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PROSJEKTPLAN 
”Store forandringer kommer på kattepoter” 

 

1. MÅL OG RAMMER 

1.1  Bakgrunn 
Invitasjon fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. (Se prosjektbeskrivelse: ”Store 
forandringer kommer på kattepoter”.)  
 

1.2  Prosjektmål 
Kartlegge muligheter og flaskehalser for bedre samhandling og økonomisk vekst på bakgrunn 
av en helhetlig samfunnsanalyse. 
 

1.3  Rammer 
Vedtak fattet i kommunestyrene i Tinn og Notodden med de endringer som kom ved at vi ikke 
fikk midler fra Riksantikvaren for å lage felles Kulturminneplan. 
 

2.  OMFANG OG AVGRENSNING 
Dette er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for deltaking i ByR programmet fase II 
med søknadsfrist primo 2015.  
 

3.  ORGANISERING 

3.1  Prosjektledelse 
Det er etablert en styringsgruppesom består av følgende personer: 
Jan- Erik Innvær    John Terje Veseth 
Audun Mogen     Janne Væringsstad 
Eli Samuelsen     Bjørn Frode Moen (Prosjektleder) 
 
Prosjektledelsen er supplert med Andre Trondsen og Øystein Haugan 
 

 3.2 Øvrige roller  
Notodden kommune er søker og prosjekteier og ansvarlig for rapportering og oppfølging av 
budsjettet. Det etableres et programstyre bestående av: 
 
Representanter for næringsliv og ildsjeler blir med på dugnaden. (4 personer) 
Representanter for reiseliv (2 personer) 
Politisk representasjon fra midlertidig verdensarvråd (4 personer) 
Rådmannen i Tinn og Notodden (2 personer) 
Verdensarvkoordinatorer i Tinn og Notodden (2 personer) 
Representanter fra planavdelingene i kommunene. (2 personer) 
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Telemark fylkeskommune, Verdensarvkoordinator og planavdelingen. (2 person) 
Forskningsmiljø og Distriktssenteret etter behov  
 
 

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG 
MILEPÆLER 
 

4.1  Beslutningspunkter 
• Etablere en prosjektorganisasjon og et forum for programstyring. OK 
• Delta på oppstartkonferanse 18.mars 2014. OK 
• Analysere og konkludere eksisterende kunnskapsbase. 22 august 2014 
• Innhente relevant forskning og/eller ekstern kompetanse på de områder som trenger 

belyses.TBC 
• Delta i opprettet nasjonalt nettverk. 3. – 4. november 2014 
• Organisere regionale Workshops. TBC 
• Utvikle felles handlingsplan for definerte hovedtema med høringsrunder. 23.januar 

2015 på Notodden 09.00 – 14.00 

4.2  Oppfølging 
Det er opprettet arbeidsgrupper med ansvar for å levere spørsmål og vurderinger til 
styringsgruppa innen 15. august 2014. 
 
Audun Mogen og Jon Terje Veseth ser på muligheter og flaskehalser for Industriutvikling 
 
Andre Trondsen/Sunniva Bøhmer og Øystein Haugan ser på muligheter og flaskehalser i 
forhold til reiselivsutvikling. 
 
Bjørn Frode Moen ser på muligheter og flaskehalser i forhold til utvikling av Campus HiT. 
 
Janne Væringsstad og Eli Samuelsen ser på muligheter og flaskehalser i forhold til areal og 
infrastruktur 
 
Vi ser alle på institusjonell kapasitet; organisasjon, ledelse, kultur.  
 
 
4.3  Milepæler  
 
Se 4.1 og 4.2 
 

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 

5.1  Kritiske suksessfaktorer 
Økonomi: Om vi ikke bruker tid på prosjektet vil det gi kostnader for kommunene og ikke 
inntekter. 
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Forankring: Om vi ikke greier å engasjere så bredt som prosjektbeskrivelsen definerer vi ikke 
resultatene få betydning 
 
Institusjonell kapasitet 
 

5.2  Kvalitetssikring 
Se 5.1 
 

6.   GJENNOMFØRING 

6.1  Hovedaktiviteter 
Se 4.1 og 4.2 
 

6.2  Tids- og ressursplaner 
Se 4.1 og 4.2 

7.   ØKONOMI 
Denne	  vil	  vi	  kunne	  justere!	  
	  
Kostnadsplan	  
Tittel	  2014	  2015	  2016	  2017	  2018	  SUM	  
Aktivitet	   2014/15	   Tot	  
Delta	  i	  nasjonalt	  nettverk	  	   150	  000	  	   150	  000	  
Forskningsstøtte	  	   	  70	  000	  	   	  	  70	  000	  
Lønnskostnader	  Notodden	  	   550	  000	  	   550	  000	  
Lønnskostnader	  Tinn	  	   550	  000	  	   550	  000	  
Oppstartkonferanse	  	   	  	  50	  000	  	   	  	  50	  000	  
Prosjektleder	  20%	  	   160	  000	  	   160	  000	  
Regionale	  workshops	  	   250	  000	  	   250	  000	  
Sum	  kostnad	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  1780	  000	  	   1780	  000 
 
Finansieringsplan	  
Tittel	  2014	  2015	  2016	  2017	  2018	  SUM	  
KMD	   445	  000	  	   445	  000	  	   890	  000	  
Notodden	  kom	  	   222	  500	  	   222	  500	  	   445	  000	  
Tinn	  kommune	  	   222	  500	  	   222	  500	  	   445	  000	  
Sum	  finansiering	  	   890	  000	  	   890	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1780	  000	  
 


