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Gudbrandsdalsmøte 2016 
Ga la  3.-4. november 

Oppsummering av hovedpunkter 
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PROGRAM 

Torsdag 3. november. Møteleder Olav Brostrup Müller 

17.30  Innsjekking 

18.00  Velkomst v/styringsgruppas leder, ordfører Espen Granberg Johnsen. 

  Prosjektet i et nøtteskall. Status v/prosjektleder Hanne Mari Nyhus. 

18.30    Middag   

19.30  Nyskaping og bygdeutvikling. Foredrag v/ Dag Jørund Lønning – rektor og 

professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. 

Fredag 4. november. Møteleder Olav Brostrup Müller 

08.30  Moderne bosetting - tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og 

tjenester.  Hvordan ser handlingsrommet ut, hvordan utnyttes det og hva er 

det mest aktuelt å arbeide med framover?  Innledning v/ Aksel Hagen, 

Høgskolen i Lillehammer og Kjell Overvaag, Østlandsforskning. 

 200 ledige hus – eksempel Nord-Gudbrandsdal v/prosjektleder Cecilie Asp 

 (Fritids)bolig og småbruk i BYR-regionen. Hvilken utvikling kan vi forvente 

som følge av foreslåtte endringer i konsesjonsloven v/ Tor Arnesen, 

Østlandsforskning  

 Kommunale tjenester til hytteeieren v/rådmann Per H. Lervåg, Ringebu 

kommune. 

 Hytteeier og fritidsbeboer – innspill fra hytteeier på Gålå, Mette Espedal.  

Panel med Dag Jørund Lønning og ordfører Mariann Skotte, Lesja. 

10.45  Midt i økta – formiddagskaffe 

11.15-12.15 Hva skal prioriteres framover?  Arbeidsøkt rundt forslag til hvilke spørsmål og  

 problemstillinger det skal jobbes med. Forslag blir presentert på 

formiddagen, og det blir også sendt ut et notat i forkant av møtet. Økta 

ledes av fylkesvaraordfører Ivar Odnes og  ordførerne Espen Granberg 

Johnsen, Bjarne Eiolf Holø, Ole Tvete Muriteigen og Hans Oddvar Høistad. 

12.30  Gudbrandsdalsting – Gudbrandsdalsmøte.  Hva tilsier at det er  behov for å 

samle krefter og ressursinnsats i Lillehammer/Gudbrandsdalen, og hvordan 

kan det gjøres? Innspill fra fylkesordfører Even Aleksander Hagen og ordfører 

Dag Erik Pryhn. 

13.00  Lunsj 

14.00  Hvordan legger vi opp arbeidet framover – i den enkelte 

kommune/fylkeskommunen, hos  

 øvrige parter? Forventninger til prosjektorganisasjonen? 

 Plenum og panel med Brit Kramprud Lundgård (ordfører i Øyer), Kaija Eide 

Drønen (rådmann i Sel) og assisterende fylkesmann Eli Blakstad.  

14.50  Avslutning v/styringsgruppas leder Espen Granberg Johnsen. 
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Gudbrandsdalsting – Gudbrandsdalsting – samle krefter og 

ressursinnsats – hvordan? 

 

Even Aleksander Hagen: 

 Stort område – Otta geografisk midt i 

Gudbrandsdalen  

 Berømmer ByR2-arbeidet 

 Minner om at det ikke er naboen som er 

konkurrenten 

 Vi skal være med å skape historie om 

Gudbrandsdalen 

 Være sammen om å få opp igjen statusen  

 For dårlige til å legge til rette – sammen 

 Bli bedre til å markedsføre det som skjer 

 Stort paradoks – vi mangler folk – 

flyktninger  

 Gudbrandsdalsting – ikke nok en arena 

men må komme til erstatning for noe annet 

Dag Erik Pryhn: 

 Overmåte positivt at det tenkes Gudbrandsdalsperspektiv 

 Hvorfor er det ikke mer samarbeid der alle Gudbrandsdalskommunene er involvert 

 Var det bedre før – mer samarbeid – for 30 – 40 – 50 år sida – Dølabyen? 

 Aldri vært mer interkommunalt samarbeid enn nå 

 Interkommunal samhandling – regionvis – går ofte i samme spor – ikke alltid den beste bruken av 

tida 

 Allerede i 2005 ble det fra ordførere uttalt at vi må samarbeide mere i Lillehammer og 

Gudbrandsdalen 

 ByR2 en begynnelse – programmet har kommet oss til unnsetning 

 Samfunnet leverer ikke godt nok slik vi har organisert oss i dag 

 Regioner viktigere enn nasjonalstaten – internasjonal trend 

 Tettere og mer samarbeid viktig – «kjøttvekta» - både i innlandet og i forhold til nasjonen 

 Moderne bosetting – i kontinuerlig forandring – vil være annerledes i 2025 enn det vi ser i dag 
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Strategier og tiltak – hva skal prioriteres framover?  Oppsummering 

av arbeidsøkta om handlingsrom 

1.Kartlegging av ledige boliger 

Oppgave 1: Foreta ei samlet kartlegging av ledige boliger (inkludert utleieboliger og leiligheter) – 

fritidsbolig – småbruk – garder – med tanke på bosetting, heltid som deltid. Vurdere behovet for en 

meglerfunksjon der en kopler de som etterspør og de som eier. 

Begrepet «meglerfunksjon» kan misforstås. Vi buker «kobler», slik at det ikke blandes sammen med 
yrkestittelen megler. 

 Regelverket i kommunene blir tolket noe ulikt ut i fra politiserte innfallsvinkler 

 Viktig med mottaksapparat i hver enkelt kommune/litt tilfeldig hvem som møter interesserte i et 
servicetorg 

 Tilflytting må ivaretas som en ordinær tjeneste i kommunene 

 Trenger årlig kartlegging av Ledige Hus  

 Et regionalt koblingspunkt som holderen hånd om helheten er nødvendig, men må ha tett 
kontakt med kommunene 

 Fokus på Ledige Hus vil bevege også de som ikke er i målgruppa 

 Vi har ingen meglerfunksjon i betydningen eiendomsmegler 

 Balansere involveringen slik at ikke uproffe selgere og kjøpere blir overlatt til seg selv 

 Regional henvendelse fra 6 ordførere er viktig som en oppstart av dette arbeidet 

 Erfaring fra Boligtorget fra Ringebu er et alternativ 

 Den enkelte kommune kan ikke ha hvert sitt prosjekt 

 Vi børt ha et mål om et «Gudbrandsdalsprosjekt» 

 

2.Gjennomgå praksis og utvikle veileder 

Oppgave 2: Gjennomgå praksis og utvikle en samordnet, ikke nødvendigvis ensartet, politikk skrevet 

ut som en veileder for praktisering av de ulike lovverkenes bestemmelser om samfunns- og 

arealplanlegging, bygging, eierskifte, prisregulering og bo-, delings- og drivepliktbestemmelser osv. 

 "Forenkle og forklare" 

 Hvem skal bruke veilederen - Hvem er den til for? 

 Bevisstgjøring - hvorfor gjør vi det slik vi gjør det? 

 Etablere og forankre praksis (-styringsmodell) 

 En veileder kan være et grunnlag for å påvirke til endring (av PBL) 

 Bør ikke ha mål om å utvikle en lik politikk (men en veileder) Truer dette lokaldemokratiet - (at 

det legges opp til bruk av en "forhåndsbestemt politikk"?) 

 Problemstillinger knyttet til lovhierarkiet  - hvilken lov gjelder? 

 Det er ulik praksis i den enkelte kommune f.eks. i forhold til scooter og andre transportmidler 

 Felles vaktordning for henvendelser fra hytteeiere -slik at de får raske svar 

 En veileder vil være til 1) innvortes 

bruk og 2) overfor kundene våre 

 Politikerne må delta i utarbeidelsen 

av en slik veileder - politisk 

forankring 

 Behov for samordning mellom ulike 

lovverk 

 "Næringsvennlige kommuner" 

 Vågå og Sel har laget en veileder til 

bruk på landbruksområdet 

(fradeling, konsesjon mm) 



5 
 

 Evt bygging på dyrka mark til næringsformål krever erstatningsarealer gjennom nydyrking (lik 

praksis rundt dette) 

 Gudbrandsdalen - en kommune 

 

3.Felles opplegg for informasjon, involvering og medbestemmelser 

Oppgave 3: Utvikle et felles opplegg for informasjon, involvering og medbestemmelse av 

fritidsbeboere i plan-, utviklings- og beslutningsprosesser. 

 Arenaer for informasjon, involvering og medbestemmelse må på plass og holdes varme 

underveis i prosesser. Her må det praktiseres aktiv deltakelse fra de som møter gjennom eks 

dialog, workshop og samtaler. Kan være lurt å tenke hvor slike møter legges – må de være på 

rådhuset? 

 Halvårige eller årlige møter med hytte velforeninger der informasjon gis om mulige 

utviklingsområder og tiltak. Legges opp med tilbakemeldinger der og da i møtet.  

 I tillegg til fysiske møteplasser for informasjon, involvering og medbestemmelse er det aktuelt å 

etablere digitale arenaer for å nå denne gruppa utenom de fysiske og direkte møtene.  

 Temaet fortetting i hytteområder vekker ofte motstand og her er det særdeles viktig med tidlig 

dialog. Det må først i slike prosesser belyses overordna hensyn og muligheter før en kommer ned 

på detaljer der flere har lett for å gå langt inn i sin egen situasjon. Kan en i nye hytteområder ta 

inn forbehold om at fortetting kan bli aktuelt på et senere tidspunkt? 

 Er det mulig med hytteierrepresentanter med tale og forslagsrett i politiske fora eks. utvalg for 

plan og teknisk i saker som angår hytteinnbyggeren?  

 

4.Etterspørsel, behov og gjeldende lovverk 

Oppgave 4: Gjennomgå etterspørsel, behov og 

gjeldende lov- og regelverk når det gjelder offentlige 

tjenester (både personrettet og knyttet til 

fritidsboligen) rettet mot fritidsbeboere. Presentere 

og utvikle eksempler på god praksis, og drøfte 

behovet for en samordnet Gudbrandsdalspraksis der 

en tar høyde for at behovene kan variere fra 

kommune til kommune.  

 Felles vaktordning for kontakt med fritidsboere i 

ferietid 

 Oppfordre / bistå hytteeiere med å fylle 

hytta/sengeplasser flere døgn i året 

 Likt regelverk for å endre fra fritidsbolig til bolig? 

For eksempel eiendomsskatt 

 Endre / «omstarte» / reversere Plan og 

Bygningsloven 

 Statlig kompensasjon merkostnader (lege, 

hjemmepleie mm) ved bruk av fritidsbolig 

 Likt regelverk der det er naturlig og logisk, for eksempel  

 Brukerundersøkelser blant hytteeiere rettet mot bruken av kommunale tjenester. 

 Utfordring; økonomi omkring hjemmetjenester blant hytteeiere, kompensasjon? 

 Samordne regelverket for Gudbrandsdalskommunene for når hytta kan brukes som bolig. 
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 Justere plan og bygningsloven for å redusere behandling av dispensasjonssøknader hytte – bolig.  

Dispensasjoner = skjønn = ikke lik praksis 

 Ulik eiendomsskatt for bolig og hytte.  Hvor går grensa? Antall hyttedøgn? 

 Like regler for å behandle dispensasjonssøknader for eksempel funksjonshemmede som vil ut i 

naturen 

 Bibliotek viktig kommunalt tilbud for hytteeiere, kombinasjon med turistinformasjon 

 Viktig å bemanne kommunale kontor slik at en kan betjene hyttefolk når de er i område. Utvida 

åpningstider? 

 Hytteråd? Felles praksis for alle kommuner 

 Viktig at hytteeieren får respons! 

 Samle oversikt over ulik praksis i de ulike kommuner 

 Samordne og opptre som en enhet 

 Ulik eiendomsskatt for bolig og hytte. Hvor går grensa? 

 

5.Bærekraftig moderne bosetting 

Oppgave 5: Drøfte hvordan moderne bosetting skal kunne utvikles i samsvar med nasjonale – 

regionale – lokale bærekraftmål, eksempelvis på områdene transport, energi og arealbruk. 

 Gudbrandsdalskommunene kan gå sammen om at hyttebyggingen som skal foregå skal være 

svært miljøvennlig, og profilere seg under paraplyen: Gudbrandsdalen – sentrum for miljøvennlig 

hyttebygging 

 Tenk tettstedsutvikling i hytteområder for å tilrettelegge for fremtidig bosetting (gang- og 

sykkelveier, lekeplasser, offentlige rom +++) 

 Der det er mulig må det tilrettelegges for kollektivløsninger. Krever en analyse av 

problemstillinger p.t. og hvordan disse kan løses 

 Er antall drosjeløyver noen steder en problemstilling 

 Tilrettelegge best mulig for elbil og andre nullutslippsbiler, slik at mest mulig miljøvennlig 

bilkjøring muliggjøres 

 Anekdotisk vet vi at noen velger å ha en svært liten bolig i Oslo-regionen og ha god plass på 

hytta. Kan vi analysere omfanget av dette, og så bygge opp en argumentasjon rundt at 

hyttebyggingen avhjelper arealutfordringen i Oslo? 

 Vurdere konsentrert fritidsleilighetsbebyggelse i stedet for spredt hyttebygging 

 Økte tilbudet av «Hjem på hytta»-leveranser for å redusere behovet for at hyttefolket må ut med 

bilen for å handle. Positiv miljøeffekt om 30 hytteeiere i stedet for å kjøre egen bil på butikken 

får tilkjørt varene av én bil (gjerne en elbil) 

 Legge til rette for gående og syklende også i hyttefeltene 

 Regional bildelingsordning (som bysyklene i Oslo). Med utstasjonering av biler på Lillehammer 

Stasjon og sentrale steder ellers 

 Hvordan kan førerløse biler og busser ha en betydning? 

 Samarbeide med NSB om gode løsninger for hyttefolket 

 De tre bærekraftmålene som står nevnt i problemstillingene slår negativt ut, men det finnes også 

bærekraftmål der hyttebygging kan ha positiv effekt. Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål, 

peker spesielt god helse seg ut, men her finnes det sikkert andre også. 
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Arbeidet framover 
Hvordan legger vi opp arbeidet framover – i den enkelte kommune/fylkeskommunen, og hos øvrige 

parter? Forventninger til prosjektorganisasjonen? 

Oppsummering med panel og plenum 

 Store utfordringer – offentlig sektor må bli bedre på samhandling – stor tro på 

innovasjonsaktiviteten i programmet skal bidra til det 

 Finne arenaer for å involvere fritidsbeboerne – tale- og forslagsrett – hyttebenk i 

kommunestyresalene? 

 Forenklinger etterlyses – lovverk, praksis, kulturer, bruke handlingsrommet 

 Lillehammer – Gudbrandsdalen – en region 

 ByR2- strategier og tiltak må forankres i den enkelte kommune, felles krav/mål som sikrer at det 

jobbes og jobbes i samme retning 

 Eierskapet må ligge i kommunestyrene 

 Regionale myndigheter må tenke utvikling – sammen med kommunene 

 Viktige og eksisterende medspillere som ressurser i regionen – næringsliv, enkeltpersoner 

 Gudbrandsdalstinget skal bidra til at vi kan være i forkant – slik kan vi påvirke både regional og 

nasjonal politikk 

Oppsummering fra Espen Granberg Johnsen: 

 Vilje til og ønske om samarbeid – på tvers av politiske skillelinjer og kommunegrenser 

 Styringsgruppa tar stilling til prioritering av hovedaktiviteter før jul 

 Inviterer Fylkesmannen inn i samarbeidet  

 Vi må evne å ta fatt i de viktigste sakene for hele regionen – i stedet for begrensningene som det 

medfører å være inndelt i tre  
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Presentasjoner 
 

 

 

200 ledige hus - Cecilie Asp 

Endringer konsesjonslov - Tor Arnesen 

Mobilisering og utviklingsarbeid - Dag Jørund Lønning 

Moderne bosetting - Handlingsrom 

Om prosjektet og hvor vi ligger i løypa 

Tjenester til hytteeieren - Lervåg 

 

  

https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/200-ledige-hus-ca.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/200-ledige-hus-ca.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/endringer-konsesjonslov-tor-arnesen.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/endringer-konsesjonslov-tor-arnesen.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/mobilisering-og-utviklingsarbeid-lc3b8nning.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/mobilisering-og-utviklingsarbeid-lc3b8nning.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/moderne-bosetting-handingsrom-04-11-16.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/moderne-bosetting-handingsrom-04-11-16.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/om-prosjektet-og-hvor-vi-ligger-i-lc3b8ypa.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/om-prosjektet-og-hvor-vi-ligger-i-lc3b8ypa.pdf
https://byregionlg.files.wordpress.com/2016/12/byr-komm-tjenester-til-hytteeieren-lervc3a5g.pdf
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Deltakerliste 
Navn Rolle Organisasjon 

Inge Angård Plan- og utviklingssjef Dovre 

Bengt Fasteraune Ordfører Dovre 

Jon Sylte Plan- og miljørådgiver Gausdal 

Hans Oddvar Høistad Ordfører Gausdal 

Olav Olstad Politiker Gausdal 

Aksel Hagen Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer 

Trond Lesjø Regiondirektør KS 

Mariann Skotte Ordfører Lesja 

Rigmor Bøe Forvaltnings- og utviklingssjef Lesja 

Willy Sægrov Rådmann (konst.) Lesja 

Kristen Rusaanes Prosjektrådgiver Lillehammer 

Espen Granberg Johnsen Ordfører Lillehammer 

Hanne Mari Nyhus Prosjektleder Lillehammer 

Astrid Gaassand Politiker Lillehammer 

Bjarne Eiolf Holø Ordfører Lom 

Anne-Lise Marstein Varaordfører Lom 

Ola Helstad Adm. Sjef Lom 

Sander Sælthun Rådgiver Lom 

Egil Tofte Næringssjef Nord-Fron 

Ragnar Jacobsen Politiker Nord-Fron 

Magnar Bratlien Politiker Nord-Fron 

Even Aleksander Hagen Fylkesordfører Oppland fylkeskommune 

Ivar Odnes Fylkesvaraordfører Oppland fylkeskommune 

Eirik Haagensen Næringssjef Lillehammerregionen 

Irene Teige Killi Regionrådskoordinator Regionrådet Midt-Gudbrandsdal 

Ole Aasaaren Regionsjef Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 

Arne Fossmo Ordfører Ringebu 

Per H. Lervåg Rådmann Ringebu 

Britt Åse Høyesveen Kommunalsjef Ringebu 

Erik Odlo Politiker Ringebu 

Dag Erik Pryhn Ordfører Sel 

Solveig Nymoen Rådgiver Sel 

Inga Gudrun Hyrve Ass. Rådmann Skjåk 

Elias Sperstad Ordfører Skjåk 

Eli Johanne Lundemo Næringssjef Skjåk 

Jan Reinert Rasmussen Rådmann Sør-Fron 

Ole Tvete Muriteigen Ordfører Sør-Fron 

Arne Bredeveien Politiker Sør-Fron 

Iselin Jonassen Ordfører Vågå 

Kjell Overvåg Forsker Østlandsforskning 

Brit Kramprud Lundgård Ordfører Øyer 

Eli Eriksrud Rådmann (konst.) Øyer 

Helge Haugan Arealplanlegger Øyer 

Håvard Granskogen Politiker Øyer 

Dag Jørund Lønning Professor/rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

Olav Brostrup Müller Møteleder 
 Tor Arnesen Forsker Østlandsforskning 

Mette Espedahl Hytteeier 
 Eli Blakstad Assisterende fylkesmann Fylkesmann i Oppland 
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Hvorfor Gudbrandsdalsting? 

Uhøytidelige innspill hentet fra innledningen til Tor 

Arnesen, Østlandsforskning.  

Selvfølgelig skal dere har et Gudbrandsdalsting – og 

hvorfor? Fordi dere skal arbeide med spørsmål som: 

• Hvorfor roper dere ikke alle høyt om videre 

utvikling av norsk fjellmuseum i Lom, av 

isbrearkeologi? 

• Hvorfor utnyttes ikke Maihaugen i alt som har 

med kultur i dalen å gjøre? 

• Hvorfor krever og deltar dere ikke alle i at det 

utvikles en skikkelig lokalmat E6 rasteplass på 

Vinstra? 

• Hvorfor hjelper ikke alle til at det videreutvikles til 

et internasjonalt luftsportsenter i Vågå? 

• Hvorfor går dere ikke sammen om å utvikle et 

geologisenter i Sjåk? 

• Hvorfor går dere ikke sammen om å utvikle en 

fritidsflyplass på Frya? 

• Hvorfor går dere ikke sammen om å utvikle en 

omlastingsterminal på Kvam? 

• Hvorfor sier dere ikke med en stemme: I 

Gudbrandsdalen skal det fan meg ikke bygges på 

en eneste kvadratmeter matjord; det være seg i 

Lillehammer eller Ringebu eller noe annet sted? 

• Hvorfor går dere ikke sammen om å utvikle Bjorli 

som et sted å servere lokal mat til vestlendinger 

og cruiseturister? 

• Hvorfor denne opptattheten av turister – de er 

«hit-and-run» i lokalsamfunnet? Hvorfor ikke finne 

ut av fritidsboligfolket som kommer tilbake og 

tilbake og tilbake og som dere kan fange inn i en 

konstruktiv dialog? 

• Hvorfor reiser dere til Brussel uten å vite hva dere 

vil – Brussel er ikke et sted som vet hva du vil – kun 

et sted å presentere en vilje? 

• UTE er hipt blant ungdommen – hvorfor kjenner 

dere ikke deres besøkelsestid?  

• Hvorfor så opptatt av særtrekk ved stedet Kvam, 

Vinstra, Otta, Lom, Sjåk, Hundorp, Lalm – hvorfor 

denne provinsialismen? 

Hvorfor har dere ikke et Gudbrandsdalsting?  

• Er det fordi dere er låst inn i det stedet som kalles 

en kommune? 


