
FRAMTIDAS MULIGHETER
Hallingdalskonferansen 2020 er viet distriktenes 
utfordringer og muligheter. Norge går så det suser. 
Likevel opplever Hallingdal og andre distriktsregioner, 
store utfordringer i kampen om arbeidskraft.

Distriktene er nå også tema i storpolitikken og vi 
ønsker å følge opp:
– Hva kan kommuner, politikere og næringsliv gjøre
sammen for å bedre utviklingen, samt sikre og skape
nye arbeidsplasser i Hallingdal?

ARRANGØRER

PROGRAM
• Velkommen til mingling, kaffe og innsjekk til konferansen fra kl 08.30
• Kulturinnslag
• Konferansier: Per Skøien - Kommunikasjons- og markedssjef i Skue Sparebank
• Levande lokalsamfunn for framtida – Distriktsmeldinga ved generalsekretær for Høyre John-Ragnar Aarset
• Vekstbarometeret - Lokalt og Regionalt nivå ved universitetslektor Steinar Aasnæss ved Universitetet i Sørøst-Norge
• Paneldebatt om distriktenes muligheter som ledes av Per Skøien

- Parlamentarisk leder (H), Trond Helleland
- Partileder (Sp), Trygve Slagsvold Vedum
- Ordfører i Gol (Ap), Heidi Granli
- Varaordfører i Hol (H), Hanne Haatuft
- Regiondirektør NHO Viken Oslo, Nina Solli

PAUSE 20 MIN
• Kulturinnslag
• Sofaprat: En fremoverlent reiselivsnæring –  viktig for turisten og utviklingen av Hallingdal

med tidligere ordfører i Flå, Tore Egil Buøen, sammen med destinasjonsutvikler hos Fredensborg Fritid,
Håvard Staff Brenno og eiendomsinvestor Pål G. Gundersen

LUNSJ 1 TIME
• «Distriktspsykopaten», ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo (V)
• Fem som har fått det til og hva var deres drivkraft? – Historier fra næringslivet i Hallingdal

- Tråkk’n Roll v/Lars Wraa Jensen
- HR Prosjekt v/Øyvind Frekeplass
- Ostebygda v/Liv Marit Hamarsbøen
- WOPAS v/Vemund Gudbrandsgard
- T. Engene v/Karianne Sørbøen

• Kulturinnslag
• Næringsprisen 2019 deles ut til en virksomhet eller organisasjon i Hallingdal som har utmerket seg på en positiv måte
• En grønnere fremtid for næringslivet og distriktet

v/energi- og miljørådgiver, Emma K. Thylander i SpareBank 1 Hallingdal Valdres
PAUSE 30 MIN
• Reiselivets fremtidsmuligheter og hvorfor vi trenger mer kompetanse

v/adm. direktør NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold
• Presentasjon Norsk Reiselivsfagskole

v/utviklingsleder Jonny Pettersen, Fagskolen Tinius Olsen
• Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil revolusjonere i Hallingdal

Orientering om status og fremdrift for fellesprosjektet v/prosjektdirektør i Bane NOR, Morten Klokkersveen
• Refleksjoner med bakgrunn i konferansen – er det håp?

v/redaktør Lillian Holden, Hallingdølen
• Er valgflesk bærekraftig?

Hva gjør rikspolitikere konkret for å skape arbeidsplasser i distriktene? v/eiendomsutvikler Arthur Buchardt

08.30-15.30

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse der næringsliv og det 
offentlige møtes. Konferansen foregår på Vestlia Resort Geilo. 

 Det er lagt opp til inspirerende innlegg med ambisjoner
om å skape en hyggelig og nyttig møteplass på tvers av miljøer.

Hallingen tek grep om framtida 
– nektar å site i baksetet

Kjøp billetter her Hallingdalskonferansen 2020

https://vestlia.pameldingssystem.no/hdk2020#/form
https://www.facebook.com/events/434464260788821/



