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2 tema for styrediskusjoner i 

Sparebank1Hallingdal Valdres 

og

Sparebankstiftelsen Hallingdal 

og

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre
1. Etablering av klimakrisefond – langsiktig oppbygging

2. Ideen om etablering av Miljø/klima/bærekraft-
«HUB»/kompetansesenter i Hallingdal/Valdres kom høsten 
2021.

1. Hvilke behov har regionen – fra husholdninger, privat 
sektor/ næringsliv til offentlig sektor? Hvilke behov  har 
undervisningsinstitusjonene?

2. Hva finnes allerede?

3. Spb.stiftelsen gjfører en analysefase på eget initiativ

3. Fordi: Vi har som målsetting å bidra i det «grønne» skiftet.



Disse har vi kontakt med:

Mange aktører og prosjekt
 Regionrådet for Hallingdal  – Regionrådsmøte (mars)

 Løpende kontakt administrasjon i Regionrådet for Hallingdal 

 Alle 6 kommunestyrene i Hallingdal (april/mai )- 4 pr dd

 Sats på Hallingdal - løpende kontakt

 Hallingdal Næringshage – løpende kontakt

 Hallingdal Næringsforum (april)

 Hallingdal Klimanettverk (april)

 Grønn vekst Hallingdal (mai)

 Hallingtinget (29.april )

 Bærekraftige reisemål (april /mai)

 Vannhull Hallingdal (mai)

 Hallingdal Renovasjon/Retura Valhall (april/mai)

 Deltagelse : Klimakonferansen Hallingdal

 Undervisningsinstitusjoner fra grunnskole til VG og fagskolene 

(april/mai)

 Aktuelle private firma – innspill ?



Aktuelle samarbeid med:

 Høyskoler/universitet (Ringerike, Kongsberg, 
Drammen, Sogndal, Lillehammer, Gjøvik) 

 Øvrig akademia

 Forskningsmiljøer

 Næringslivsaktører

 Offentlige instanser

 Organisasjoner /nettverk 
(næringsforeninger/bondelag /osv)

 NHO /NHO Reiseliv - VIRKE 

 Øvrige



«Hallingdal Bærekraftsenter»
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Fordeler og muligheter
 Samling av 

kompetanse

 Kompetanse-utveksling

 Tverrfaglig miljø

 Samlokalisering av

 Private firma

 Offentlige stillinger

 Andre?

 Nettverksbygging

 Nettverksutveksling

 Grunnlag for deltids-

/prosjektstillinger til 
fulltids ansatte

 Rekruttering av 

personal og firma --mer 

spennende og 

interessant i et større 

fellesskap og miljø

 Tidsaktuelle og 

relevante



Bærekraft er den nye «vinen»

 Det er noen bærekraftsentra i Norge

 I et forprosjekt bør det innhentes erfaringer og ideer fra 
noen utvalgte. De er alle ulike. 

 https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-
kommunen/bk/barekraft/barekraftssenteret/om-barekraftssenteret/

 https://kraftnord.no/
 https://bolgenbks.no/
 https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-

idrett/barekraftsenteret/

 Målsetting: være leveranse-dyktige på de behov 
regionen vår har.

 Kan vi bli en «pilot» - regionalt nivå?

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/bk/barekraft/barekraftssenteret/om-barekraftssenteret/
https://kraftnord.no/
https://bolgenbks.no/
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-idrett/barekraftsenteret/


Hvor i prosessen er vi? (PLP)
 Sparebankstiftelsen initierte og bekoster Forstudiet. Forstudiet er en 

bred analyse-og avklaringsfase - (februar til mai 2022.)

Dersom grunnlag gå videre med:

 FORPROSJEKT

 Finansiering Forprosjekt

 Etablering av bredt sammensatt prosjektgruppe,

 Konkretisering av oppgaver 

 Definere aktører 

 Finansieringsmodell for  «HUB»/Bærekraftsenter . 

 Forpliktende og signerte avtaler fra deltagende aktører 

 Krever politiske vedtak. 

 Konklusjon og rapport oktober 2022

Dersom nødvendige avtaler/forpliktelser på plass gå videre med:

 HOVEDPROSJEKT = gjennomføring/operativ drift .  2023?



Hva kan Sparebankstiftelsen 

bidra med
 Gjennomføring av første prosessfase –(Forstudie)

 Deltagelse i Forprosjekt – også økonomisk

 Bærekraft skal defineres som 
samfunnsnyttig/allmennyttig i vår gavepolitikk

 Kan bidra med gave-/prosjektmidler til oppgaver 
som defineres som allmennyttige/ 
samfunnsnyttige i driftsfasen

 Dette skal stiftelsen spesifisere nærmere i 
Forprosjekt fasen 

 Sparebankstiftelsen Hallingdal skal ikke ha en rolle 
i drift



Hva kan dere bidra med?

 Komme med innspill til behov og andre forslag

 Når tiden er der fatte politiske vedtak til fordel 

for et godt, sterkt, kompetent, koordinert og 

regionalt samlet bærekraftmiljø  til beste for 

befolkning, lokalsamfunn, næringsliv og det 

offentlige, samt for naturen og miljøet vår.



Hva kan vi og dere gjøre på 

kort sikt:
Bærekraft

 Vi ønsker å formidle at vi 
ser etter bærekraft-
prosjekt som vi kan støtte 
allerede i 2022. 

 Prosjekt må være 
allmennyttig og med 
finansiering som et 
«spleiselag» mellom minst 
to parter eller flere  

Ordinære gaver og 
prosjektmidler

 Sparebankstiftelsen imøteser 

alltid søknader hele året der 

vi kan være med å gjøre en 

forskjell i allmennyttige 

prosjekt der primært lag og 

organisasjoner er søker og 

prosjekteier

 Vi støtter lag med 

driftsmidler

 Vi gir årlige bidrag til alle 

langrennsløyper

 2021:bevilg kr18 millioner 



Kontakt oss gjerne!
 Øystein Walle, daglig leder

M: 454 60 000
E: ow@sparebankstiftelsenhallingdal.no

 Ragnhild Kvernberg, 
styremedlem i bank og stiftelse, og 
prosjektleder for bærekraft prosess-fasene
M: 909 66 953
E: ragnhild.kvernberg@gmail.com

Se vårt søknadsskjema på 

www.sparebankstiftelsenhallingdal.no

Er det spørsmål ta kontakt 

og vi veileder videre. 

mailto:ow@sparebankstiftelsenhallingdal.no
mailto:ragnhild.kvernberg@gmail.com
http://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/

