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Evalueringsmøte med Regionrådet for Hallingdal   
 
I forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens Handlingsprogram for 2007 ba fylkestinget om at 
det i løpet av 2007 ble foretatt en evaluering av partnerskapsavtalen (2004-2007) og de årlige 
gjennomføringsavtaler med regionene. Utviklingssjefen har fått ansvar for å gjennomføre prosessen som 
skal ende opp i en sak til det avtroppende fylkestinget før valget høsten 2007. 
 
Som grunnlag for en slik sak til fylkestinget ønsker vi et drøftings-/evalueringsmøte med alle våre 5 
regioner.  I samråd med Regionrådet  ber vi om et slikt møte i forbindelse med rådets ordinære møte: 
 
Tidspunkt : fredag, 25. mai 2007 , kl 12,oo (fylkeskommunen inviterer til felles lunsj) 
Sted …..   : Bardøla høyfjellshotell, Geilo (samme sted som Regionrådets ordinære møte fra 09,oo) 
 
Vi håper at Regionrådet har tilstrekkelig tid til sitt ordinære møte fra kl 09,oo – 12,oo, og  tenker oss 
følgende opplegg for evalueringsmøtet : 
Kl 12,00 : Felles lunsj 
Kl 12,45 : Drøftinger i henhold til ”standard dagsorden” for møter med alle våre 5 regioner 

- Vi forutsetter at dagsorden kan justeres etter lokale ønsker og behov.  
- Regionrådet har spilt inn tema distriktsutvikling (nasjonalt og internasjonalt) – og om 

tema samferdsel generelt. 
- Evaluering  som grunnlag for administrasjonens arbeid med en sak til fylkestinget 

høsten 2007. 
Kl 14,30 : Oppsummering 
Kl 15,00 : Avslutning 
 
Vi håper at Regionrådet  kan møte med alle sine 6 representanter , pluss deltagelse fra administrasjonen. 
Fra fylkeskommunen ligger det an til at vi møter med : 

1. Leder for hovedutvalg for regionalutvikling, Unni Hennum Lie 
2. Leder for hovedutvalg for kultur, (vara  for Ivar Reinton som har forfall) 
3. Politisk regionkontakt Dag Stenersen 
4. Politisk regionkontakt Lise Løff 
5. Utviklingssjef John Fredrik Wallace 
6. Fylkeskultursjef Åse Klundelien 
7. Reiselivskonsulent Bente Bjerknes 
8. Regionkontakt Terje Moen 
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Vi håper på en god dialog slik at erfaringene med partnerskapsavtale/gjennomføringsavtale  og samarbeid 
om andre oppgaver,  kan gi oss et godt beslutningsgrunnlag for fylkestingets evaluering høsten 2007. 
 
Vi setter pris på om Regionrådet kan distribuere denne møteinvitasjon videre til Regionrådets medlemmer 
og  til rådmennene i kommunene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
John Fredrik Wallace  e f Terje Moen 
utviklingssjef Rådgiver 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 "Standard dagsorden"  for evalueringsmøter med 5 regioner 
2 Partnerskapsavtale, 2004 - 2007 
3 Gjennomføringsavtale 2006 
4 Gjennomføringsavtale 2007 (foreløpig pr mai 2007) 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkeskultursjef Å.K. internt her,   
Hovedutvalgsleder I.R internt her,   
Hovedutvalgsleder U.H.L. internt her,   
Politisk regionkontakt D.S. internt her,   
Politisk regionkontakt L.L. internt her,   
Regionrådsleder Audun Asheim Nes kommune, 3540 NESBYEN 
Reiselivskonsulent B.B. internt her,   
Samferdselsrådgiver R.S. internt her,   
Utviklingssjef JFW internt her,   
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Møter mellom fylkeskommunen  og regionrådene i Buskerud 
 
 
1.  Møtetidspunkter: 

-  Regionrådet for Kongsbergsregionen  15. mai 2007 
-  Regionrådet for Hallingdal   25. mai 2007 
-  Rådet for Ringeriksregionen   18. juni 2007  
-  Regionrådet for Midt-Buskerud:   18. juni 2007   
-  Rådet for Drammensregionen   ikke fastsatt ennå 

 
 
2.  Møtenes innhold (kan tilpasses etter lokale behov og ønsker): 
  

• Informasjon om viktige fylkeskommunale satsingsområder   (ca 30 minutter) 
 
• Evaluering av systemet med partnerskapsavtaler/gjennomføringsavtaler 2004-

2007.  Nedenfor er  følger en skisse til hvilke temaer evalueringen bør omfatte (ca 
1,5 timer).  Gjensidig drøftelser. 

 
1. Politisk og administrativ deltakelse og oppfølging: 
 

• 2 folkevalgte fra Bfk deltar i regionrådenes møter – erfaringer/vurdering 
• Administrativ regionkontakt i Bfk  - forholdet mot sekretariatene/rådmennene i 

kommunene – erfaringer/vurdering 
       

2. Partnerskapsavtalene/gjennomføringsavtalene: 
 

• Generell vurdering av avtaleformen:  
- Utlysing/inngåelse/behandlingsrutiner - i Bfk og 

regionrådene/kommunene 
- Oppfølging/administrasjon av avtalene i avtaleperioden 

 
• Prosjektene 

- Forholdet til  
fylkesplan/handlingsprogrammer/strategidokumenter etc – er de i 
samsvar med disse prioriteringer? 

- Størrelsen – for små/store? 
- Hvem har oppfølgingsansvaret 

(prosjekteier/prosjektansvarlig/prosjektleder) 
- Økonomi – er vi sammen i et partnerskap/finansiell deling – eller 

er Bfk en ”bank”? 
 
3. Generell avsluttende vurdering  - anbefalinger om eventuell videreføring 

 
 

 



 
 
 



Sak 26/07, vedlegg 3 
 

 

Vedlegg til:  06/00712-26  
 

 

 Partnerskapsavtale 
 

Mellom 
 

 Buskerud fylkeskommune 
 Og 

 
Regionrådet for Hallingdal 

 
 

Avtalepartnere 
Avtalen er inngått mellom Regionrådet for Hallingdal og Buskerud fylkeskommune. 
 
Regionen består av kommunene: Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 
Avtalen er behandlet og godkjent, i de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til dette, de 
enkelte kommuner, fylkeskommunen  og i Regionrådet. 
Avtalen er en del av det brede partnerskapet, hvor også Innovasjon Norge, regional stat (FMLA), 
NHO, LO og Aetat inngår.  Det inngås separate avtaler med disse. 
 

Formålet med avtalen 
Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av regionen i et bærekraftig perspektiv med 
utgangspunkt i fylkesplanens målsettinger. Avtalen forplikter partene gjensidig til å delta i 
utarbeidelse av Fylkesplanens Handlingsprogram- samt å følge opp prioriterte 
samarbeidsområder gjennom årlige gjennomføringsavtaler, konkrete tiltak/prosjekter samt 
finansiering av disse. Avtalen skal bidra til synlige resultater gjennom konstruktivt 
engasjement og samarbeid, forenkling og effektivisering, der aktiv nyttiggjøring av partnernes 
kompetanse og gjensidig erfaringsutveksling er sentralt. 
 

Samarbeidsområder 
De prioriterte samarbeidsområder er basert på forslag til fylkesplan, samt fylkesplanens 
Handlingsprogram.  Samarbeidet i avtaleperioden knyttes til følgende prioriterte områder:  
1. Infrastruktur    
2. Innovasjon, entreprenørskap og rekruttering til Hallingdal  
3. Stadsutvikling 
4. Utdanning og kompetanse 
5. Regionale næringsprosjekt 
6. Reiseliv, kultur, miljø og naturbruk 
7. Fjellregionsamarbeid 
 
Dersom samarbeidspartnerne i løpet av avtaleperioden finner at det er behov for å endre 
samarbeidsområdene skal dette legges fram for de organer som har inngått avtalen. 



 

 

 

Gjennomføringsavtale 
Under hvert samarbeidsområde skal det utvikles spesifiserte tiltak/prosjekter som nedfelles i en 
ettårig gjennomføringsavtale.  
 
Gjennomføringsavtalen skal bl.a. omfatte ressurser, finansiering, ansvarsfordeling, framdriftsplan 
og regional prosesstyring. 
Gjennomføringsavtalen skal godkjennes i de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til 
dette, i regionrådet, de enkelte kommuner og fylkeskommunen. 
 
De i gjennomføringsavtalen spesifiserte tiltak skal igangsettes i løpet av avtaleperioden.  
Dersom avtalepartnerne ønsker å prioritere andre tiltak enn de som er prioritert i 
gjennomføringsavtalen innenfor et år skal det framgå av vedtaket hvilke tiltak som da 
nedprioriteres. 
 

Forpliktelser 
Hallingdalsregionen bidrar med  

• Gjennomføring av regional prosess i tilknytning til utarbeiding av Fylkesplan, 
Fylkesplanens Handlingsprogram, rullering av nærværende avtale og årlig 
gjennomføringsavtale 

• Sekretariatsressurser til gjennomføring av avtalen. 
• Delfinansiering av enkelttiltak innenfor avtalens formål i henhold til den ettårige 

gjennomføringsavtalen 
• Hovedansvar for oppfølging av gjennomføringsavtalen 

 
Buskerud fylkeskommune bidrar med 

• Delfinansiering av enkelttiltak innenfor avtalens formål i henhold til den ettårige 
gjennomføringsavtalen med inntil 50% av kostnadene. De årlige rammene for 
fylkeskommunens delfinansiering synliggjøres i de årlige gjennomføringsavtalene. 

• Fag- og prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av tiltak i regi av 
avtalen.  

 

Oppfølging og organisering: 
• Alle tiltak i regi av avtalen skal være utformet i samarbeid mellom avtalens parter. 
• De utpekte fylkespolitikerne for regionen og de adminsitrative regionkontaktene i 

Buskerud fylkeskommune kan møte i Regionrådet for Hallingdal med tale- og 
forslagsrett innenfor avtalenes rammer. Det samme gjelder fylkesordfører og 
fylkesrådmann eller dem de bemyndiger. 

• Daglig oppfølging av avtalen koordineres av sekretariatsleder i Hallingdalsregionen 
eller den Hallingdalskommunene bemyndiger til dette. 

• Buskerud fylkeskommune utnevner en administrativ regionkontakt med ansvar for 
generell oppfølging av avtalen 

 

Varighet: 
Avtalen gjelder fra godkjenningstidspunktet og ut år 2007. 



 

 

 

Rullering av avtalen: 
Avtalen følges opp årlig gjennom en evaluering senest i november måned. Evalueringen skal 
bestå av en politisk del hvor Regionrådet for Hallingdal møter de utpekte fylkespolitikerne, 
med det formål å rullere avtalens innhold og praktiske forhold knyttet til avtalen rulleres. 
Hallingdalsregionen forplikter seg til å gjennomføre en regional prosess før evalueringen både 
for å få lokalt næringsliv og andre aktørers syn på avtalen, og for å forberede neste års 
Gjennomføringsavtale. 
 

 Profilering: 
Avtalen, og tiltak som gjennomføres i regi av avtalen, skal profileres som et  konkret 
samarbeid mellom avtalepartene. Begge parter forplikter seg til å benytte hverandres logo ved 
merking av informasjonsmateriell, skilting etc tilknyttet prosjekt og tiltak som gjennomføres i 
kraft av denne avtalen. Ved inngåelse av avtalen, og ved oppstart av større prosjekt og tiltak, 
skal det inviteres til felles pressekonferanse og sendes ut felles pressemelding.  
 
 
 
 

Buskerud den xx.xx.05 
 
 
 
 

______________________    ______________________ 
      Tor Ottar Karlsen     Audun Aasheim 
         fylkesordfører     Regionrådsordfører i Hallingdal, 
       Nes kommune 
         
       ------------------------------------------ 
       Erik Kaupang, Hol kommune 
 

      ------------------------------------------ 
       Torleif Dalseide, Ål kommune 

 
      ------------------------------------------     

                 Jan Halvard Brekko, Gol kommune 
 

------------------------------------------
 Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune 

 
        

------------------------------------------ 
       Hans Bekken, Flå kommune  
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UTKAST  til ……. 
 

 Gjennomføringsavtale 
mellom 

 Buskerud fylkeskommune 
 og 

 Regionrådet for Hallingdal 
 For 2007 

 

1. Avtalepartnere 
 
Avtalen er inngått mellom Regionrådet for Hallingdal og Buskerud fylkeskommune for året 2007 og er basert på 
revidert Partnerskapsavtale, 2004-2007  dat  20.04.05 (godkjent av fylkestinget i møte 28.04.2004) 
 
Regionen består av kommunene: Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 
 
Avtalen er behandlet og godkjent, i de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til dette, de enkelte 
kommuner, fylkeskommunen og i regionrådet. 
 
Avtalen er en del av det brede partnerskapet, hvor også Innovasjon Norge, regional stat (FMLA), 
NHO, LO og Aetat inngår.  Det inngås separate avtaler med disse. 
 

2. Formålet med avtalen 
Gjennomføringsavtalen skal konkretisere hvordan Buskerud fylkeskommune og Regionrådet for Hallingdal skal 
samarbeide i året 2006 for å nå de målsettinger som er satt opp i revidert Partnerskapsavtale av 20.04.05 og 
konkretisert i pkt. 3 ”Samarbeidsområder”, gjennom å forplikte partene til å finansiere og igangsette prosjekter 
og tiltak. 

3. Rammer/ressurser for 2007 
Buskerud fylkeskommune har bevilget en ramme inntil 2.735.000 kroner til gjennomføring av prosjekter og 
tiltak i Hallingdalsregionen i 20067 knyttet til tiltak under pkt. 3. ”Samarbeidsområder”.  I henhold til 
Partnerskapsavtale av 20.04.05, pkt. 5 Forpliktelser, kan fylkeskommunens delfinansiering av prosjekter utgjøre 
maksimalt 50% av prosjektkostnadene. Buskerud fylkeskommune tar forbehold om å godkjenne prosjekter eller 
tiltak når endelig prosjektplan foreligger. 
 
Buskerud fylkeskommune stiller i tillegg ressurser i form av administrativ regionkontakt og fag- og 
prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak som er nevnt nedenfor. 
 
Regionrådet for Hallingdal forplikter seg til å fullfinansiere prosjektene dels gjennom egenfinansiering og dels 
gjennom å søke medfinansiering fra andre samarbeidspartnere.  
 
Regionrådet for Hallingdal stiller i tillegg ressurser til sekretariatsfunksjon for gjennomføring av avtalen og fag- 
og prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak som er nevnt nedenfor. 



 

 

4. Prosjekter og tiltak 2007 

Generelle krav til prosjekter/tiltak 
Alle prosjekter eller tiltak skal beskrives gjennom en kortfattet og presis prosjektbeskrivelse som angir hva 
partene har som målsetting, hvilken effekt eller resultater som forventes og til hvilken kostnad.  Ved 
gjennomføring skal det benyttes prosjektstyringsverktøy type PLP eller tilsvarende.  En prosjektbeskrivelse skal 
som et minimum omhandle følgende elementer: 
• Målsetting 
• Forventede resultater av prosjektet 
• Beskrivelse/omfang 
• Finansiering 
• Organisering og gjennomføring 
• Prosjektansvarlig 
• Framdriftsplan 
• Rapportering i forhold til forventede resultater 
 
 
For året 2007 har Regionrådet for Hallingdal anbefalt følgende 
tiltak/prosjekter: 
 
Anbefalt i Regionrådets møte 29.05.2006: 

a) Ungt Entreprenørskap Buskerud : Prosjekt for grunnsoleopplegg i 2006/2007 og 2007/2008 
- Anbefalt  støtte til 2-årig prosjekt : kr 160.000 

 
Anbefalt i Regionrådets møte 24.11.2006: 

b) Vassfaret Bjørnepark AS : Informasjonstiltak/DVD med tema; ”Livet i Bjørneparken” 
- Anbefalt støtte i 2007 : kr 45.000 

 
c) DBC Næringshage AS : Rekruttering til industrien i Hallingdal. – Samarbeid mellom 13 bedriter 

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 200.000 
 
Anbefalt i Regionrådets møte 23.03.2007: 

d) DBC Næringshage AS : Partnerskapsavtale 2007 – Forlengelse av avtale i 2005 og 2006 
- Anbefalt støtte i 2007 : kr 300.000 

 
e) Hallingdal Reiseliv AS : Eventyrveien/Eventyrferden 2007. – Videreføring av info-/markedstiltak 

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 600.000 
 

f) Hallingdal Reiseliv AS : Sykkelprosjekt 2007/2008 (aug – juli). – Videreføre tiltak fra 2006 
- Anbefalt støtte i 2007 : kr 200.000 

 
g) Hallingdal Reiseliv AS : Kartprosjekt 2007.  

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 314.000 
 

h) Hallingdal Museum : Museums- og reiselivssamarbeid, 2007 
- Anbefalt støtte i 2007 : kr 150.000 

 
i) Hallingdal Teaterverksted : Jubileumsforestilling 2007 (20 år”) 

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 250.000 
 

j) Vassfaret Bjørnepark AS : Prosjektering av natur- og miljøsenter 
- Anbefalt støtte i 2007 . kr 100.000 

 
k) Reiselivsnæringen, v/Re Plan (egen styringsgruppe) : Bistand til grundig søknad om NCE-Reiseliv 

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 50.000 
 



 

 

l) Regionrådet for Hallingdal : Yrkesmesse 2007 
- Anbefalt støtte i 2007 : kr 100.000 

 
m) Regionrådet for Hallingdal : Vassdragsovervåkning 2007 (videreføres) 

- Anbefalt støtte i 2007 : kr 200.000 
 

 
Hallingdalsregionen har fått en ramme til regionale utviklingstiltak i 2007 på …..  kr 2.735.000  
I tillegg kan ubrukte midler overføres fra 2006 (forbehold om godkjenning)  …..  kr     833.958  
Den samlede ramme for 2007 kan derfor bli inntil …..……………………………..  kr 3.568.958. 
 
Prioriteringene av tiltak a) – m)  over gir en fordeling av midler så langt på ……   kr 2.669.000 
Resterende ramme kan disponeres fortløpende eller samlet høsten 2007 ………..   kr    899.958 

 

5. Gjennomføring 
De ovenfor nevnte prosjekter/tiltak skal igangsettes i løpet av 2007. 
  
Dersom avtalepartnerne ønsker å prioritere igangsetting av andre prosjekter/tiltak i løpet av 2007, ut over den 
rammen som gjenstår til resttiltak, skal det klart framgå av vedtaket hvilke av ovenstående prosjekter/tiltak som 
strykes av listen for dette året.. 
 
 

Hallingdal / Drammen ,  den    . …   2007 
 
 

______________________     ____________________________ 
      Tor Ottar Karlsen           Audun Aasheim 
         fylkesordfører        Regionrådsordfører i Hallingdal, 
          Nes kommune 
         
        ------------------------------------------
        Erik Kaupang, Hol kommune 
 

       ------------------------------------------
        Torleif Dalseide, Ål kommune 

 
       ------------------------------------------

                      Jan Halvard Brekko, Gol kommune 
 
       ------------------------------------------

                Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune 
 
       ------------------------------------------

        Hans Bekken, Flå kommune  
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 Gjennomføringsavtale 
mellom 

 Buskerud fylkeskommune 
 og 

 Regionrådet for Hallingdal 
 For 2006 

 

1. Avtalepartnere 
 
Avtalen er inngått mellom Regionrådet for Hallingdal og Buskerud fylkeskommune for året 2006 og er basert på 
revidert Partnerskapsavtale av 20.04.05. 
 
Regionen består av kommunene: Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 
 
Avtalen er behandlet og godkjent, i de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til dette, de enkelte 
kommuner, fylkeskommunen og i regionrådet. 
 
Avtalen er en del av det brede partnerskapet, hvor også Innovasjon Norge, regional stat (FMLA), 
NHO, LO og Aetat inngår.  Det inngås separate avtaler med disse. 
 

2. Formålet med avtalen 
Gjennomføringsavtalen skal konkretisere hvordan Buskerud fylkeskommune og Regionrådet for Hallingdal skal 
samarbeide i året 2006 for å nå de målsettinger som er satt opp i revidert Partnerskapsavtale av 20.04.05 og 
konkretisert i pkt. 3 ”Samarbeidsområder”, gjennom å forplikte partene til å finansiere og igangsette prosjekter 
og tiltak. 

3. Rammer/ressurser for 2006 
Buskerud fylkeskommune har bevilget en ramme inntil 2 340 000 kroner til gjennomføring av prosjekter og 
tiltak i Hallingdalsregionen i 2006 knyttet til tiltak under pkt. 3. ”Samarbeidsområder”.  I henhold til 
Partnerskapsavtale av 20.04.05, pkt. 5 Forpliktelser, kan fylkeskommunens delfinansiering av prosjekter utgjøre 
maksimalt 50% av prosjektkostnadene. Buskerud fylkeskommune tar forbehold om å godkjenne prosjekter eller 
tiltak når endelig prosjektplan foreligger. 
 
Buskerud fylkeskommune stiller i tillegg ressurser i form av administrativ regionkontakt og fag- og 
prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak som er nevnt nedenfor. 
 
Regionrådet for Hallingdal forplikter seg til å fullfinansiere prosjektene dels gjennom egenfinansiering og dels 
gjennom å søke medfinansiering fra andre samarbeidspartnere.  
 
Regionrådet for Hallingdal stiller i tillegg ressurser til sekretariatsfunksjon for gjennomføring av avtalen og fag- 
og prosesskompetanse knyttet til initiering og gjennomføring av de prosjekter og tiltak som er nevnt nedenfor. 
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4. Prosjekter og tiltak 2006 

Generelle krav til prosjekter/tiltak 
Alle prosjekter eller tiltak skal beskrives gjennom en kortfattet og presis prosjektbeskrivelse som angir hva 
partene har som målsetting, hvilken effekt eller resultater som forventes og til hvilken kostnad.  Ved 
gjennomføring skal det benyttes prosjektstyringsverktøy type PLP eller tilsvarende.  En prosjektbeskrivelse skal 
som et minimum omhandle følgende elementer: 
• Målsetting 
• Forventede resultater av prosjektet 
• Beskrivelse/omfang 
• Finansiering 
• Organisering og gjennomføring 
• Prosjektansvarlig 
• Framdriftsplan 
• Rapportering i forhold til forventede resultater 
 
 
For året 2006 er det så langt enighet om følgende tiltak/prosjekter: 
DBC Næringshage Partnerskapsavtale 

Det er inngått en utviklingsavtale mellom DBC Næringshage og Hallingdalsregionen. Avtalen fokuserer på 
konkrete prosjekter DBC skal ha ansvar for når det gjelder utvikling av Hallingdalsregionen og næringslivet 
der. Avtalen er til erstatning for Buskerud fylkeskommunes tidligere avtale og tilpasset det nye regimet med 
regionale partnerskapsavtaler.  
Ansvarlig: DBC Næringshage 
Totalkostnad: kr 600 000,-.  
Andel fra Regionale utviklingsmidler kr 300 000,- 
 

Hallingkost 
Hallingkost BA satser sterkt på å stimulere til fremvekst av ytterligere produsenter og foredling av lokal mat 
i Hallingdal. Det jobbes med distribusjon og salgskanaler, markedsføring og produktutvikling. Prosjektet er 
treårig.  
Ansvarlig: Hallingkost BA 
Totalkostnad ved tiltaket: kr 3 852 805,-. Andel fra regionale utviklingsmidler kr 717 542,-. Det ble bevilget 
kr 367 542 i 2005. 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler for 2006 er kr 350 000,- 
 

ValHall  
Felles rekrutterings- og entreprenørskapsprogram for Valdres og Hallingdal. 5 årig prosjekt der det søkes 
om tilskudd for tre år. Gjennom programperioden skal prosjektet bidra til etablering av et funksjonelt 
redskap som er med på å øke mulighetene til etablering av egen virksomhet i ValHall-regionen for 
potensielle tilflyttere med høyere utdanning 
Ansvarlig: Valdres Næringshage v/ Arne Erik Fønhus 
Totalkostnad pr år: kr 545 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 115 500,- (tilskudd for 3 år) 
 

Yrkesmessa 2006 
Arrangerer yrkesmesse for ungdomskoler og videregående skoler i Hallingdal. Bakgrunn for satsningen er et 
ønske om tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. 
Ansvarlig: Regionrådet for Hallingdal v/Knut Arne Gurigard 
Totalkostnad: kr 320 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 100 000,- 
 

Vassdragsovervåking 2006 
Ansvarlig: 
Totalkostnad: 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 200 000,- 
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Kompetanseforum Hallingdal 

En del kompetanseaktører i Hallingdal har gått sammen for å se på om det kan skapes et bedre 
kompetansetilbud til næringsdrivende og enkeltpersoner i Hallingdal; Kompetanseforum Hallingdal. 
Prosjektet foreslås støtte til utvikling av nettportal som et hensiktsmessig verktøy for utvikling, samordning 
og markedsføring av et helhetlig kompetansetilbud for regionen. 
Ansvarlig: DBC Næringshage v/Ola Frogner 
Totalkostnad: kr 105 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 52 500,- 
 

 
Hallingdal Reiseliv AS; strategi/markedsplan 

Hallingdal Reiseliv er en videreføring og videreutvikling av det regionale reiselivssamarbeidet i Hallingdal. 
Hallingdal Reiseliv søker nå om støtte til kompetanseutvikling og økt markedskunnskap for å skape et bedre 
resultat i den prosjektrelaterte delen av virksomheten.  
Ansvarlig: Hallingdal Reiseliv AS 
Totalkostnad: Ikke oppgitt, men det legges inn betydelig egenfinansiering.  
Det bes om finansieringsplan og budsjett før utviklingsmidler kan utbetales. 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 300 000,- 
 

 
Hallingdal Reiseliv AS; Eventyrveien 

Prosjektet er en videreføring av en satsning det er jobbet med i flere år. Utviklingsmidlene forutsettes 
benyttet til det som er nytt i prosjektet. Utvikling av Eventyrkortet samt tematisering og pakking er 
elementer det skal arbeides spesielt med. 
Ansvarlig: Hallingdal Reiseliv AS 
Totalkostnad: kr 1 200 000,- 
Det bes om finansieringsplan og budsjett før utviklingsmidler kan utbetales. 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 250 000,- 
 

 
Hallingdal Reiseliv AS; Hallingdal Vinter 

Søknaden gjelder destinasjonene Ål, Gol og Nes, som for vintersesongen 2006/2007 vil introdusere 
vinterlandet Hallingdal på det danske markedet. Det skal spesielt fokuseres på mer bevisst bruk av internett 
og tilrettelegging for online booking.  
Ansvarlig: Hallingdal Reiseliv AS 
Totalkostnad: kr 1 550 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 150 000,- 
 

 
Hallingdal Museum 

Prosjektet handler om produktutvikling i et museums- og reiselivssamarbeid. Ideen er å skape et salgbart 
reiselivs-/opplevningsprodukt med høy kvalitet og lokal forankring, der en benytter museet som ramme for 
stemningsfulle kulturarrangementer med smak av tradisjonsmat. 
Ansvarlig: Hallingdal Museum 
Totalkostnad: kr 553 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 276 500,- 
 

 
Styrking av folkemusikkarbeidet i Hallingdal 

Prosjektet går ut på å utvikle et samarbeidsforum for de lokale spell- og danserlagene i Hallingdal for å 
kunne styrke folkemusikkarbeidet i dalen. Målet er å kunne koordinere aktiviteter, ta nye initiativ og jobbe 
aktivt for barn og unge. 
Ansvarlig: lokale spell- og danserlagene i Hallingdal 
Totalkostnad: kr 50 000,- 
Andel finansiert fra Regionale utviklingsmidler kr 25 000,- 
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Hallingdalsregionen har fått en ramme på kr 2 340 000 til fordeling i 2006. I tillegg er det overført kr 
613 458,- fra 2005. Total ramme for 2006 blir derfor kr 2 953 458,- 
 
Prioriteringene over gir en fordeling av midler så langt på kr 2 119 500,oo. Resterende ramme på kr 
833 958,- vil fordeles til tiltak seinere. 
  

5. Gjennomføring 
De ovenfor nevnte prosjekter/tiltak skal igangsettes i løpet av 2006.  
Dersom avtalepartnerne ønsker å prioritere igangsetting av andre prosjekter/tiltak i løpet av 2006, ut over den 
rammen som gjenstår til resttiltak, skal det klart framgå av vedtaket hvilke av ovenstående prosjekter/tiltak som 
strykes av listen for året 2006. 
 
 

Buskerud den …………………. 
 
 

______________________     ____________________________ 
      Tor Ottar Karlsen           Audun Aasheim 
         fylkesordfører        Regionrådsordfører i Hallingdal, 
          Nes kommune 
         
        ------------------------------------------
        Erik Kaupang, Hol kommune 
 

       ------------------------------------------
        Torleif Dalseide, Ål kommune 

 
       ------------------------------------------

                      Jan Halvard Brekko, Gol kommune 
 
       ------------------------------------------

                Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune 
 
       ------------------------------------------

        Hans Bekken, Flå kommune  
 
 
 
 


