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Notodden – regionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Vi har hatt kommunevalg og vi har fått nye ordførere I alle kommunene som inngår I partnerskapet. 
Det har som konsekvens at den politiske forankringen må intensiveres. Vi trenger å få administrativ 
og politisk ledelse sammen til å bli kjent med begrepsbruken og prosjektets mål. Kontaktperson i 
Notodden kommune har gått av med pensjon og det arbeides med å finne en løsning på dette. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
• A° samle resultat fra næringsutviklingsprosjekter som er gjennomførte og de som er aktive for a° 
etablere en felles kunnskapsdatabase. 
Arbeidet er i gang i de samarbeidende kommune, men ikke sammenstilt og vurdert i forhold til 
justering av prosjektet. 
• A° etablere verktøy for strategisk kompetanseplanlegging i kommunene for a° sikre dagens 
velferdstjenester, og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer i regionen . 
Den forskningsbaserte kunnskapen vi har til rådighet er ikke ferdigstilt, men arbeidet med 
kommunesammenslåing har vist at denne målsettingen blir aktualisert og kanskje enklere å realisere 
enn opprinnelig vurdert. ByReg Notodden vil være et viktig verktøy i forhold til kommunestruktur i 
regionen. 
• Å etablere møteplasser for identifisering og initiering av tiltak for kompetanseutvikling og nye 
samarbeidsformer mellom lokomotivbedriftene og regionale underleverandører. 
Målsettingen beholdes, næringsapparatene i deler av partnerskapet (Kongsbergregionen) formidler 
ByReg tenkning i sine møter i det større fellesskapet. Deler av næringslivet i partnerskapet opplever 
vår nye økonomiske situasjon med lave oljepriser. Partnerskapet har etablert en samarbeidsavtale i 
samband med etablering av Innovasjonsloftet. Målet med avtalen er å stimulere til samarbeid på 
tvers av kommunegrenser for å øke sannsynligheten for flere vellykkede etableringer og 
vekstselskaper i regionen. 

• Å etablere en nettverksarena for opplevelsesnæringer, eventselskap og festivaler for slik 
a°videreutvikle de etablerte internasjonale festivalene og se hvordan lokale festivaler og 
arrangement kan gjøres bærekraftige og stimulere til nye arrangement. 
Målsetting videreføres, men prosjektet har enda ikke tatt de nødvendige skritt for å få denne 
nettverksarenaen på plass. 

• A° etablere samarbeidsarenaer med relevante høgskoler og forskningsmiljø. 
Samarbeidet med forskningsmiljø er på plass men vi har så langt ikke fått til det ønskede 
samarbeidet 
vi har behov for med høgskoler. Det skyldes i noen gra av den store fusjonen av Høgskolene i 
Buskerud, Telemark og Vestfold (Høgskolen i Sør-Øst Norge). ByReg Notodden vil søke samarbeid 
med 
ByReg Midt-Telemark for å ivareta denne målsettingen samt se på muligheten av å utvide 
arbeidsgruppen med representant fra Høgskolen i SørØst- Norge. 
• Å utvikle en delingsarena for kommunenes næringsapparat og planavdelinger. 
Målsettingen videreføres, men delingsarenaene er ulike i de forskjellige kommunene og noen av 
kommunen trenger å få etablert arenaen. Arbeidet med mulige felles planstrategier er muligens en 



 

 

utvidelse av målet slik det er beskrevet i søknaden. Kommunene samarbeider allerede med en felles 
førstelinjetjeneste (Etablererkontor) og en hensiktsmessig organisering av dette. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Delta i nettverkssamarbeidet i ByR programmet. 
Noen av partnerne har ikke deltatt. Vi kunne også ønske oss et program på disse samlingene som 
også appellerte til politisk ledelse i kommunene det hadde vært viktig for den fortløpende 
forankringen. 
Møte kommunenes næringsaktører som er relevante for tema i prosjektet for utvikling av en 
delingskultur. 
Det er etablert en egen prosjektgruppe som ivaretar denne funksjonen 
Etablere en nettverksarena for underleverandører til industrilokomotivene. 
Dette er bare delvis ivaretatt fordi to avkommunen ikke er medlem av Kongsbergregionen. Det 
arbeides med integrasjon av disse kommunene. 

Delta i kommunenes utviklingsfora for slik a° sikre forankring og eventuelt foreta justering. 
Har ikke kommet i gang, jf. kommunestyrevalg 
Gjøre avtaler med miljø som kan være prosessveiledere for utvikling av en delingskultur. 
Dette er på plass! 
Utvikle en felles kommunikasjon og mediestrategi for formidling av prosjektet. 
Ennå ikke satt i gang og er trolig prematurt. 
Lage innspill til en felles næringsstrategi, 
Dette blir sett i sammenheng med utvikling av planstrategier. Dette er påbegynt. 

Bringe inn europeiske erfaringer ved deltaking i kunnskapsdelingsprogrammet URBACT 
Søknad sendt, men vårt prosjekt nådde ikke opp dessverre! 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
På bakgrunn av valg til kommunestyrene og nye ordførere i alle kommunen ser vi at vi på mange 
måter i forhold til forankring starter på nytt. Det er gjort godt forarbeid i den forstand at 
prosjektgruppa bestående av næringsapparatene langt på vei har etablert en felles forståelse av mål 
og veier til målet, men vi vet egentlig for lite om hva de nye kommunestyrene mener om prosjektet. 
Vi tror likevel at de aktivitetene som er planlagt lar seg gjennomføre med noe tidsforskyving. 
I tillegg, fire av kommunene i partnerskapets inklusiv prosjekteier har startet arbeidet med å vurdere 
etablering av en ny kommune. En skisse til intensjonserklæring foreligger. Om dette videreføres i en 
eller annen form. Vil det bli viktig å vurdere en justering av prosjektet slik at ByReg blir en medspiller 
i arbeidet med å realisere den nye kommunen. 


