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Til: Folloregionen IPR 

Fra: sekretariatsleder 

 

Studietur/arbeidsseminar for Folloregionen – forslag til steder å besøke: 

Det har lenge vært et ønske om å dra på en felles studietur, men på grunn av ulike årsaker har dette 

ikke vært gjennomførtbart (kommunesammenslåing, pandemien). I arbeidet med å utforme ny 

strategisk plattform for regionrådet med nye innsatsområder som næringsutvikling, samferdsel, 

reiseliv/turisme og klima/grønn omstilling, foreslår sekretariatsleder at Folloregionen drar på en 

studietur vinteren 2022. Innenfor tema reiseliv/turisme kan følgende steder være aktuelle: 

 

1. Hallingdal/Geilo 

Regionrådet i Hallingdal er et av de eldste regionrådene og har hatt et regionalt samarbeid siden 

1952. Hallingdalsrådet ble første regionråd i Viken som fikk vedtatt ny samarbeidsavtale om IPR. De 

har som eneste regionråd også vedtatt partnerskapsavtale del I med Viken. Jobber systematisk med 

omdømme og påvirkning av saker som gjelder alle de 6 kommunene i Hallingdal. Som de selv sier: de 

er uenige seg i mellom, men når de er utenfor dalen, opptrer de med én stemme og er enige. Det gir 

resultater.  

 

Geilo er godkjent som bærekraftmerket reisemål i regi av Innovasjon Norge, se linken 

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-

barekraftordning/  

https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/geilo/planlegg-reisen/  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/  

 

Folloregionen burde jobbe for å oppnå samme merke, som passer godt til ny strategi og nytt 

innsatsområde samtidig som regionen jobber med klima og oppnå bærekraftsmålene.  

 

Innovasjon Norge tilbyr finansiell støtte. Prosessen mot å ta merke første gang tar ca. 2 år.  

 

 

2. Fjellregionen og Røros 

Fjellregionen som består av 8 kommuner i Trøndelag og Innlandet fylker (Holtålen, Røros, Os, Tolga, 

Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen), kan være aktuell. Røros er et populært sted sommer som vinter, 

der deler av sentrum står på Unescos verdensarvliste. I tillegg er de resertifisert i merkeordningen 

bærekraftig reisemål, se linken  

https://www.fjellregionen.no/opplev  

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-barekraftordning/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-barekraftordning/
https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/geilo/planlegg-reisen/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/
https://www.fjellregionen.no/opplev


2 
 

 

 

3. Lindesnesregionen (Mandal og Lindesnes) og Kristiansand 

Lindesnesregionen, som nå består av de tidligere kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal 

og heter Lindesnes kommune, er også på listen over bærekraftig reisemål. Foruten Lindesnes fyr, 

er det vel undervannsrestauranten Under som er mest kjent. 

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/  

 

 

Nabokommunen, Kristiansand, er også vel verdt et besøk. De har Dyreparken som i flere tiår har 

vært et reisemål for alle småbarnsforeldre. 

 

Kristiansandsregionen endret også sitt næringsarbeid for 2-3 år siden og etablerte Business 

Kristiansand, se linken  

https://www.businessregionkristiansand.no/  
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