
Gjennomgang handlingsplan BR for Setesdal februar 2021/gt 

Oppsummering møte revidering handlingsplan for bærekraftig reisemål Setesdal. 

Hovden, 4.02.2021 

Til stede: Roy B. og Geir T. 

 

Jfr mål. 

Økning i belegg: Foreløpig er dette sterkt påvirket av pandemien og sammenlikning med tidligere år 

blir vanskelig. Ny statistikkdatabase skal være klar i begynnelsen av mars, jfr. USUS og danner 

grunnlaget for utviklingen 

Medlemsmasse i VS: Jobbes kontinuerlig med. Ny kundeavtale blir utarbeidet og det er foreløpig ikke 

avklart om det skal være flere enn tre typer kategorier medlemmene er med i. 

Delaktighet i arbeidet med VS: Følge opp og delta i de sammenhenger vi blir invitert til. Sende ut 

nyhetsbrev og engasjere bedriftene til å delta i f.eks utviklingen av RISS og elsykkelsystem. 

Kjennskap til BR i Setesdal: Få bedrifter som kan dette til å bruke logo og informere bredt om BR via 

nyhetsbrev og ved bedriftsbesøk og andre fora man deltar i. Ta dette videre i en 

opplæringsplattform. 

 

Tiltak i handlingsplanen ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt: 

Punkt i 
handlingsplan 

Handling Ansvar/Tid 

A-1 s. 6 Alle kommunene inviteres/utfordres på å lage en 
tilsvarende plan som den som er under utarbeidelse i 
Bygland og bruke den som mal for målrettet arbeid i 
kommunene. 
Den personen som blir ansvarlig for planen i kommunene 
bør også bli med i den arbeidsgruppen som må etableres 
for å jobbe med BR. 
Åseral må informeres spesielt om bærekraft og dette tas 
uavhengig av fremdrift på plansiden 

RB og GT lager 
dette etter første 
arbeidsmøte med 
Bygland- asap 
 
RB avtaler møte 
med Åseral 
MARS 2021 

B-1-1 s.6 Ledelse i VS inviteres til orientering om BR i 
kommunestyrene, samtidig også en orientering om 
arbeidet med reisemålsutvikling generelt og arbeidet med 
sommeren spesielt 

RB forespør tid for 
orientering 
RB og GT 
gjennomfører 
orienteringen. Vår 
2021 

B-2-2 VS trenger egen konto for å kunne sende nyhetsbrev og 
andre budskap som bør ut. Nyhetsbrev bør gå hver måned 
nå og første utsending er slutten av februar. 

RB lager konto på 
Mailchimp. 
Nyhetsbrev 
produseres. 
Februar 2021 

C-3-3-4 Gruppen som blir etablert utfordres på besøksstrategier i 
forhold til kunnskap og om det trengs dette i tillegg til det vi 
har 

RB og gruppen 
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C-4-1 Oppfordre i nyhetsbrev til sertifisering. Kommunene må få 
dette som absolutt krav. Sjekke av ordning med finansiering 
på dette med regionrådet. 
Følge opp arbeidet med bedriftene bl.a. i 
bedriftsnettverket.  

Rb sjekker igjen 
med Rita og tas 
med i nyhetsbrev. 
Februar 2021 

C-4-4-1/2 VS engasjerer seg i arbeidet med elsykkelsystem RB/GT 

C-4-7-3 Vannkvalitet badeområder. Roy får tak på hvem det er i 
kommnene som tar prøver og får dem til å ta prøver av 
badevannet der hvor det finnes badesteder i sin kommune. 
Et område i hver kommune og prøvetaking i juni og juli – til 
å begynne med. 

RB kontakter 
vannprøvetakerne. 
Februar 2021 

C-4-11-1/2 Tekst som er formulert om innkjøp bør vedtas av 
regionrådet og den bør videresendes til kommunene for 
vedtak og implementering. 
For øvrig bør det avklares hvordan VS, gjennom 
regionrådet, kan fremme saker for kommunene som angår 
BR. 

RB sjekker med Rita 
om hvordan dette 
formelt bør gjøres 
Februar 2021 

C4-12-1/2 Klimaplaner og miljøplaner i kommunene. Hva er status på 
dette, er BR nevnt i planene og når der det rulering på dette 

GT avklarer med 
plansjefene i 
kommunene. 
Februar 2021 

D-5-1-1 
D-5-1-2 
D-6-2-1/2 
D-7-1-1/2 

Opplæringplattform og kursing. VS bør etablere en egen 
plattform for bruk til dette som også kan brukes av andre, 
f.eks i forhold til RISS arbeidet eller bedriftsnettverket. Vi 
underslker med IN om de har noe på dette og undersøker 
bredt hvilke tilbydere som finnes og pris.  Vi ønsker et 
program tilsvarende det som GSTC treningen via IN ble 
utført på. Dette bør være på plass innen våren 2021. 
Opplæringsprogram gjennomgås og implemeteres i 
arbeidet med ny portal 

GT sjekker med IN 
og sjekker rundt for 
tilbydere. 
Vår 2021 
 
Opplæringsprogram 
revideres av RB/GT 
vår 2021 

D-5-1-4 Hva er merkevarehåndbok status pr i dag og hvordan bør 
den se ut. Hvordan gjøre dette så enkelt som mulig 
samtidig som vi følger de etiske retningslinjene vi må ha 
med i forhold til BR 

RB sjekker med Rita 
om status. 
GT lager forslag til 
tekst og bruk 

D-8-3-3 Arbeidet med universell utforming tas videre i 
arbeidsgruppen hvor kommunene blir med  og der bør det 
lages en oversikt over tiltak som er implementert og tiltak 
som vil bli implementert. 

RB/GT tar med 
dette inn i 
arbeidsgruppen 

 


