Arbeidsgruppen i Haldenkanalen Regionalpark

Ørje 6.10.2014

Referat fra arbeidsgruppemøte i Haldenkanalen Regionalpark
Tid:

Mandag 6. oktober 2014 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede:

Elisabeth Dammyr, Haldenkanalen Regionalpark
Grete Elgetun, Haldenkanalen Regionalpark
Rita Lindblad, Aremark kommune
Linda Duffy, Østfold Fylkeskommune
Vidar Østenby, Marker kommune
Liv Lindskog, Halden Turist
Kjersti Berg Sandvik, Haldenkanalen Regionalpark

Forfall:

Espen Bråthen, Aurskog-Høland kommune.
Bjørn Winther Johansen, Indre Østfold Utvikling
Steinar Fundingsrud, Haldenvassdragets Kanalselskap
Erik Bakke, Aurskog-Høland kommune, Rømskog og Aurskog-Høland Reiselivslag
Gina Finsrud, Halden kommune
Øystein Toverud, Utmarksavdelingen
Roar Høisveen, Rømskog kommune
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DAGSORDEN:
Saksnr
16/2014

Sak:
Godkjenning av møtereferat fra møte 19.19.2014 utsendt med e-post

Frist:

Ansvar:

Konklusjon:
Tatt til orientering av arbeidsgruppen

SAKER TIL ORIENTERING

17/2014

Identifisering av innfallsporter: Fokus på opplevelsesnæringen.
Kortsiktige tiltakene på plass snart slik at de er med i budsjett for 2015,
presenteres på neste arbeidsgruppemøte.
Langsiktige tiltakene på plass i begynnelsen av desember.
Konklusjon:
Tatt til orientering av arbeidsgruppa.

Linda
Duffy,
Erik
Vitanza,
ØFK.
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Oppfølging av saker:
Saksnr
12/2014
7/2014
4/2014

Sak:
12: Prosjekt Kompetanse og Produktutvikling
Produkter; utvalg, kriterier, utvikling og prioritering.
 Gjennomgang av kartlagte produkter og produsenter
 Første prioritering av produsenter for videre arbeid
Kommentarer:
7:Produktutvikling: Refleksjon fra reiselivsmessen i 2014 Padleinteresserte mennesker. HK RP gjennom næringsdrivende
aktører tilby kurs i kajakk, lage padlekart?
Naturopplevelsene er viktige, det må tilrettelegges for det.
Bruke det som blitt prøvd og utvikle det enda bedre så som
utleieordningen av kano/kajakk og sykkel.
Forslag til turer, forbedre for enda flere sykkelturer. Mere
vandreturer og få de med på kartet.

Frist:
Snarest
mulig.

Ansvar:
Kjersti sende ut
forslaget til
arbeidsgruppen for
kommentarer. Vidar
ta innspillene,
redigere og sende
søknad til IN.

Prioritering av aktører: Sende ut til alle aktører med tilbud der
det beskrives hva de forplikter seg til. I tillegg så velger
destinasjonsselskapene ut de aktører de mener er engasjerte
og vil noe.
4:Samarbeidsavtale aktørene:
Lage en samarbeidsavtale med aktørene, de som er villige å
delta, skriver på avtalen, de får tilbud om kompetanseprogram,
individuell veiledning for det praktiske i forhold til produkter,
de får del i markedsføringen og blir synlig i en større
sammenheng
Konklusjon:
Kjersti, Vidar og Parkadministrasjonen jobber videre med dette
tiltaket.
8/2014

Evalueringssamlingen
Kommentarer:
Oppsummeringen fra evalueringssamlingen.
-Velge opplevelsesnæringen som innsatsområde mer rettet
-Jobbe med hele Regionalparken som opplevelsesrom
- Næringsdrivende aktører er ansvarlig for utviklingen av sine
virksomheter og produkter men at RP skal tilrettelegge og
støtte opp så mye som mulig. - RP må kommunisere tydeligere.
-Skal arbeide tversektorielt, derfor fint å fortsette med
arbeidsgruppen som den er.
-Haldenkanalen Regionalparks Eksterne og interne
kommunikasjon -bli tydeligere.
- Må kunne måle de tiltak som det arbeides med.

Parkadministrasjonen

Konklusjon:
Tatt til orientering av arbeidsgruppa.
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