
   

Felles strategi for deltidsinnbyggere som vekstressurs  
Oppfølging fra Gudbrandsdalstinget 1.-2. november 2019 – tilbakemelding fra Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

• Saken fremmes for Fjellnettverket på Rådsmøtet 28. mai. 

• Det henstilles til alle kommunene om å melde seg inn i Utmarkskommunenes 

sammenslutning og ta opp saken der. 

• Saken tas opp i kommende møter med Stortingsrepresentantene. 

• Saken/problematikken tas opp i arbeidet med planstrategi. 

 

Gudbrandsdalstinget besluttet følgende i møte 2. november 2019: 

«Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles strategi for deltidsinnbyggeren som vekstressurs.  Det skal 

drives aktivt politisk påvirkningsarbeid for at brukertall framfor innbyggertall skal være førende for 

lokalisering, dimensjonering og finansiering av lokale offentlige tjenester.» 

Arbeidsutvalget for Gudbrandsdalstinget tok opp saken i møte 10. desember 2018 og konkluderte 

slik: 

«Arbeidsutvalget vil 
1. jobbe videre med å konkretisere/visualisere/utforme felles strategi/overordnet mål for 

deltidsinnbyggeren som vekstressurs 
2. ta opp deltidsinnbyggerproblematikken i Fjellnettverket, dvs benytte medlemskapet til å få 

det høyt på dagsorden 

3. ta kontakt med fylkeskommunen ang Grønne midler og deltidsinnbyggeren 

4. ellers jobbe med problematikken inn i andre saker/prosesser som Gudbrandsdalstinget er 

involvert i og/eller skal involvere seg i» 

Så langt er ikke punktene over fulgt opp.  Det skyldes blant annet kapasiteten i sekretariatet. 

Dette er en sak/problematikk som angår de fleste kommuner og regioner som har stort antall 

deltidsinnbyggere.  Det tilsier at det må jobbes på flere måter og i ulike nettverk og sammenhenger.  

Blant annet bør saken tas opp i kommende rådsmøte for Fjellnettverket, med anmodning om at 

Fjellnettverket, på vegne av medlemmene, utreder og fronter saken overfor nasjonale myndigheter. 

Gudbrandsdalstinget kan videre henstiller til de kommunene som ikke allerede er medlem, om å 

melde seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning, med sikte på at saken også kan tas opp der. 

I tillegg må det jobbes med saken og problematikken i andre saker / prosesser – slik det er formulert i 

punkt 4 i arbeidsutvalgets konklusjoner fra 10. desember 2018. 

 

Bakgrunn og vurderinger: 



   
Strategi-vedtaket fra Gudbrandsdalstinget 2. november kan ses på som inneholdende to elementer:  

Den første setninger sier at det skal utvikles en felles strategi.  Den andre handler mere om tiltak og 

metode.   

Til strategi-delen:  

Byregionprogrammets arbeids og resultater har i stor grad omhandlet deltidsinnbyggere og 

strategier.  Arven fra Byregionprogrammet, og noe av det som er mest relevant i denne 

sammenhengen, er behandlingen av felles saksframlegg ved årsskifte 2017/2018 og 

Gudbrandsdalspraksis:  

  

Deltema Verdiskaping handlet i stor grad om deltidsinnbyggeren som vekstressurs.  Det henvises til 

ØF-rapport 02/2017 Fritidsboliger og lokal verdiskaping – Tiltak og strategier.   I kapittel fem 

oppsummeres følgende som noen viktige felles punkter: Markedsutvikling/-tilpasning, Eksisterende 

kunnskap og eksempler, Fellesoppgaver, Utleie,  Informasjon om lokale tilbydere, Eiendomsskatt og 

Lokale tradisjoner og spesialiteter  

 

Til tiltaks- og metodedelen: Til spørsmålet om på hvilken måte det skal jobbes med 

deltidsinnbyggerproblematikk framover, vil ett av svarene være at det må jobbes på ulike måter, 

flere arenaer og forskjellige sammenhenger.  

Mest nærliggende synes det å være å jobbe på arenaer og via kanaler som allerede er der, eller skal 

etableres.  For eksempel:  

• Tema i møter med Hedmark- og Opplandsbenken på Stortinget, og ellers hver gang 

Gudbrandsdalstinget møtes.  

• Fjellnettverket.  De viktigste fjellområdene/regionene/alliansepartnere i Oppland og 

Hedmark er allerede medlemmer i Fjellnettverket.  Alle tre regionene i Gudbrandsdalen er 

medlemmer av Fjellnettverket.   Utfordringen er dermed å utnytte medlemskapet i 

Fjellnettverket på en aktiv måte, og dermed medvirke til at Fjellnettverket setter 

deltidsinnbyggeren tydeligere på dagsorden. http://www.bfk.no/Fjellnettverket/ Kanskje vil 

det være behov for – i samarbeid med de øvrige hytteregionene – å gjøre et stykke arbeid på 

deltidsinnbyggeren – for tydeligere å få fram eksempler og utfordringer når det gjelder 

lovverk og statlige overføringer? Fjellnettverket er ellers en part i produksjon og utviklingen 

av Fjellindeksen som utarbeides hvert år. Fjellindeksen utarbeides for å ha kunnskap om 



   
hvordan situasjonen i fjellkommunene er, for at medlemmene kan mene noe om hvordan 

utviklingen bør være og hvilke politiske tiltak som må settes i verk.   

• Utmarkskommunenes sammenslutning. Organisasjonen har vist seg som svært handlekraftig, 

og står bak en rekke initiativ og høringer som angår utmarkskommunene, fjellområdene og 

dermed både direkte og indirekte deltidsinnbyggeren.  Se nettsiden:  http://utmark.no/ .  I 

Oppland er disse kommunene medlemmer i dag: Dovre  Lesja  Lom  Nord-Fron  Ringebu  Sel  

Skjåk  Sør-Fron  Vang  Vestre Slidre  Vågå Bør flere kommuner i Gudbrandsdalen oppfordres 

til å slutte seg til? 

• Saken tas med inn i kommende arbeid med planstrategi for drøfting om problematikken er 

aktuell for regional planlegging. 


