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Programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk



Regjeringen foreslår at det bevilges 1,46 mrd. kroner under programkategori 13.50 
Distrikts- og regionalpolitikk. 
Dette innebærer en reduksjon på om lag 400 mill. kroner under 
programkategorien. Dette gir rom for ytterligere økt satsing på fylkesveier og 
andre tiltak som fremmer næringsutvikling.

Den regional- og distriktspolitiske innsatsen under programkategori 13.50 skal 
målrettes mot å gjøre omstilling for bedrifter lettere på kort sikt og å bygge evne til 
omstilling i bedrifter, næringsmiljøer og lokalsamfunn på lang sikt.

Målene for programkategorien er endret. Programkategorien får nå to hovedmål, 
ett for distriktsrettet innsats og ett for regional utvikling.
Den distriktsrettede innsatsen skal gi omstillingsdyktig  næringsliv og lokalsamfunn 
i områder særlig preget av store avstander og spredt bosetting.
Den regionale innsatsen skal bygge evne til omstilling og vekst på regionalt nivå 
over hele landet.





«Regjeringen vil påbegynne et arbeid med å 
utforme mandat og nedsette et utvalg som blant 
annet skal utrede endringer i domstolstrukturen.»





SAK 44/16 UTTALE TIL  LANGSIKTIG STRATEGI FOR DET OFFENTLEGE 

VIDAREGÅANDE SKULETILBODET I BUSKERUD

Regionrådet for Hallingdal vil arbeide for at ungdommane skal få eit breitt tilbod i 

Hallingdal, for å:

- trivast og utvikle seg og oppretthalde svært høg % fullført og bestått

- unngå at ungdom må reise langt heimanfrå som 16-åringar

- sikre at flest mogeleg av unge kjem tilbake til Hallingdal etter fullført utdanning

- vera ein attraktiv region i forhold til rekruttering/busetting

Regionrådet for Hallingdal ser det som viktig at partnarskapet med Buskerud 

fylkeskommune i forhold til utdanning og vidaregåande skuletilbod blir vidareutvikla. 

Regionrådet ynskjer at det blir etablert eit eige oppfølgingsprosjekt med bakgrunn i dei 

strategiar som blir vedtekne, der fylkeskommunen (inklusive vidaregåande skuler), 

regionrådet og næringsliv er aktive partar. Målsettinga vil vera å arbeide for best moglege 

vidaregåande skuletilbod i Hallingdal, der fleksibilitet, partnarskap og kreativitet er 

stikkord.













PROSJEKTOVERSIKT, ANSVAR REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL
PROSJEKT MÅL PERIODE BUDSJETT STYRINGSGRUPPE

Vannområde 

Hallingdal og 

Valdres

Oppgåver vassområdet må løyse i perioden 2016-2021 er i stor grad 

oppgåver som er pålagt kommunen i eksisterande lovverk. 

Vannforskriftens § 25.(tiltaksprogram) seier at tiltaka i den 

regionale forvaltningsplanen skal vera operative seinast tre år etter 

at tiltaksprogrammet er vedteke. Ut frå dette har kommunane 

forlenga prosjektet ut 2018, for å sørge for at vassområde er sikra 

ei leiing som kan følgje opp gjennomføring av planen.

2016 - 2018 50% stilling Regionrådet

Hallingdal 2020 Styrke Hallingdal som ein attraktiv og bærekraftig bu- og 

arbeidsmarknadsregion

2014 - 2020 80% stilling Regionrådet

Byregion-

programmet

Det skal skapast ein utviklingsorientert og attraktiv region, gjennom 

å styrke eksisterande

og utvikle nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for 

yngre menneske

med høgare utdanning og fagutdanning.

2015 - 2017 6 mill (inkl. 

eigeninnsats)

Regionrådet

Hallingdal 

ungdomsråd

Gje ungdom i Hallingdal medinnflytelse i utforminga av det som 

skjer i regionen. Betre kontakten mellom, ungdom og politikarar. 

Påverke saker som vedkjem ungdommen

Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemming og deltaking 

blant ungdom.

Fortløpande 160.000 pr. år

Breiband 

Hallingdal

Utbygging breiband i ikkje kommersielle område i Hallingdal 2016 - 2017 5,6 mill

Yrkesmesssa Gje ei samla heilskapleg oversikt over utdanningsvegar og 

fagopplæringstilbod, samt yrkestilbod vi har i Hallingdal. Informere 

og bevisstgjere elevane om dei val dei kan, eller må gjere i forhold 

til sine interesser og ynskjer.

Det er ynskjeleg at alle elevane i Hallingdal får same mogelegheiter 

til å orientere seg om dei ulike tilboda innan yrke- og utdanning.  

2017 500.000 Regionrådet/Vgs/

UE/HallingExpo
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