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Dette dokumentet inneholder programmet for samlingen 
samt forslag til strategier og tiltak for videre arbeid og 
samarbeid i Lillehammer og Gudbrandsdalen.
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Dette er et arbeidsdokument som er utarbeidet for at de som deltar 
på Gudbrandsdalssamlingen i Lom skal ha mulighet til å forberede 
seg. Det inneholder også program for samlingen.

Innholdet i dokumentet blir gjenstand for presentasjoner og 
gruppeprosesser – særlig dag to (20. oktober). Resultater fra 
drøftinger/gruppeprosesser skal presenteres i plenum hvor man skal 
enes om hvilke strategier og tiltak partene vil gå videre med.

Først presenteres programmet for samlingen. Deretter fire tema 
som hovedoverskrifter for videre satsing. Etter dette tre konkrete 
tiltak som foreslås gjennomført på kort sikt. Ut over i dokumentet 
er de fire og de tre utdypet. Og når leseren støter på ordet 
Gudbrandsdalspraksis må det også innledningsvis understrekes at 
dette er et begrep som er tenkt å omfatte også andre aktiviteter og 
samfunnsaktører enn det som framgår av dokumentet.

Annen informasjon finnes også på programmets nettsider:  
https://byregionlg.wordpress.com/

Om dokumentet
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Program for Gudbrandsdalsmøte  
i Lom 19.-20. oktober 2017

19. oktober kl. 17.00 i utgard
By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping

Åpent møte med innledninger og panel

 ɋ Mathias Neraasen, Ringsaker Almenning

 ɋ Knut Nes, Valdres Hytteforum

 ɋ Øystein Rudi, Rudi gard

 ɋ Tor Arnesen, Østlandsforskning

 ɋ Politiker

 møteleder: Hallvard Grotli, politisk redaktør i GD

19.00 På Fjellmuseet

 Konsertforedrag om Sigrid Undset på Fjellmuseet – åpningsarrangement for LomsFest

20.30 Kveldsmåltid og overnatting på Fossberg Hotel

20. oktober kl. 09.00 – 14.05 i utgard
09.00 God morgen!

 Presentasjoner i plenum

 Gruppearbeid om videre arbeid og samarbeid, hva og hvordan

11.45-12.45 Lunch på BrimiBue

13.00 Presentasjon av resultater fra gruppeprosessene i plenum 

14.30 Oppsummering og avslutning 

formålet med samlingen: 
 ɋ Jobbe med strategier og tiltak som følger av Byregionprogrammet

 ɋ Felles plattform for videre arbeid og samarbeid  
i og mellom 12 kommuner og øvrige samarbeidspartnere

 ɋ Legge grunnlaget for arbeidet etter prosjektperioden

 ɋ Bli enda bedre kjent

 ɋ Oppleve noe av det Lom har å by på



fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis 5

Fra Byregionprogram til  
Gudbrandsdalspraksis

Siden 2012 har Lillehammer og de 
andre kommunene i Gudbrandsdalen  
– og øvrige samarbeidspartnere 
– hatt et formelt samarbeid i 
Byregionprogrammet. Først i fase 
en som blant annet resulterte i 
en bred samfunnsanalyse: – Gode 
i hop – Samspill og samarbeid 
mellom Lillehammer og omland – En 
samfunnsanalyse i Byregionprogrammet 
(øf-rapport 10/2014). 

Basert på etablert samarbeid og resultatene/
anbefalingene fra fase en, valgte regionen å 
fortsette samarbeidet i en fase to med følgende 
utgangspunkt:

 ɋ Lillehammer og Gudbrandsdalen skal 
videreutvikles som attraktiv og ledende 
bo- og fritidsregion. Det skal skje gjennom 
kunnskapsinnhenting og iverksetting av 
lokalt forankrede strategier og tiltak med 
utgangspunkt i hovedtema By og fjell – 
moderne bosetting som grunnlag for utvikling 
og økt verdiskaping – på bakgrunn av arbeidet 
med deltemaene:

 Ɋ Handlingsrom og kultur innen planlegging, 
forvaltning og tjenesteproduksjon 

 Ɋ Innovasjon og verdiskaping  
– eksempelstudier 

 Ɋ Innovative kommuner  
– innovasjonsskole og innovasjonsnettverk

 Ɋ Etablering av Gudbrandsdalsting 

Om arbeidet i fase to
Det er innhentet et kunnskapsgrunnlag 
og gjennomført møter, kartlegginger og 
spørreundersøkelser med kommunene og 

regionale parter om handlingsrom og kultur innen 
planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon. 
Resultatene er drøftet i et bredere forum av 
samfunnsforskere før det har vært behandlet i 
prosjektorganisasjonen.

Det foreligger en egen rapport basert på 
eksempelstudiene i Bjorli, Venabygdsfjellet og 
Hafjell: Fritidsboliger og lokal verdiskaping – 
Tiltak og strategier (øf-rapport 02/2017). Som 
et ledd i arbeidet ble det på vårparten avholdt tre 
regionvise møter hvor resultatene ble presentert 
og drøftet før samlerapporten ble produsert.

Det er i løpet av første halvår 2017 gjennomført 
innovasjonsskole/innovasjonskurs med 30 
deltagere fra samtlige 12 kommuner, fylkesmann 
og fylkeskommune. Seks prosjektoppgaver ble 
levert. Disse blir lagt ut på Byregionprogrammets 
hjemmesider før samlingen i Lom.

Styringsgruppa har i møte 14. juni gitt 
rammer for videre arbeid med etablering av 
Gudbrandsdalsting. Samtidig har fylkesordfører 
igangsatt en prosess for samarbeid mellom 
regionrådene. Det vises til brev fra fylkesordfører 
og ordfører i Lillehammer sendt kommunene 26. 
september 2017.

Programmet munner nå ut i forslaget til en 
Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting. 
Bakgrunnen for praksisen er arbeidet i fase 
to slik det er redegjort for over. I tillegg har 
Gudbrandsdalsmøtet på Gålå i fjor vært en 
særdeles viktig premissleverandør for forslaget om 
Gudbrandsdalspraksis.

Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting er 
dermed arbeidstittel på satsingen som foreslås 
som resultat av programarbeidet og dermed også 
starten på en ny omforent satsing for partene 
i samarbeidet. Denne satsingen vil omfatte 
mange samfunnsaktører, adskillig flere enn de 
som i dag samarbeider i Byregionprogrammet. 
Satsingen vil også omfatte tiltak, prosjekter og 
planer som ikke er omtalt i dette dokumentet. 
I det hele tatt er det grunn til å minne om 
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det som har vært underliggende alle deler av 
Byregionprogrammet: Programmet initierer ikke 
aktivitet som er ivaretatt av andre. Programmet 
søker å samle, mobilisere og målrette innsats 
for samfunnsutviklingen i Lillehammer/ 
Gudbrandsdalen.

Det bør også nevnes at statlig støtte til 
Byregionprogrammet avsluttes i år. Det betyr at 
det må finnes annen finansiering for aktiviteter 
etter 2017.

For enkelthets skyld benyttes forkortelsen 
BYR og/eller BYR2 for Byregionprogrammet i 
forslaget som har fire hovedoverskrifter/tema:

tema 1. Medvirkning – demokrati
I hvilken grad og hvordan skal deltidsinnbyggere 
får delta i plan- og utviklingsarbeid, i 
utvikling av det offentlige tjenestetilbudet, 
i samfunnsutviklingsarbeid? BYR-arbeidet 
viser en samstemt oppslutning om at 
Gudbrandsdalskommunene vil mer og bedre 
medvirkning, men hvordan kan dette gjøres? 

tema 2. Tjenestetilbud
Hvordan skal vi i større grad få deltidsinnbyggere 
til å kjøpe lokale og regionale varer og tjenester? 
I hvilken grad og hvordan skal deltidsinnbyggere 
få tilgang til offentlige tjenester? BYR-
arbeidet viser en samstemt oppslutning om at 
Gudbrandsdalskommunene og næringslivet 
bør sammen arbeide for økt utbud av varer og 
tjenester. Oppfatningene er mer delte og forsiktige 
mht offentlig tjensteyting: Skal en mer offensivt 
tilby helsetjenester, skole, barnehage m.m.?

tema 3. Planlegging
BYR-prosjektet er et samfunnsutviklingsprosjekt. 
God samfunnsutvikling krever planlegging, 
lokalt som regionalt. Videre BYR-arbeid må 
definere hva slags planer som trengs – hvilke 
plantemaer, hvilke plantyper osv. Dette tema 
3 vil slik sett også berøre tema 1 og 2: Hvordan 
skal det planlegges (tema 1? Hva skal det lages 
planer for (tema 2)? Her må en også inkludere den 
viktige diskusjonen om praktisering av jordlov, 

konsesjonslov, odelslov, om forskjellsbehandling – 
likebehandling mellom bolig og fritidsbolig, og om 
bærekraftutfordringene til moderne bosetting.

tema 4. Åpne dører
En gjennomgående tenkning i BYR-prosjektet 
er at Gudbrandsdalssamfunnet åpner seg opp 
for og inkluderer deltidsinnbyggerne i større 
grad enn i dag. Tema 1, 2 og 3 berører dette til 
en viss grad, men ikke helt og fullt: Hvordan kan 
Gudbrandsdalsamfunnet i alt sitt virke viske ut 
forskjellene mellom hvordan vi forholder oss til, 
behandler og omgås deltidsinnbyggerne?

Basert på drøftinger i prosjektorganisasjonen, 
foreslås følgende tre konkrete tiltak som kan 
gjennomføres på relativt kort sikt:

 ɋ Opprette råd for fritidsinnbyggerne/
deltidsinnbyggerne – på lik linje med råd 
og utvalg som ungdomsråd, eldreråd, 
funksjonshemmede.

 ɋ Utvikle en kanal/plattform for informasjon og 
kommunikasjon om varer, tjenester (private og 
offentlige), planer, arrangementer etc.

 ɋ Samarbeid om utarbeidelse av kommende 
kommunale og regional planstrategi.

Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting er så 
langt valgt som arbeidstittel for denne satsingen 
som skal drøftes på Gudbrandsdalsmøte i Lom 
19. og 20. oktober. Resultatene fra dette møte 
skal så tilbake til styringsgruppa før det utformes 
et felles saksframlegg for formell behandling i 
kommunestyrene – eventuelt også hos Oppland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland og 
øvrige samarbeidspartnere.

Videre i dette dokumentet følger en utdyping 
av forslagene – og bakgrunn for forslagene – 
presentert foran. 
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Bakgrunn for  
Gudbrandsdalspraksis 

BYR-regionen Lillehammer/
Gudbrandsdalen har bestemt 
seg for å gi fritidsboligene og 
deltidsinnbyggerne, de som bor 
og bruker fritidsboligene, mer 
oppmerksomhet. De bor og lever her 
stadig flere dager i året. De preger 
fjellet, dalen og lokalsamfunnene  
våre i stadig større grad. 

BYR-regionen Gudbrandsdalen er derfor tjent med 
å bygge ned skillet mellom deltidsinnbyggerne 
og de fastboende/heltidsinnbyggerne, og mellom 
boligbebyggelsen og fritidsbebyggelsen. Dette vil 
øke nytten og gleden ved å bo og virke i dalen, og 
det vil gjøre Gudbrandsdalen mer attraktiv for 
tilflytting både for heltids- og deltidsbosetting.

Denne erkjennelsen skal prege plan- 
utviklingsarbeid i Gudbrandsdalen framover. 
En forutsetning for å lykkes er at hele 
Gudbrandsdalssamfunnet finner det riktig 
og spennende å tenke, planlegge og handle i 
tråd med dette: Kommunene, næringslivet, 
frivillig sektor/foreningslivet, alle heltids- og 
deltidsgudbrandsdølene. 

Samarbeidet i Byregionprogrammet så langt tyder 
på Gudbrandsdalen er klar for ei slik satsing. 
Utfordringene er mer hvordan en rent praktisk 
skal videreutvikle Gudbrandsdalssamfunnet til 
å i størst mulig grad behandle en bolig som en 
bolig og en innbygger som en innbygger uavhengig 
av hvor mye boligen er bebodd og innbyggeren 
oppholder seg i dalen. Husk nemlig at også boligen 
ikke er i bruk alle årets dager da beboeren er på 

ferie, i fritidsboligen eller storbyleiligheten utenfor 
dalen eller er ukependler.

I arbeidet med programmet og deltemaene 
har det krystallisert seg ut fire hovedtema en 
må arbeide med for å lykkes med ei helhetlig 
samfunnsutvikling for alle gudbrandsdøler. Disse 
er presentert nedenfor. Vi har brukt begrepet 
«BYR-dilemma» for å sette søkelyset på temaer 
der gjeldene lovverk og praksis synes å kollidere 
med BYR-filosofien om i størst mulig grad viske 
ut skillet mellom heltids- og deltidsinnbyggeren, 
mellom boligen og fritidsboligen. Det er disse 
dilemmaene Gudbrandsdalskommunene må 
ta opp til drøfting om en ønsker å utvikle en 
Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting.

Det vises til møter med og kartlegging i 
kommunene/regionen vedr handlingsrom 
hvor hensikten også var å fange eventuelle 
behov for praksis- og/eller regelendringer. 
Hovedinntrykkene fra disse innspillene er også 
vist til i teksten nedenfor.



fire tema | tema 1: Medvirkning – demokrati 8

Fire tema

tema 1: Medvirkning – demokrati
Demokrati er et grunnleggende 
prinsipp for det norske samfunnet. 
Poenget med det politiske demokratiet 
er at du som innbygger gjennom valg 
gis en mulighet til å bestemme hvem 
som skal sitte i kommunestyrene i 
Gudbrandsdalen, på fylkestinget i 
Oppland og på Opplandsbenken på 
Stortinget. 

Når du bor i en kommune og et fylke, skal du 
kunne være med å peke ut de som skal utvikle 
politikken og planene og fatte vedtak av 
betydning for det samfunnet du bor i. Det er bare 
heltidsinnbyggeren, de som er folkeregistrert i 
en gudbrandsdalskommune, som i dag har denne 
retten. Deltidsinnbyggeren kan i beste fall prøve 
å påvirke, når kommunestyrene og fylkestinget 
f.eks. vedtar arealplaner, vegutbygginger, 
busstilbud, byggebestemmelser, praktisering av 
konsesjonslov og jordlov, renovasjonsreglement, 
legevakt, og nivå og innretning på gebyrer, avgifter 
og eiendomsskatt. 

Mye lovverk for styring, planlegging, offentlig 
tjenesteyting har bestemmelser som skal sikre 
deltidsinnbyggeren, rett til å bli informert, hørt 
og tatt med på råd. Men der de endelig vedtakene 
gjøres, deltar ikke deltidsinnbyggeren. Dette 
er et sentralt «BYR-dilemma», det at en del av 
innbyggerne våre ikke har mulighet til å være med 
å bestemme, bare i beste fall påvirke, beslutninger 
som direkte angår det samfunnet de lever i som 
deltidsinnbygger, med de plikter og rettigheter 
dette automatisk fører med seg.

Alle kommunene har meldt inn at de legger 
vekt på at deltidsinnbyggeren skal informeres 
og høres, og at dette må bli noe mer enn 
rituelle handlinger for å tilfredsstille lovers 
minimumskrav for medvirkning. Alle kommunene 

har også understreket at det er mye å hente 
på å bli bedre på informasjon og dialog med 
deltidsinnbyggerne – møter, deltakelse i 
planprosesser, informasjon både direkte og på de 
kommunale nettsidene, markedsføring av varer 
og tjenester rettet til deltidsinnbyggerne osv. Det 
er mye å hente på å utveksle erfaringer og utvikle 
nye gode tiltak sammen, gjerne skrevet ut som en 
Gudbrandsdalsveileder.

Hvis en ønsker å gå fra medvirkning til reell 
innflytelse, må en slippe til deltidsinnbyggerne 
der de faktiske beslutningene foregår, i 
kommunestyrene, planutvalget, fjellstyret 
m.m.? Vil Gudbrandsdals-kommunene gi 
deltidsinnbyggeren stemmerett? Vil en sikre 
at et visst antall av setene i kommunestyret 
eller planutvalget er øremerket representanter 
valgt av deltidsinnbyggerne? Dette vil i tilfelle 
kreve endringer i nasjonalt lovverk. En mulig 
mellomløsning for Gudbrandsdalskommunene 
kan være å bygge på de erfaringer en har 
med ungdomsråd, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede. Hver kommune, eller 
kommuner i samarbeid, kan f.eks. opprette 
et råd bestående av deltidsinnbyggere alene, 
eventuelt med medlemmer også fra kommunal 
administrasjon og politikere. Dette utvalget 
kan få en formell plass i relevant plan- og 
saksbehandling, gjerne også med en egen 
økonomi. Vil Gudbrandsdalskommunene 
gå i bresjen med å opprette et råd for 
deltidsinnbyggere, som aktivt blir invitert inn i 
alle planprosesser og saker som har betydning for 
fritidsboligen og deltidsinnbyggeren?

Kan det også være slik at ei tid med økt politisk 
fokus på demokrati, det at folk skal ha reell 
medbestemmelse som innbygger og som 
tjenestebruker, kan Stortinget komme fram til 
at deltidsinnbyggerens demokratiske rettigheter 
må styrkes? Bør Gudbrandsdalen komme en slik 
debatt i forkjøpet som en del av sitt arbeid for 
moderne bosetting?
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tema 2: Tjenestetilbud
Det private tilbudet av varer og 
tjenester til deltidsinnbyggeren er blitt 
kraftig forbedret de siste årene. Dels 
fordi lokalt næringsliv er blitt dyktigere 
til å utvikle og markedsføre tjenester 
og varer som deltidsinnbyggerne vil 
kjøpe. Dels fordi deltidsinnbyggerne 
synes å bli seg mer bevisst verdien i å 
kjøpe lokalt for å bekrefte tilhørigheten 
til det lokalsamfunnet fritidsboligen 
ligger i. 

Samtidig viser rapporten Fritidsboliger og lokal 
verdiskaping. Tiltak og strategier ØF-rapport 
02/2017 at det fortsatt er mye å hente på å øke 
denne lokale verdiskapinga, dvs øke tilbudet til og 
etterspørselen fra deltidsinnbyggerne.

Når det gjelder det offentlige tjenestetilbudet, er 
det også en betydelig økt bruk/etterspørsel etter 
veger, teknisk infrastruktur som vann – avløp 
– renovasjon – energi – brannvern - bredbånd/ 
mobilnett, politi og beredskap, kollektivtransport, 
legevakt og sjukehus m.m. I tillegg kommer bl.a. 
retten til hjemmesjukepleie. Lista er lang, og 
kan gjøres lenger. BYR-arbeidet så langt viser 
at kommunene ønsker å tilby gode tjenester 
til sine deltidsinnbyggere. Den kommunal-
administrative innspillsrunden viser at det 
kanskje er et underforbruk av bl.a. rettmessig 
hjemmesjukepleie.

En selvsagt konsekvens av BYR-arbeidet er at 
Gudbrandsdalskommunene, fylkeskommunen 
og staten, prøver å gjøre et godt tjenestetilbud 
enda bedre og mer tilpasset deltidsinnbyggernes 
behov. Dette en kostnad som ikke fullt og helt blir 
kompensert med dagens inntektssystem – verken 
for kommunene, fylkeskommunen eller staten. Vil 
likevel Gudbrandsdalskommunene gå i bresjen her 
mht å bredt informere og tilby alle de offentlige 
tjenester som deltidsinnbyggeren i dag har krav 
på? Det vil her være klokt å hjelpe hverandre til å 
komme opp med best mulig tilbud for hele dalen.

Gudbrandsdalskommunene kan også velge å 
gå lengre ved å tilby tjenester utover det som 
deltidsinnbyggeren rettmessig har krav på. Det 
kan være tjenester som barnehage, skole/SFO, 
kultur- og bibliotektjenester, lege – fysioterapeut 
– tannlege, hjemmetjenester, bestillingsbuss-/
drosje, lokaler til fjernarbeid, NAV-tjenester 
osv. Vil Gudbrandsdalskommunene gå i bresjen 
her mht å offensivt tilby tjenester utover det 
lovpålagte? Begrunnelsen må være at for å 
stimulere folk til å bruke fritidsboligen mer, må 
vi fjerne mest mulig av de ulempene dette kan 
medføre for folk. Det kan være pensjonisten som 
ønsker å bo mer i fritidsboligen, men er redd for 
å miste retten til nødvendig helsetjeneste. Det 
kan være småbarnsfamilien som vil bo noen 
måneder i fritidsboligen, de som har muligheter til 
fjernarbeid, langtidssykmeldte m.fl. 

Per i dag er dette ikke fanget opp i 
inntektssystemet. Derfor må kommunene 
parallelt arbeide for å endre dette. Diskusjonene 
foregår allerede i dag, men de kan skyte mer fart 
når samarbeidende kommuner går i bresjen på 
denne måten. Dette blir dermed et annet «BYR-
dilemma», det at Gudbrandsdalskommunene kan 
ønske å tilby et bredt tilbud av velferdsstatens 
tjenester, men at det offentlige inntektssystemet 
står i veien. Vi skal ta med oss inn i diskusjonen at 
det distriktspolitisk vil være positivt med slik økt 
aktivitet ute i distriktene, noe som også avlaster 
de offentlige tjenesteapparatene i byene.

Kan det også være slik at ei tid med økt politisk 
fokus på rettigheter, at folk skal sikres tilgang 
til grunnleggende rettigheter som innbygger 
og som bruker uavhengig av hvor de oppholder 
seg i landet, kan stortinget komme fram til 
at deltidsinnbyggerens rettigheter må sikres? 
Bør Gudbrandsdalen komme en slik debatt i 
forkjøpet som en del av sitt arbeid for moderne 
bosetting? Det vil garantert gi dalen mye positiv 
oppmerksomhet, og etterspørselen etter slike 
tilleggstjenester vil neppe være så stor de første 
årene at det skapes kommunaløkonomiske 
problemer.
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tema 3: Planlegging
Plan- og bygningsloven har klare 
og ambisiøse bestemmelser når det 
gjelder medvirkning. Alle som blir 
berørte av planlegging er etter denne 
loven skal inviteres inn i planarbeidet. 
Gudbrandsdalskommunene har en 
velutviklet praksis på dette området, 
vil de sjøl mene. 

Samtidig melder mange deltidsinnbyggere at i 
praksis er det ikke enkelt å ta aktivt del i slike 
lokale planprosesser i en kommune de ikke 
bor fast i, der de ofte ikke kjenner noen i den 
kommunale administrasjonen eller planutvalg 
og kommunestyre. Sannsynligvis står det dårlige 
til med andre planprosesser som også er viktig 
for deltidsinnbyggeren, som f.eks. årsbudsjett, 
plan for renovasjon og avløp, hjemmesjukepleien, 
plan for hjemmesjukepleie, plan for veier m.fl. 
Disse planlegges gjerne etter lovverk med 
langt svakere medbestemmelsesregler. Den 
kommunal-adminstrative innspillsrunden viser 
at de har et utbredt ønske om å bli enda bedre på 
å involvere. Vil Gudbrandsdalskommunene gå i 
bresjen her mht å offensivt utvikle planprosesser 
der deltidsinnbyggerne får reelle muligheter 
til å delta, og der de kommunale deltakerne 
bestemmer seg for å i størst mulig grad komme 
deltidsinnbyggerne i møte?

Som vi skrev i tema 1 Medvirkning – demokrati 
kan en også her gå fra medvirkning til 
medbestemmelse, til at deltidsinnbyggeren får 
reelle beslutningsmakt i planer for temaer og 
områder som berører deres lokalsamfunn. Dette 
blir en gjentakelse av «BYR-dilemmaet» fra pkt 1, 
det at en del av innbyggerne ikke har mulighet til 

å være med å bestemme, bare i beste fall påvirke, 
planer og beslutninger som direkte angår det 
lokalsamfunnet de lever i som deltidsinnbygger.

Moderne bosetting – planbehov: Temaet moderne 
bosetting, deltidsinnbyggeren og deltidsboligen, 
må inn i det meste av kommunalt og regionalt 
planverk, om det skal tas på alvor. Samtidig, 
nettopp fordi et slikt utviklingsarbeid omfatter 
12 kommuner, fylkeskommunale og statlige 
myndigheter, næringsliv og frivillig sektor, 
samfunn og areal, og ikke minst fordi BYR-
prosessen har løftet bærekrafttemaet opp på 
dagsorden, trengs en regional plan for moderne 
bosetting. De kommuneviseinnspillene har 
vist at det er et særlig behov for å ta tak i 
bærekraftutfordringene knyttet til transport, 
arealbruk, energiforbruk, og vann – avløp – 
renovasjon.

Regional planprosess og et regionalt 
plandokument, gjerne med en arealdel, er det mest 
effektive virkemiddelet til å samle aktører til et 
forpliktende samarbeid, og til å kople ulike temaer 
for å få fram helhetlige løsninger, dvs å utvikle 
en Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting. 
Det betyr at det ikke minst er kvaliteten på 
handlingsprogrammet i en slik regional plan som 
blir syretesten på om Gudbrandsdalskommunene, 
fylkeskommune og stat, næringsliv og heltids- 
og deltidsinnbyggerne vil en slik ny praksis. 
Vil Gudbrandsdalskommunene bredt invitere 
til og gjennomføre en slik regional planprosess 
inkludert et konkret og gjensidig forpliktende 
handlingsprogram?
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tema 4: Åpne dører 
Hyttefolket, fritidsinnbyggeren, 
deltidsinnbyggeren, fritidsboligeier: 
forskjellige benevnelser brukes også 
i Byregionprogrammet. Både i fase 
en og to har hyttefolkets deltagelse i 
lokalsamfunnets aktiviteter vært tema. 
Senest i rapporten om verdiskaping 
basert på eksempelstudiene (ØF-
rapport 02/2017 Fritidsboliger og lokal 
verdiskaping).

Mange fritidboligeiere synes det er interessant 
å lære om, kjøpe og delta i aktiviteter/produkter 
knyttet til lokale tradisjoner og spesialiteter. Å 
utvikle og legge bedre til rette for dette vil både 
kunne styrke den lokale verdiskapingen direkte 
(gjennom salg av produkter, kurs mv.), til å gi 
områdene mer særpreg og gjøre de mer attraktive, 
og til å øke fritidsboligeieres tilknytning til 
området – og dermed også bruk og stolthet. 

Så vet vi også at mange fritidsinnbyggere 
allerede deltar i øvrige aktiviteter i 
lokalsamfunnet – noe som støttes av blant annet 
fritidsboligundersøkelsen i Midt-Gudbrandsdal 
i 2012 som ga følgende svar på spørsmål om 
deltagelse i lokalsamfunnsutvikling:

 ɋ 13 % kan tenke seg å delta som  
frivillig på arrangementer

 ɋ 12 % ønsker å levere tjenester/kompetanse

 ɋ 11 % ønsker å delta med styreverv  
i lokale bedrifter

 ɋ 9 % ønsker å bidra med næringsutvikling

 ɋ 6 % finansiering, sponsing, aksjekjøp

I samme undersøkelse var det også flere som 
oppga trivelig lokalmiljø og lokalbefolkning som 
noe av det mest positive ved fritidsboligområdet. 
Dette støttes også av intervjuer/undersøkelser som 
er gjort av deltagerne på Byregionprogrammets 
innovasjonsskole.

Fritidsinnbyggerens deltagelse i lokalsamfunnet 
var også et tema på Gudbrandsdalsmøte på 
Gålå i fjor hvor det kom fram flere eksempler på 
hvordan kommunene legger til rette for dette. 
Ringebu kommune i sin utviklingsstrategi 
bl.a. jobber bevisst med holdninger til 
fritidsinnbyggeren, fritidsinnbyggeren som ressurs 
og vertskapstenkning. Og Lesja kommuner legger 
til rette for at hytteeierne kan bruke hytta som 
fast bolig – med rettigheter til tilbud og tjenester i 
lokalmiljøet.

Men åpenhet i lokalsamfunnet er avhengig av 
mange samfunnsaktører. Organisasjonslivet, 
næringslivet, kulturlivet, frivillighet – vi vet at 
fritidsinnbyggere deltar som frivillige i dugnader, 
på store kulturarrangementer, i hytteforeninger 
og historielag. Åpne dører kan også være 
deltagelse i produksjon og næring, og dermed 
også kommersielle produkter som kan inngå i 
kommunenes reiselivssatsing. Samtidig er dette 
et spørsmål om holdninger – og hvordan en slik 
åpenhetskultur kan praktiseres og kommuniseres 
som en viktig del av en Gudbrandsdalspraksis. Det 
vil derfor være et kontinuerlig arbeid i utviklingen 
av Lillehammer og Gudbrandsdalssamfunnet. 

Eksempler fra kommunene kan samles inn 
og systematiseres slik at de kan fungere 
som en idèbank for (og oppskrift på) 
Gudbrandsdalspraksis. Her vil det også være 
nødvendig å involvere bredt: kulturliv, frivillige 
organisasjoner, næringsliv, i tillegg til offentlige 
aktører.

Kan det være hensiktsmessig at hver kommune 
oppretter en arbeidsgruppe som skal gi 
anbefalinger om hvordan kommunen best kan 
framstå som en åpen og inkluderende kommune 
når det gjelder fritidsinnbyggerne?  
Og at arbeidsgruppene knyttes opp mot et politisk 
utvalg/forum i den enkelte kommune?  
Kan resultatene fra arbeidsgruppene samles i en 
felles idébank?
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Tre tiltak
tiltak 1: Kommunalt råd for deltidsinnbyggere
Opprette et kommunalt råd for deltidsinnbyggerne 
i hver av de 12 kommunene som blir inkludert 
i plan- og utviklingsarbeid, og være et 
samarbeidsorgan for alle saker i lokalsamfunnet 
som berører deltidsinnbyggeren. Kommuner i 
Finland har over tid hatt tilsvarende utvalg. 

tiltak 2: Kommunikasjonskanal/-plattform 
Etablere en kommunikasjonskanal særlig rettet 
mot fritidsinnbyggerne, men som også vil være 
til nytte for alle typer innbyggere som bor 
og virker i dalen. Skal inneholde Informasjon 
om relevante varer og tjenester, plan- og 
utviklingsarbeid, offentlige tjenester, lokalt 
organisasjons- og kulturliv, arrangementer osv. I 
Midt-Gudbrandsdalen er det utviklet en nettside 
med lokale tilbud (www.mingudbrandsdal) og det 
også andre prosjekter under utvikling. Bl.a. jobber 
GD med å utvikle digitale abonnementsprodukter 
rettet mot hytteeiere. 

Det må være et mål å utvikle løsninger som 
også favner blant annet offentlige tjenester og 
planprosesser, og som kan bidra til en toveis 
kommunikasjon/informasjon. Kanalen må ta 
hensyn til hvor den enkelte fritidsboligeier er 
lokalisert, og gå på tvers av kommunegrenser når 
det gjelder lokale varer, tjenester, arrangement 

mv. Sosiale medier vil være viktig i arbeidet med 
og etableringen av en slik kommunikasjonskanal/-
plattform. 

tiltak 3: Planstrategi
Samordne neste runde med kommunalt og 
regionalt planstrategiarbeid. Alle kommunene 
vil om ett års tid begynne forberedelsen 
av neste runde med lovpålagt kommunalt 
planstrategiarbeid, bl.a. ved å utarbeide et 
oppdatert utfordringsbilde for kommunen og 
regionen, som så senere i første år av neste 
valgperiode, 2019/2020, skal munne ut i politiske 
vedtak om hva som er hovedutfordringene og 
hvilke planer som trengs for å møte disse. En 
bør allerede nå bestemme seg for å samordne 
dette kommunale planstrategiarbeidet, og 
gjerne også invitere de obligatoriske deltakerne 
fylkeskommune, Fylkesmann og regional stat for 
øvrig inn i arbeidet. Fylkeskommunen bør legge 
tilsvarende tenkning til grunn for sitt regionale 
planstrategiarbeid.



Gudbrandsdalsnettverk
Prosjektbeskrivelsen sier blant  
annet følgende om etablering av  
et innovasjonsnettverk:

«Før Byregionprogrammet avsluttes, skal det 
etableres et innovasjonsnettverk for utvikling 
og deling av ny kunnskap og kreative ideer – i 
samarbeid med heltids- og deltidsinnbyggere, 
kommunalt ansatte, næringsliv og frivillige 
organisasjoner.

Deltagerne i Byregionprogrammets 
innovasjonsskole, har fått kunnskap og 
ferdigheter i planlegging og gjennomføring 
av innovasjonsprosjekter med særlig vekt 
på samfunnsutviklingsarbeid som moderne 
bosetting innebærer. Dette skal legge grunnlag 
for ikke bare å arbeide innovativt og langsiktig 
mht Moderne bosetting, men også bidra til å 
bygge opp en innovasjonskultur i organisasjonen 
som helhet. Det ligger et potensiale i å bygge 
videre på denne møteplassen i etterkant av 
selve studiet, bl.a. i samarbeid med alle fra 
Gudbrandsdalskommunene som har gjennomført 
30 studiepoengs-innovasjonsskolen.»

Kjerne i dette nettverket er de 12 
Gudbrandsdalskommunene. I tillegg kan det være 
hensiktsmessig å etablere forpliktende tilknytning 
med fylkeskommunen, Fylkesmannen, Høgskolen 
Innlandet, Innovasjon Norge, Østlandsforskning, 
KS m.fl. Dette nettverket skal lede an i å 
konkretisere de nevnte fire temaene som er 
nevnt ovenfor. Det er disse fire som skal prege 
det omforente plan- og utviklingsarbeidet for 
Gudbrandsdalskommunene i åra framover. 

Det er et entydig råd fra prosjektorganisasjonen 
(referansegruppe, rådmenn) at et slik nettverk 
må baseres på arbeid med konkrete saker og 
problemstillinger. Altså at det ikke etableres et 
generelt nettverk, men tematisk og på sak. Dermed 
vil det kunne være mange og ulike nettverk som 
til sammen utgjør Gudbrandsdalsnettverket.
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Gudbrandsdalsting
Etablering av et Gudbrandsdalsting  
er en viktig del av Byregionprogrammet 
og har vært oppet i ulike sammenhenger 
i prosjektperioden. I møte 14. juni 
besluttet styringsgruppa følgende:

1. Gudbrandsdalsting etableres som politisk forum 
bestående av to møtepunkter: Ordførermøte på 
høsten og samling av alle formannskap på våren. Det 
utformes utkast til mandat basert på tidligere notat 
fra prosjektleder. I mandatet tas det høyde for at 
organisering og mandat skal vurderes fortløpende.

2. Gudbrandsdalstinget etableres som 
samarbeidsfora/samarbeidsorganer – uten 
vedtaksmyndighet som binder opp kommunene 
ressursmessig. Slike beslutninger tas i de enkelte 
kommunestyrer.

3. Kommunestyrene behandler egen sak om etablering 
av Gudbrandsdalsting basert på felles saksframlegg 
godkjent av styringsgruppa.

4. Regionrådene inviteres til å gi innspill på saker som 
Gudbrandsdalstinget skal behandle.

5. Fylkesmannen og fylkeskommunen inviteres 
til å være representert i ordførermøtet og på 
formannskapsamlingen med en representant hver.

Det tas sikte på at ordningen skal være operativ 
fra årsskiftet 2017/2018.

Gudbrandsdalstinget etableres som et 
politisk samarbeidsorgan der partene kan 
bli enige seg imellom om hvordan jobbe 
strategisk på overordnede politikkområder. 
Gudbrandsdalstinget kan være en arena både 
for å avklare hvilke saker det skal jobbes med 
og hvordan det skal jobbes. Det vil være en 
styrke at partene står sammen og støtter 
hverandre i møte både med sentrale myndigheter, 
næringslivsaktører og FOU-miljøer. 

Ideen om et Gudbrandsdalsting ble først lansert 
i 2012 da kommunene i Nord-Gudbrandsdal 
inviterte de øvrige kommunene til møte om 
nærmere samarbeid i Gudbrandsdalen. Arbeidet 
og samarbeidet i Byregionprogrammet og 
den senere tids utvikling mht kommune- og 
regionreformer, har ikke gjort forslaget mindre 
aktuelt.

Når det gjelder vedtakets punkt en og 
formuleringen «basert på tidligere notat fra 
prosjektleder» gjelder dette særlig alternativer for 
organisering og prosesser fram mot etablering av 
Gudbrandsdalsting. 
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