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Sak nr :

RS 41/-19 Disponering av midlar frå Norske parker
I tildelingsbrev frå Norske parker av 7. juni heiter det moa: »Midlene skal brukes til å styrke
den enkelte park sin kapasitet for å bidra i nasjonale fellestiltak (Jfr. handlingsplan for
fellestiltak). Prosjektsatsingene utvikles fortløpende utover 2019 i kommunikasjon med
enkeltparkene og i felles forum. Det er viktig for Norske Parker at midlene brukes til å styrke
parkadministrasjonen så langt det er mulig.
De midler som nevnes nedenfor er direkte utbetalinger. I tillegg kommer også en merverdi
for enkeltparkene i det arbeidet Norske Parker gjør i forhold til fellestiltak på nasjonalt nivå.
Det utarbeides en enkel avtale i forhold til de aktuelle tiltak parken skal gjennomføre før
utbetaling av midler.

Vurdering av tiltak:
Dagleg leiar foreslår at vi tek utgangspunkt i å styrke eksisterande arbeid.
1. Bærekraftige opplevelser er i Valdres tufta på natur- og kulturarven vår, jf.
styringsdokumenta til parken. Dagleg leiar foreslår forsterka innsats på fyljande
områder:
a) Innsats på vedlikehald og oppdatering av løyper og stigar, ressursar til å leige inn
nokre eksterne ressursar i tillegg til dugnad. Oppdatere digitale verktøy som
Valdres.no, Ut.no og Outtt.com
b) Bilete og videoar av signaturprodukta i Valdres
c) Kompetanseheving på korleis me fortel dei gode historiene. I parksystemet i
Europa er det utviklet en metodikk for å fortelje, intepretasjon. På metodedikk
delen her kan me tenkje oss å leige inn kompetanse som skolerer oss og
partnarane i parken på å skape gode forteljingar på dei digitale flatene våre.
Valdres må vera eit godt digitalt vertskap.
d) Forprosjekt /forstudie på utvikling av vertskapskursa våre, der me koplar desse
enno betre mot dei digitale flatene, jf. punkta over
TILTAK
SUM
Bærekraftige Opplevelser/Parks Norway
Tiltak stigar og løyper
Forstudie /forprosjekt utvikling av
digitalisering av vertskapskurs
Synlighet og kommunikasjon
Produksjon av bilete og filmar
sign.

Utskrift sendt til

50 000
50 000
50 000
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Administrative fellesfunksjoner
Kompetanseutvikling og kurs
Intepretasjonskurs for VNK og partnarar
SUM

20 000
20 000
190 000

2. Junior Park Ranger. Det trengs eit rammeverk for dette arbeidet. Det må gjerast ei
kartegging av samarbeidspartar. Og det må definerast korleis me får til samhandling
mellom dei ulike. Aktuelle samarbeidspartar kan vera: DNT ung, Valdres friluftsråd,
Ungdomsråda i kommunane og Ung i Valdres.
Dette er ein måte å engasjere ungdom på i heile Europa, i Valdres må vi gjere det på
vår måte. I fyrste omgang må vi kartlegge det me har og me må orientere oss i
rammene for kva dette er internasjonalt.
TILTAK

SUM

Praktisk arbeid og aksjon
– EUROPARC Junior Park Ranger program

50 000

Forslag til vedtak:
Regionstyret ber VNK inngå avtale med Norske parker i tråd med skissa.

Vedtak:

Vedlegg:
1. Tilsagnsbrev frå NP
2. http://www.norskeparker.no/
sign.
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