionen).  

Nå-situasjon: 

Prosjektrapporten er i sluttfasen, men ikke ferdigredigert. I siste prosjektgruppemøte 30. november 

2021 på Modum Bad, fikk prosjektgruppen presentert funnene, og anbefalingene.  

Funn: 

• Næringslivet trenger mer tid og erfaring for å bygge opp nødvendig kompetanse. 

• Regionen har ikke nok antall bedrifter som kan nytte store klyngeeffekter på tvers av 

verdikjeden, innenfor et kompetanseområde eller i en spesifikk bransje. 

• Bedrifter som er medlemmer av klynger i Innovasjon Norge - programmet har betydelig 

høyere innovasjonsevne og sunnere vekstmønster enn virksomheter i Ringeriksregionen. 

• Bedriftene i Ringeriksregionen har ikke tilstrekkelig relasjonsspesifikke ressurser, samarbeids- 

og kunnskapsdelingsevner eller samskapings – kompetanse. 

• For mange bedrifter i RR har ikke formell organisasjonsstruktur og rutiner til å absorbere ny 

kunnskap og erfaring som kommer utenfra.   

Anbefaling:  

Rapportens anbefalinger går på å legge til rette for og anbefale virksomheter i regionen til å knytte 

seg til nasjonale næringsklynger. Deretter anbefales det et bredt spekter av kompetansehevende 

tiltak. Dette for å heve helt nødvendig kompetanse avgjørende for å utnytte fordelene ved å inngå i 

en næringsklynge. 

Vurdering: 

Satsingsområdet «Klynger og nettverk» er et langsiktig viktig arbeid som i tid vil gå langt utover 

prosjektperioden til «Framover sammen». Det vurderes derfor som en løsning at delprosjektet tas ut 

av PSD, og at satsingsområdet blir ivaretatt gjennom den reviderte næringspolitiske strategien for 

Ringeriksregionen, som ble vedtatt av IPRet 7. februar 2022, og som er revidert etter innspill og 

godkjent av ordførerutvalget etter samlingen 22. - 23.februar 2022.  I protokollen står følgende: 

Ordførerutvalget fikk oversendt revidert Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen til behandling, 

som anført i pkt. 2 og fattet følgende vedtak: 
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Ordførerutvalget slutter seg til Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen, slik den er justert etter 

innspill fra møtet i IPR for Ringeriksregionen 7. februar 2022. Punkt 3 og 4 i vedtaket fra dette møtet 

kan effektueres. 

 

Prosjektleders anbefaling:  

 

Det anbefales at delprosjekt «Regionalt klyngeprosjekt» tas ut av prosjektstyringsdokumentet for 

«Framover sammen» og at midlene (kr 200 000,-) overføres til noe som bedre styrker hovedmålet i 

prosjektet, for eksempel tiltak under delprosjekt «Vertskapsattraktivitet». 

 

På grunn av koronaepidemien, er prosjektet «Framover sammen» forsinket, og hvilke prioriteringer 

som skal gjøres under delprosjekt «Vertskapsattraktivitet» er ikke vurdert. Det anbefales å utvide 

prosjektperioden til og med 2023.    

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Delprosjekt «Regionalt klyngeprosjekt» tas ut av prosjektstyringsdokumentet for «Framover 

sammen» og midlene (kr 200 000,-), overføres til delprosjektet «Vertskapsattraktivitet» 

2. Prosjektleder sender søknad til Viken fylkeskommune om å utvide prosjektperioden til og 

med 2023.  

 


