
Praktisk informasjon

tid:  Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2008

sted: Quality Hotel & Resort Fagernes

Påmeldingsfrist: 6. oktober 

Påmelding til: Påmeldingsskjema er lagt ut på 
 Oppland fylkeskommune sine hjemmesider:  
 www.oppland.no
 
 Påmelding er bindende.
 
Priser:   Dagpakke torsdag + fredag inkl lunsj: Kr 700,-       
 Hele seminaret og 1 overnatting:  Kr 950,-    
 Middag + konsert torsdag:  Kr  250,-

fakturering:   Den enkelte blir fakturert etter påmelding, 
 se påmeldingsskjema.

eventuelle  Belinda Fure
sPørsmål: Tlf: 612 89 000 
 E-post: belinda.fure@oppland.org

 Marie Arlien Rønning 
 Tlf: 612 89 000  
 E-post: marie.ronning@oppland.org 

Hvordan komme  Jotunheimen og Valdresruten bilselskap: www.jvb.no 
til fagernes:  Etnedal Bilruter: www.etnedal-bilruter.no
 Nor-Way Bussekspress: www.nor-way.no     
 Air Norway: www.airnorway.no 

evt. linker  Galleri Hilsen www.evalailahilsen.no
til aktuelle Norsk Rakfiskfestival: www.rakfisk.no
nettsider: Div. info om Valdres: www.valdres.no 
 Valdresmusea as: www.valdres.museum.no 

Seminaret arrangeres av Oppland og Hedmark fylkeskommuner i samarbeid med Husbanken, 
Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet,  
Statens vegvesen, Norsk Form, Nord-Aurdal kommune og Valdres næringspark. 
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lokalt særpreg som  
drivkraft i stedsutvikling

innlandsbyseminaret 2008 
– regional konferanse i hjertet av valdres om 

næring, kulturisme 
... og litt rakfiskfestival

Fagernes
30.–31. oktober 2008 



Denne gangen har vi gleden av å invitere til Valdres. Regionsenteret Fagernes ble den fjerde byen  
i Oppland i 2007. For innbyggere og 16500 hytteeiere i hele Valdres tilbys i følge kommunen  
«ekte bygdeurbanisme». En del av dette er flere festivaler, og årets innlandsbyseminar er lagt i 
tilknytning til Norsk rakfiskfestival. Det gir en mulighet til også å oppleve kortreist mat og kultur 
som en del av seminaret.

Målet med seminaret er, med mange ulike innfallsvinkler, å belyse hvordan lokalt særpreg  
kan danne grunnlag for stolthet, aktivitet, kultur- og næringsutvikling i et helhetlig stedsutviklings-
arbeid. Med regionsenteret Fagernes som eksempel vil vi også drøfte ulike problemstillinger  
knyttet til nærings- og boligetablering i sentrum. Gjennom seminaret håper vi å gi ny kunnskap og 
inspirasjon til det videre arbeidet i Oppland og Hedmark. 

Målgruppen for seminaret er politikere og administrasjon i kommuner og på regionalt nivå,  
planleggere, konsulenter, næringsutviklere, kulturarbeidere og organisasjoner som er opptatt  
av lokalsamfunnsutvikling. 

Ordstyrer: Hjalmar Solbjør, næringssjef i Oppland Fylkeskommune Ordstyrer: Svanhild Mosebakken, rådmann i Nord-Aurdal kommune

innlandsbyseminaret 2008 

lokalt særpreg som drivkraft i stedsutvikling

 Program torsdag 30. oktoBer

09.00  

10.00

10.10 

10.20

10.30

11.10

11.20

11.35

12.00

12.55

14.00

Innsjekking, vrimling og registrering  

Åpning 
v/leder i kommunalkomitèen i Oppland 
fylkeskommune Aksel Hagen 

Velkommen 
v/ordfører i Nord-Aurdal kommune  
Helge Halvorsen 

Hilsen fra Kongsvinger 
v/rådgiver Hilde Nygaard,  
Kongsvinger kommune

Valdres natur- og kulturpark,- 
rolle og utfordringer  
v/daglig leder Kjell Arne Berntsen

FYSAK med «Valdres Event» 

Særpreg og kvaliteter ved tettsteder 
v/sivilarkitekt Ketil Kiran 

Innledning til befaring  
– praktiske opplysninger

Lunsj  

På jakt etter Fagernes’ sjel og juvèl  
– oppmøte på tre ulike plasser i sentrum, 
befaring med lokale guider

Pause 
med te/kaffe, frukt og veggavis

14.15

15.15

15.45

16.05

17.00-
17.15

18.15

19.00

Case Fagernes – er det noen sak? 
v/sivilarkitekt Ketil Kiran og 
sivilingeniør Ole Falk Frederiksen

Fra visjon til realitet - om gjennom-
føringsprosesser i by- og tettsteds-
utvikling  
v/ prosjektutvikler Per Jæger 

Pause  
med te/kaffe og en liten matbit

Debatt   Innlegg 
v/ ordfører i Nord-Aurdal Helge 
Halvorsen, v/ avd.banksjef i DnBNOR 
Valdres Land og gårdeier i Fagernes 
Magne Kampen og utviklingsdirektør  
i IEU Østafjells Eiendom As Rune 
Stensvehagen som innspill til panel-
debatten med øvrige innledere.
Debatten ledes av journalist og 
informasjonsrådgiver i Oppland 
fylkeskommune Halvor Løkken

Valdres skjerper sansene  
v/ Valdres Event

Aperitiff i foajèen

Middag 
i rakfiskfestivaltelt med kortreist mat 
og konsert m/ Jørn Hoel og Steinar 
Albriktsen og «Marg og bein»  
– ta på varme klær!

 Program fredag 31. oktoBer

08.30

08.45

09.05

09.25

09.45

10.15

10.50

Dagen i dag

Presentasjon av nasjonal nettportal om 
stedsutvikling 
v/seniorrådgiver Kristin Omholt-Jensen, 
Miljøverndepartementet

Husbankens arbeid med områdesatsing 
v/avdelingsdirektør Tore Olsen Pran, 
Husbanken, region øst

Riksantikvarens satsinger på  
stedsutvikling 
v/ sivilarkitekt og seksjonssjef for by- og 
tettstedsseksjonen Ingun Bruskeland 
Amundsen, Riksantikvaren

Pause  
med te/kaffe og mulighet for utsjekking

Kulturplanlegging som plangrunnlag, 
program og utviklingsmotor 
v/ direktør May H. Balkøy,  
utviklingsavdelingen i Statsbygg

Et tverrkunstnerisk prosjekt for 
en by og dens befolkning 
v/landskapsarkitekt Tone Telnes, Feste 
Grenland og produsent Hans Petter Eliassen, 
Grenland friteater

11.20

11.50

12.05

12.25

12.55

13.30

Veileder i landskapstilpasning 
og byggeskikk for Valdres 
v/ landskapsarkitekt Nina Rieck, 
Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter

Pause  
med te/kaffe og frukt

Store og små steder 
– ulike tilnærminger og arbeidsmåter? 
v/spesialkonsulent Tove Krattebøl, enhet 
for samferdsel, miljø og plan i Hedmark 
Fylkeskommune 

Norsk Rakfiskfestival 
v/ festivalsjef Heidi Arnesen

Når alt heng saman med alt 
Skråblikk på seminaret, 
Fagernes og framtida 
v/sosiolog og skribent Andreas Hompland

Lunsj 
– og vel hjem!  

Deretter individuell befaring til 
Rakfiskfestivalens lekre gjemmer...


