Felles reisemålsprosess for Norefjell
Sigdal og Krødsherad kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en felles reisemålsprosess for Norefjell,
dvs for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva.
Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling som kan legges til
grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner. Målene med arbeidet er å:
• Finne løsninger som gir attraksjonskraft og økt næringsutvikling, og som samtidig ivaretar
interessene til tilreisende, hytte-/leilighetseiere og lokalbefolkning
• Finne helhetlige og mer bærekraftige løsninger i forhold til arealbruk, infrastruktur
og kommersielle tilbud
• Sikre langsiktig utviklingsevne
Arbeidet starter i slutten av februar og skal være avsluttet innen 1.september.

Organisering
Arbeidet er organisert etter PLP-metodikken. Prosjektansvarlig og leder for styringsgruppen
er rådmann i Sigdal, Jostein Harm. Prosjektledelsen er lagt til rådgivningsfirmaet Mimir as.
Styringsgruppen består av:
Jostein Harm

Rådmann Sigdal leder for styringsgruppen

Anita Larsen

Rådmann Krødsherad

Tine Norman

Ordfører i Sigdal

Gustav Kalager

Ordfører i Krødsherad

Marianne Blystad

Styremedlem Norefjell ski og spa, styreleder
Norefjell Prosjektutvikling og styreleder
Norefjell Skisenter

Per Arne Lislien

Prosjektleder Sigdal industriforening

Even Skjetne Bøe

Daglig leder Norefjell Prosjektutvikling

Elisabeth Koren Bøle

Daglig leder Eggedal Borgerstue

Innovasjon Norge v/ Toini H. A. Ness, fylkesmannen i Buskerud v/Per Rønneberg Hauge samt Buskerud
fylkeskommune, v/ både reisefaglig og planfaglig kompetanse er observatører i styringsgruppen.

Det er i tillegg etablert en prosjektgruppe som skal fungere som arbeidsgruppe i prosjektet.
Prosjektgruppen består av:
Lisbeth Friberg

Kommuneplanlegger i Sigdal

Hans Ole Wærsted

Kommuneplanlegger i Krødsherad

Marius Arnesen

Daglig leder Norefjell Skisenter

Anita Steinseth

Daglig leder Prestfoss Dagligvare

Prosjektleder Torill Olsson

Mimir

Prosjektansvarlig Jostein Harm

Rådmann i Sigdal

Det skal også etableres en referansegruppe bestående av:
• 2 representanter for grunneierne i Sigdal
• 2 representanter for grunneierne i Krødsherad
• 2 representanter for hytteeierne (1 fra Sigdal, 1 fra Krødsherad)
• DNT, DOT v/ daglig leder
Referansegrupper eller dialogmøter med reiselivsaktører, grunneiere, hytteeiere eller andre interessenter
vil bli gjennomført ved behov.
I tillegg skal det i løpet av prosessen gjennomføres to åpne møter;
• ett innledningsvis med orientering om arbeidet og mulighet til å komme med
innspill til hva som bør belyses
• ett rett før ferdigstilling der aktørene kan gi innspill til foreslått strategi

Det første åpne møtet er lagt til Eggerdal Borgerstue onsdag 8. mars kl 18.00.

