Referat møte styringsgruppe til Setesdal kulturarvturisme
Sted: Nettbasert/Teams
Tid: Torsdag 22. oktober 14:00-15:00
Til stede:
Styringsgruppen:
Rita Hansen - Setesdal Regionråd og prosjekteier, Astri Rysstad - Setesdal Spelemannslag, eier
UNESCO listing, Synnøve Elisabeth Aabrekk - USUS, Theodor Henriksen – UIA, Kristin Tofte Andresen
– Agder Fylkeskommune, Anne Britt Bjordal (observatør) – Innovasjon Norge
Karianne Ormseth deltok fra Egde Consulting og Roy Bakke og Geir Tønnessen deltok fra
prosjektledelse og Visit Setesdal.
Saker til møtet:
1.1 Presentasjon styringsgruppen
1.2 Styringsgruppens rolle
1.3 Presentasjon RISS prosessen
1.4 Organisering og budsjett
1.5 Fremdriftsplan – status
1.6 Møteplan styringsgruppen
1.7 Eventuelt
Rita Hansen ønsket velkommen og orienterte om prosessen i forkant av søknad til Innovasjon Norge.
Sak 1.1 Presentasjon styringsgruppen
Deltakerne presenterte seg selv.
Sak 1.2 Styringsgruppens rolle
Roy gikk gjennom rollen til styringsgruppen og hvilke oppgaver styringsgruppen hadde i prosjektet.
-

Prosjekteierskap
Påse at prosjektet går i henhold til innholdet i RISS og søknad
Overordnet ansvar for økonomi og fremdrift
Sikre at det er nødvendige ressurser – økonomi og kompetanse
Støtte prosjektleder
Sikre fremdrift, rapportering og sluttrapport

Sak 1.3
Egde Consulting har et team som arbeider med RISS prosessen og Karianne gikk kort gjennom de
forskjellige stegene i RISS prosessen. Det er et grundig og godt gjennomtenkt verktøy som er laget av
Innovasjon Norge, med lett gjenkjennelige elementer.
Sak1.4 Organisering og budsjett
Organisasjonskart ble gjennomgått av Roy, og referansegruppe og samarbeidspartnere ble
presentert. Etter som prosessen går videre er det mulig at også andre samarbeidspartnere kommer

til. Budsjettet ble gjennomgått og dette er i henhold til søknad. Prosjektledelse på kr. 250.000,inneholder mye egeninnsats.
Sak 1.5 Fremdriftsplan – Status
Karianne orienterte om arbeidet som var gjort fram til nå. Det er gjennomført 10 dybdeintervjuer,
enten nettbasert eller ansikt til ansikt. Dette arbeidet vil fortsette ut uke 44. Respondentene er
positive, deler gjerne og har sterkt engasjement. Det vil bli arrangert en workshop 25. november med
utgangspunkt i det som har kommet fram til den tid. Alle respondentene vil bli invitert, i tillegg til
andre nøkkelpersoner på dette stadiet. Invitasjon blir ferdig i løpet av neste uke.
Foreløpig fremdriftsplan er at vi sitter igjen med 4-5 minimumskonsepter innen april 2021.
Theodor spurte om målgruppe og involvering av disse. Målgruppen er først og fremst kulturturister,
men også i en kombinasjon med naturbasert turisme. Dette er et sterkt voksende segment innen
turisme, også i Norge. Når minimumskonseptene er klare, vil disse kunne testes ut på gjester.
Kristin spurte om metodikken i RISS prosessens. Synnøve, som har brukt RISS verktøyet i forbindelse
med USUS og SpisSørlandet, forklarte hvordan RISS metoden hadde ledet fram til deres konsept på
Ildsjeler og hvordan det nå ble presentert.

Sak 1.6 Møteplan
Det ble ikke satt noen dato for nytt møte, Roy kaller inn til dette som for dette møtet. Det ble pratet
litt rundt den 25. november og workshop og styringsgruppen er selvsagt velkommen til å delta og
observere. Prosjektledelsen gir tilbakemelding til medlemmene i styringsgruppen om det er ønskelig
med deltakelse utover medlemmene.

Sak 1.7 Eventuelt
Anne Britt nevnte at det i flere sammenhenger hadde blitt etterspurt fra næringen hva status på
arbeidet med Setesdal kulturarvturisme var, og håpet hun ikke hadde foregrepet begivenhetene med
å informere om RISS prosjektet. Hun spurte også om det var laget en kommunikasjonsstrategi.
Det var enighet om at det burde gjøres noe for lokal/regional presse og et naturlig sted å starte med
dette er workshopen 25. november. Roy informerer også næringen løpende og det blir også tema på
medlemsmæte i Visit Setesdal i desember.

Referent Geir T

Vedlegg
Presentasjon fra Roy
Presentasjon fra Karianne

