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1 Innledning 
Forskning har vist at det ligger et stort økonomisk potensiale i at mennesker oppholder seg i kortere 

eller lengre tid på et sted uten at de har bostedsadresse der (Farstad, Rye og Almås 2008).  Disse 

«sovende ressursene» er sentrale for utviklingen av steder, men blir sjelden regnet med. Eksempler 

er hytteeiere/fritidsboligeiere, studenter, turister/reisende og også eksterne næringsaktører og 

stedsuavhengige ansatte.   

Denne besvarelsen er utledet fra BYR2-programmet, der fokuset ligger på deltidsinnbyggere i 

kommunene i Gudbrandsdalen, og inngår i studiet innovasjon og samarbeid. Vår innfallsvinkel er 

medvirkning.   

1.1 Oppbygging av oppgaven 

Oppgaven presenteres som en «kronologisk» prosess. I del 1 presenterer og avgrenser vi 

problemstillingen vi har valgt innenfor temaet medvirkning. Vi vil også begrunne valgte 

forskningsspørsmål for å kunne besvare problemstillingen.  

I del to presenterer vi teoretisk ramme rundt samarbeidsdrevet innovasjon. Temaet medvirkning vil 

kreve samarbeid mellom kommunen og deltidsinnbyggerne.  Deretter presenterer vi en teoriramme 

rundt kommunen som innovatør. Dette begrunner vi med at kommunens innovasjonsevne avhenger 

av ulike faktorer i sin samhandling med omgivelsene. Dette vil kunne være et viktig grunnlag i vår 

analyse av kommunenes kapasitet til innovasjon i samspill med deltidsinnbyggerne. Nyere studier 

viser at innovasjonskapasiteten i offentlig sektor har økt som følge av samarbeidsdrevet innovasjon, 

men at det fortsatt er en del utfordringer som må overvinnes (Aagaard, Sørensen & Torfing 2013).  

Valgt metode og informantgrunnlag er innholdet i del tre.  

Svar på forskningsspørsmålene presenterer vi systematisk i del fire. Her bruker vi både teori, 

forskning og empiri for å diskutere svarene. Til slutt diskuterer vi oppgavens anvendbarhet, mulig 

overføringsverdi til andre kommuner og hvordan vi kan videreutvikle og bruke de funn vi har gjort. 

1.2 Presentasjon problemstilling og forskningsspørsmål 

Valgt problemstilling er: 

«Hvordan kan deltidsinnbyggere gis økt medvirkning?» 

For å få analyserbare svar på problemstillingen, ser vi nødvendigheten av å avgrense den 
innledningsvis.  
 
Begrepet deltidsinnbygger har vi i oppgava definert til å være hytteeiere som ikke har folkeregistrert 
bostedsadresse i Gudbrandsdalen.  
 
Opprinnelig hadde vi også tenkt å inkludere gruppen utflyttet ungdom/studenter i definisjonen av 
deltidsinnbyggere. Dette med bakgrunn i at gruppen har interessante perspektiv ved seg ut fra en 
tenkning om involvering/medvirkning. Det kunne vært interessant å kartlegge gruppen ungdom i 
forhold til deres motivasjon for deltagelse i hjemkommunen – hvordan og på hvilket nivå. Vi ser 
likevel at dette blir for omfattende i en slik oppgave, og tenker heller at funnene i forhold til 
undersøkelsen blant hytteeierne, også kan ha overføringsverdi til andre grupper deltidsinnbyggere.  
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Vi har avgrenset problemstillingen gjennom tre forskningsspørsmål. For hvert forskningsspørsmål har 

vi gitt en forskningsmessig eller empirisk/praktisk begrunnelse: 

1. Ønsker deltidsinnbyggere økt medvirkning?  

Forskning viser at hytteeiere utgjør en stor ressurs for lokalsamfunn, selv om motivasjonen hos den 

enkelte hytteeier nok vil variere ut fra om de i det hele tatt ønsker å involvere seg, og i hvor stor grad 

de faktisk ønsker å involvere seg i hyttekommunen (Kjeldsen, Kromann, Nielsen, Just, 2009). – Før vi 

kan diskutere hvordan, må vi vite om målgruppen faktisk ønsker økt medvirkning. 

2. Hva ønsker deltidsinnbyggerne medvirkning i forhold til? 

Hytteeiere, som ikke har bostedsadresse i hyttekommunen, er i utgangspunktet ikke innbyggere med 

fulle rettigheter. De kan benytte seg av tjenestetilbud innen både offentlig og privat sektor, men har 

ikke stemmerett og reell innflytelse gjennom valg. Om man likevel legger til grunn at deres deltagelse 

i lokalsamfunnet, enten det er gjennom frivillig engasjement eller bruk av lokale tilbud som butikker, 

håndverkere, idrettsarenaer og kulturtilbud, ikke skiller seg vesentlig fra en fastboende, kan de 

defineres som beboere (Kjeldsen, Kromann, Nielsen, Just, 2009).  – Når vi finner hva de ønsker 

medvirkning i forhold til, gir det handlingsalternativer på hvordan. 

3. Hvordan kan kommunen bidra til økt medvirkning? 

I tillegg til andre medvirkningsmuligheter, har vi her også satt fokus på informasjonskanaler. Vi tar 
utgangspunkt i et praktisk case: Kommunene i Nord-Gudbrandsdal arbeider med en regional 
digitaliseringsstrategi, der målet er at kommunene skal være fulldigitalisert innen 2020. 
 
Våre kommuner, som de øvrige i landet, står midt oppe i en utvikling som går mot sterkere 

digitalisering av tjenester og kommunikasjon. Dette gjelder både internt i kommunene, og mellom 

kommunen som tjenesteleverandør og bruker. 

Publikum/brukere av tjenester har helt andre forventninger til graden av digitalisering enn for bare 5 

år siden. Andelen av innbyggere i Norge som er hyppige brukere av internett var i 2015 på 88,7% 

(DESI-indeksen, EU-kommisjonen, 2016). Bare 1,46% av innbyggerne brukte ikke internett. 

Sammenlignet med land i EU er andelen som ikke bruker internett på hele 16,4%. Norges innbyggere 

er derfor i særstilling klare for digital kommunikasjon. 

Skal kommunene nå ut med informasjon og oppnå dialog, mener vi det er avgjørende at kommunene 

har et bevisst og aktivt forhold til valg av kommunikasjonskanaler. Dette gjelder både hva, og med 

hvem vi skal kommunisere – altså budskap tilpasset målgrupper. 

Hytteeiere er en målgruppe som vi ser det hadde vært nyttig å vite mer om når det gjelder direkte 

kommunikasjon. – Vi vil benytte digitale informasjonskanaler i innhenting av data, samtidig som vi vil 

diskutere de samme kanaler som mulig metode og arena for medvirkning.  
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2 Innovasjon og samarbeid i teoretisk rammeverk 

 
Kommunenes sentralorganisasjon – KS, kommunenes interesseorganisasjon har følgende definisjon 

av innovasjonsbegrepet på sin hjemmeside: «En ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den 

i bruk».  

Innovasjoner betegnes i dag som relasjonelle prosesser, der disse oppstår i møtet mellom 

mennesker, i møter med ny kunnskap og organisasjonenes møte med omgivelsene (Bessant og Tidd 

2009). Dette krever samarbeid, - og samarbeidsdrevet innovasjon handler om utvikling og 

implementering av ny kunnskap og kreative ideer generert gjennom gjensidig læring fra interaksjon 

mellom brukere, profesjonelle, offentlige ledere, politikere, konsulenter, interesseorganisasjoner og 

private virksomheter (Aagaard, Sørensen og Torfing 2013). 

Det danske Center for Offentlig Innovation (2015) har definert offentlig innovasjon slik: Offentlig 

innovasjon defineres som det å skape verdi ved å gjøre noe nytt i den offentlige sektor. Verdien kan 

f.eks. være økt kvalitet, økt effektivitet, større medarbeidertilfredshet eller bedre innsikt og innflytelse 

i det offentliges arbeide sett fra borgernes side. Dermed kan offentlig innovasjon handle om alt fra å 

finne opp nye produkter til å forbedre serviceytelser, arbeidsprosesser, ledelsessystemer, 

organisasjonsformer og kommunikasjonsmetoder. 

Center for offentlige Innovationer (COI) skriver i sitt Innovasjonsbarometer (2015) at «borgerne er 

velfærdens vigtigste eksperter».  – Ingen kjenner effektene av den offentlige sektors arbeid bedre 

enn borgerne. De er ikke nødvendigvis eksperter på offentlig sektor. Men de er eksperter på egne 

opplevelser, og hvilken forskjell den utgjør for eget liv. COI har i sitt datagrunnlag kartlagt at 63 % av 

offentlige innovasjoner skjer i samspill med borgerne, som enten setter i gang, samarbeider om- eller 

fremmer innovasjon.   

2.1 Kommunen som innovatør 

Hvordan er kommunene rustet til å drive innovasjonsarbeid?  - Høy grad av formalisering og 

regelstyring har vært regnet som hemmende på en organisasjons muligheter for å lære, og 

byråkratiet som organisasjonsform har blitt kritisert for å være lite stimulerende for læring. 

Forholdet mellom utvikling og ivaretakelse av lovverk og rettssikkerhet for innbyggerne kan være en 

barriere mot innovasjon i en kommune eller en fylkeskommune.  

Røvik (2007) sier at et sentralt kjennetegn ved den norske forvaltningen er at den kan karakteriseres 

som en multistandardorganisasjon. En god organisasjon kjennetegnes ved høy kapasitet til å 

håndtere mange og inkonsistente oppskrifter. I forvaltningen må den være bærer av normer for et 

godt byråkrati og samtidig ha en sunn fornyingsevne som kan implementere det de beste ideene fra 

nettverksmodellen til nye praksisformer gjennom organisatorisk læring. Det må i følge Røvik (ibid) 

finnes mekanismer for å institusjonalisere innovasjon uten at byråkratiets kjerneverdier rokkes.   

 «Silotenkning» eller mangel på tverrfaglighet har vært framsatt som barrierer mot innovasjon i 

offentlig sektor. Styringsnettverk er lansert som en god ramme for innovasjonsarbeid (Aagaard, 

Sørensen og Torfing 2013). Et nettverk består i denne sammenheng av en samling av gjensidig 

avhengige offentlige og/eller private parter. Disse velger aktivt å samarbeide om å finne løsninger på 

en felles utfordring som defineres i fellesskap. Nettverkene kan ha forskjellig form, både når det 
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gjelder størrelse, grad av formalisering, hvem som har initiativet og om de er internt i en kommune 

eller på tvers av kommuner. Formålet kan være politikkinnovasjon eller innovativ implementering. 

Albertslund kommune i Danmark har jobbet med å utvikle seg som nettverksorganisasjon, ut i fra tre 

antagelser: 

 Den beste velferd skapes i samspillet mellom en høy faglighet og et sterkt borgerperspektiv 

 Mange og forskjellige perspektiv gjør oss i stand til å se nye løsninger 

 Hvis vi skal oppnå et annerledes resultat, må vi arbeide annerledes med utfordringene 

Arbeidet har utfordret de tradisjonelle rollene både til politikere (fra suverene beslutningstakere til 

«metaguvernører»), administrasjon/forvaltning (i feltet mellom faglighet og fasilitering) og 

innbyggere (fra brukere til medborgere).  

Når tradisjonelle roller utfordres, utfordres også krav til egenskaper og adferd. Tjenestelogikk 

(Skålen, 2016) bygger også på forutsetningen om samarbeid – aktører som skaper noe sammen. I 

tjenestelogikken går man fra å produsere produkter og tjenester for kunden/brukeren, til å samskape 

verdier med brukerne. Brukeren gis en aktiv rolle, noe som krever at de også tar ansvar 

(medborgere).  

3 Metodebeskrivelse 

Vitenskapelige metoder kan sees som et sett av systematiske framgangsmåter til bruk i forskning, 

som er ansett som velprøvde og faglig forsvarlige innenfor samfunnsvitenskapelige miljøer (Grønmo, 

2004). Metodevalg dreier seg i stor grad om hvorvidt kvalitative eller kvantitative tilnærminger er 

best i arbeidet med undersøkelsens problemstilling. Kvalitative metoder søker å gå i dybden og 

vektlegger betydning, mens kvantitative metoder vektlegger utbredelse og antall. Kvalitative og 

kvantitative metoder blir ofte sett på som komplementære snarere enn som motsetninger (Ringdal, 

2001).  

Vi har valgt å bruke kvantitativ metode – spørreskjema. Fordelen med spørreskjema er at de gir 

grunnlag for svar fra flere respondenter og derigjennom kan gi et mer representativt utvalg. 

Likeledes får hele gruppa muligheten til å komme til «orde», og ikke bare de vi definerer på forhånd. 

Ulempen er at spørreskjemaene kan bli overfladiske i svarene, og derigjennom være kilde til 

misforståelser. Det hadde vært ønskelig å kunne gått i dybden på de svar vi har fått, gjennom for 

eksempel dybdeintervju med 2-3 av respondentene.  

Gjennom valg av metode har vi også fått prøvd ut digital kommunikasjon med deltidsinnbyggerne. 

3.1 Valg av informanter og datagrunnlag 

I Vågå kommune ble det gjort en kartlegging av hytteeiere ved at de før jul 2016 ble tilsendt et 

spørreskjema om feiing av fritidsboliger. Dette resulterte i en database med adresser til ca 600 

hytteeiere totalt.  – Ut i fra databasen trakk vi ut de vi hadde epostadresse på, med folkeregistrert 

bostedsadresse i Gudbrandsdalen, jamfør vår avgrensing og definisjon av deltidsinnbyggere, pkt. 1.2.  

Gjenværende datagrunnlag ble 172 respondenter. 
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3.2 Datainnsamlingsmetode og valg av tema for spørreundersøkelsen 

Tema for spørreundersøkelsen ble i hovedsak koblet til valgte forskningsspørsmål. I spørreskjemaet 

(vedlegg 1) forhåndsdefinerte vi spørsmål der noen hadde åpne svaralternativer: 

 Innledningsvis stilte vi spørsmål om hvor lenge deltidsinnbyggeren hadde eid hytta og hvor 

mye i løpet av et år hytta var i bruk. Vi ville med dette se om det var noen forskjell i ønske om 

medvirkning mellom de som hadde eid hytta lenge og de som nylig hadde blitt hytteeiere, 

samt bruksfrekvens gjennom året 

 Når det kom til temaet medvirkning/engasjement ga vi noen eksempler på hva de kunne 

engasjere seg i, samt mulighet til å komme med forslag selv. Dette gjorde vi også i forhold til 

hvilke informasjonskanaler de ønsket å benytte seg av, og hvilke tema de ønsket informasjon 

om.  

 Til slutt la vi inn et åpent spørsmål der de kunne komme med andre innspill 

Spørreskjemaet ble lagt på kommunens hjemmeside og lenke ble sendt til respondentene på e-post 

mandag 24. april med svarfrist 1. mai. Skjemaet ble utviklet med publiseringsverktøyet for kommunal 

hjemmeside.  

4 Funn og diskusjon  
I denne delen presenterer vi først funnene knyttet til det enkelte forskningsspørsmål, før vi 

diskuterer dem i sammenheng i en oppsummering relatert til problemstillingen. Vi foreslår også noen 

ideer til økt medvirkning. Til slutt gir vi noen betraktninger knyttet til videreutvikling av oppgava, 

samt overføringsverdi. 

4.1 Forskningsspørsmål 1: Ønsker deltidsinnbyggere økt medvirkning?  
Ved fristens utløp 1. mai, var det kommet inn svar fra 108 av 172 mulige respondenter. – Dette gir en 

svarprosent på 63. Med andre ord; vi fikk respons, og hadde nådd gjennom i konkurransen med 

mange andre.  

Ut fra erfaring med brukerundersøkelser generelt i kommunene, så ser vi at svarprosenten ofte er 

lav, ut fra en antagelse om «svartrøtthet». Dette er ikke tilfelle i vår undersøkelse. 

Dette i seg selv kan være en indikasjon på at hytteeiere faktisk ønsker å bidra til lokalsamfunnet. De 

blir utfordret på spørsmål og velger aktivt å svare.  

Vår første variabel i spørreundersøkelsen gikk på hvor lenge de hadde eid hytta, ut fra en grov 

gruppering der svarene fordelte seg slik: 

 

 

  

 

Figur 1: Lengde på eierskap til 
hytta/fritidseiendommen 
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Vi ser at de demografiske variablene kunne vært utviklet mer, for å ha et bredere grunnlag på 

sortering av trender blant respondentene. Alder, kjønn, årsinntekt og hyttefelt kunne vært eksempler 

på utdypende variabler. 

Om vi sammenligner bruksfrekvens og lengde på eierskap til hytta/fritidseiendommen, fordeler 

svarene seg slik: 

Gjennomsnittlig antall dager i året 

hytta er i bruk er 42,8. En av 

respondentene beskrev at hytta 

var firmahytte med 200 

bruksdøgn i året. Hvis vi trekker ut 

denne, så vil gjennomsnittlig bruk 

være 41,2 dager pr år blant 

respondentene.  

 

 

Figur 2: Gjennomsnittlig bruksfrekvens pr år 

Den gode responsen på spørreundersøkelsen gir derfor en viss indikasjon på vårt første 

forskningsspørsmål. Så er spørsmålet, ønsker de mer medvirkning selv om de har svart? 

Vi spurte konkret om hvordan respondentene stilte seg til å engasjere seg i lokale forhold i 

hyttekommunen, og bad dem ta stilling til tre utsagn: 

Utsagn de ble bedt om å ta stilling til: Antall svar: 

Jeg har ikke noe ønske om å engasjere meg i 
lokale forhold i hyttekommunen 

51 

Det kan være aktuelt for meg å engasjere meg i 
lokale forhold i hyttekommunen 

84 

Jeg vil gjerne bli mer involvert i lokale forhold i 
hyttekommunen 

9 

Tabell 1: Utsagn knyttet til engasjement 

 

Om vi så fordeler svarene på de samme utsagnene, men fordelt på hvor lenge de har eid hytta, får vi 

en pekepinn på om lengde på eierskap gir noe utslag: 

Utsagn de ble bedt om å ta stilling til: 0-5 år 6-10 år Over 10 år 

Jeg har ikke noe ønske om å engasjere meg i 
lokale forhold i hyttekommunen 

9 4 25 

Det kan være aktuelt for meg å engasjere meg i 
lokale forhold i hyttekommunen 

16 7 38 

Jeg vil gjerne bli mer involvert i lokale forhold i 
hyttekommunen 

2 1 6 

Tabell 2: Fordeling på utsagn ift lengde på eierskap til hytta 
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Figur 3: Framstilling av engasjement, fordelt %-vis pr gruppe. Som det går fram er fordelingen mellom 

gruppene på indikatorene nærmest identisk. 

I utgangspunktet kunne dette indikere at vi kan la hytteeierne være i «fred». Det store flertallet har 

ikke noe uttrykt ønske om å engasjere seg. Samtidig ser vi at det ligger et potensiale her, i den store 

«kanskje-gruppa».  

Når vi ser dette opp mot neste spørsmål i undersøkelsen – «Ønsker du mer informasjon» - er det er 

overveldende flertall som svarer ja. (I kap 4.2 går vi mer inn på hva de ønsker mer informasjon om). 

Dette er med å underbygger at det er et potensiale for å utvikle dialogen. 

Total fordeling Ja Nei Usikker 

Ønsker du mer informasjon 92 4 12 

Fordelt på grupper etter lengde på eierskap til hytta    

0-5 år 25 2 0 

6-10 år 11 0 1 

Over 10 år 56 2 11 

Tabell 3: Fordeling på spørsmålet «Ønsker du mer informasjon» 

Om vi så presenterer svarene på om de ønsker mer informasjon i forhold til svarprosenten for de 

ulike gruppene, får vi dette bildet: 

 

Figur 4: Fordeling på svaralternativ etter svarprosent pr gruppe på spørsmålet: «Ønsker du mer informasjon».  
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Som det går fram av tallgrunnlaget er det ingen store variasjoner mellom gruppene. Men, det gir et 

bilde av at selv om flertallet i utgangspunktet ikke ville engasjere seg, så er det et stort ønske om mer 

informasjon. 

I spørreskjemaet bad vi også de som kunne tenke seg å stille til et mer utdypende intervju om å legge 

inn epost og telefonnummer. Dette kan jo også tolkes som en indikasjon på at de ønsker mer 

involvering, eller har et ønske om å «bli hørt». Intervju ble ikke gjennomført i forbindelse med denne 

oppgaven, men kan være én veg videre for å komme i tettere dialog. 

 Antall I % (av gruppa) 

0-5 år 10 37,0 

6-10 år 7 58,3 

Over 10 år 35 50,7 
Tabell 4: Antall som har oppgitt epost og telefonnummer 

I de to gruppene som har eid hytta lengst, er det noen flere som har oppgitt epost og 

telefonnummer.  

4.2 Forskningsspørsmål 2: Hva ønsker deltidsinnbyggerne medvirkning i forhold til? 

I og med at «lokale forhold» er en litt vag formulering, så ga vi respondentene følgende ledetekst 

som inngang til spørsmålet: 

«Engasjement i lokale forhold kan vere så mykje. Om du kan tenkje deg å engasjere deg lokalt, på kva 
område kan det vere aktuelt for deg å engasjere deg: (fleire kryss er mulig)» 
 

 Ja Nei 

Kommunale planprosesser 46 101 

Innspill til utviklingsarbeid lokalt 50 97 

Delta på informasjonsmøter 70 77 

Bidra i lokalsamfunnet med egne ressurser og kompetanse 18 129 

Tabell 5: Hva kunne du tenke deg å engasjere deg i lokalt? 

 
Her kunne svaralternativene  vært gradert med «Kan være aktuelt» som valgmulighet for å åpne for 
større nyansering. 
 
Vi ser at informasjonsmøter får flest stemmer, mens det å skulle delta med egne ressurser og 
kompetanse scorer lavest. Det er likevel 18 av 108 (16,7%) som kunne tenke seg å bidra med «seg 
selv» inn mot lokalsamfunnet. 
 
Da det er vanskelig å lage en uttømmende liste med svaralternativ, la vi til et åpent fritekstfelt der de 
kunne komme med andre innspill. Av de som valgte å kommentere på hva de evt kunne bidra med 
selv, fikk inn følgende svar: 
 

 Stille opp med foredrag ut i fra egen kompetanse (nevnt av tre stykker innen fagområdene 

historie, geologi, kultur)  

 «Utvikle tilbud rundt hytta som også er positivt for bygdefolket» 

 «Blir gjerne med i løype- og veilag som er relatert til hytta» 

 «Vedlikehold av bygninger og bygningsvern» 

 «Bedriftsledelse og rådgivning» 
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 «Være med i sosiale sammenhenger lokalt; grendelag, grendetreff mv.» 

Til slutt i spørreskjemaet, stilte vi et åpent spørsmål der vi på mer generelt grunnlag ønsket å 

utfordre hytteeierne på andre sider ved deres forhold til hyttekommunen som de følte var viktig. 

Spørsmålet var «Har du andre innspel til oss som omhandlar di rolle som hytteeigar og delaktighet i 

hyttekommunen, må du gjerne komme med eigne kommentarar her». Dette resulterte i følgende 

tilbakemeldinger: 

 «Kommunen besvarer raskt henvendelser» 

 «Utenbygdsboende bør få samme rettigheter som fastboende i forhold til jakt og fiske» 

(nevnt av flere) 

 «Lavere hytteskatt og vil heller gjøre flere lokale innkjøp» (eiendomsskatt nevnt av flere) 

 «Hyttefolket må føle seg velkommen til Vågå kommune.  Vi benytter i stoooor grad lokalt 

næringsliv» 

 «Samarbeid mellom lokal næringsdrift og hytteeiere. For eks beite på hyttefelt.» 

 «Kommuna har store inntekter av hyttefolket og må bidra sjøl også.» 

 «Kjøring av skiløyper er MEGET viktig!!» 

 «Bussruter – må ha korresponderende ruter mellom Ottadalen og Jotunheimen» 

 «Anbefaler at kommunen tar større initiativ for å kartlegge forventninger og behov fra 

hytteeiere. Det er hensiktsmessig at kommunen anerkjenner at forventningen til bidrag fra 

kommunen (skiløyper, tjenester, mm) utvikles og forbedres når man etterhvert har blitt 

skatteyter.» 

 

4.3 Forskningsspørsmål 3:  Hvordan kan kommunen bidra til økt medvirkning? 
Forskningsspørsmål 1 og 2 har gitt et grunnlag for om hytteinnbyggerne ønsker å engasjere seg i, og i 

hvilke tema.  Vi har kartlagt at det store flertallet ønsker mer informasjon, og har også utdypet om 

hvordan og hva de vil ha informasjon om: 

På hvilken måte ønsker de kommunikasjon (flere svaralternativ var mulig): 

Nettsider 76 

Sosiale medium 32 

Mobil-app rettet mot hytteeiere 30 

Fysiske informasjonsmøter 25 

Trykt informasjon/flygeblad 20 

Tabell 6: Fordeling på kommunikasjonskanaler 

Det går fram av svarene at nettsider er den foretrukne kanalen, men at de andre kanalene som ble 

listet opp også har en del oppslutning. Nettsider gir brukeren muligheten til å styre når, hvor og i 

hvilken mengde det er ønskelig med informasjon. 

Også her åpnet vi for at respondentene kunne komme med andre forslag i et fritekstfelt: 

 «Direkte kommunikasjon til den enkelte når det er noe viktig» 

 «E-post ved spesiell viktig informasjon. Nyhetsbrev på e-post» 

 «Lokalavis kunne vært et avkrysningspunkt»  
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Hva ønsker de mer informasjon om (flere alternativ mulig) – sortert fra flest til færrest treff: 

Generell informasjon om hyttekommunen 71 

Lokale planprosesser 63 

Lokale fritdstilbud 58 

Andre servicetilbud 42 

Lokale handelstilbud 36 

Lokale og kommunale tjenestetilbud 35 
Tabell 7: Fordeling på hva respondentene ønsket mer informasjon om 

Generell informasjon scorer best, men er samtidig en nokså «vag» kategori, da den kan romme ulik 

forståelse hos respondentene. 

4.4 Oppsummering og diskusjon 

Ut i fra svarene i undersøkelsen, ser vi et potensiale i at deltidsinnbyggerne ønsker mer medvirkning. 

Selv om flertallet i utgangspunktet sier nei, er «kanskje-gruppa» stor. Gjennom undersøkelsen ser vi 

også at respondentene er konkrete i forslag til hva de ønsker å medvirke til, og hvordan.  Det store 

flertall ønsker også mer informasjon om lokalsamfunnet. Det i seg selv, kan åpne mulighetene for økt 

vilje til medvirkning. 

Spørsmålet blir i første omgang hvordan kommunen følger opp de svar som er kommet. Involvering 

skaper forventninger. Dersom det ikke skjer noe i etterkant, kan en oppnå det som omtales som 

«medvirkningstrøtthet», og kanskje motsatt effekt i forhold til kommunens ønske om økt dialog med 

deltidsinnbyggerne.  

I svaret på problemstillingen «Hvordan kan deltidsinnbyggere gis økt medvirkning?» vil vi ut i fra 

datagrunnlaget, fremme og diskutere noen forslag. Datagrunnlaget er omfattende, noe vi også har 

presisert i funnene knyttet til de enkelte forskningsspørsmål. Vi presiserer derfor at våre forslag blir 

et «risp i overflata» og ikke noe dypdykk.  Forslagene er ideer til videreutvikling, og krever videre 

bearbeiding og problematisering .Økt dialog mellom kommunen og deltidsinnbyggerne vil kunne øke 

grunnlaget for bruker- og samarbeidsdrevet innovasjon.  

Vi vil diskutere problemstillingen relatert til hvordan kommunen kan utvikle sin rolle i forhold til 

medvirkning for deltidsinnbyggere, jfr erfaringene fra nettverksorganisering i Albertslund kommune. 

4.4.1.Videreutvikling av informasjonskanaler og dialog mellom kommunen og deltidsinnbyggerne 

Respondentene i undersøkelsen har noe ulikt syn på kommunens informasjon og tilrettelegging. Det 

eksisterer i dag også ulike informasjonskanaler. Eksempelvis arrangerer Vågå kommune et eget, årlig 

«påsketreff» i ett av områdene med størst konsentrasjon av fritidsbebyggelse. I tillegg har 

kommunen en fyldig og oppdatert hjemmeside og flere Facebook-profiler.  Det sendes også ut 

informasjonsbrev og –mailer ved spesielle anledninger.  

På spørsmålet om informasjonskanal, er kommunens hjemmeside foretrukket. Det fremmes forslag 

om tilpasset informasjon som er relevant for deltidsinnbyggere. Likeledes etterspørres det et felles 

sted å henvende seg til i kommunen; «en dør» for deltidsinnbyggerne. 

Hvem skal betjene denne «døren»?  Dette vil utfordre kommunens rolle i forhold til tverrfaglighet, jfr 

«silotenkning» i offentlig sektor.  Deltidsinnbyggerne kan ikke være bare et «ansvar» for teknisk 

sektor eller ordfører.   
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Skal en skape større helhetlig kunnskap om kommunen og økt motivasjon for medvirkning, krever 

det helhetlig tilnærming. Hva med et «service- og informasjonsnettverk for deltidsinnbyggere»? 

Dette kan bestå av representanter for ulike tjenesteområder i kommunen, frivillige, næringsliv og 

deltidsinnbyggere.   

Nettverket kan være fysisk eller virtuelt. Dette kan også bygge på allerede eksisterende møteplasser 

og nettverk i lokalsamfunnet, der kommunen kan legge til rette for/fasilitere nye oppdrag og 

oppgaver.  Vi kan ikke si noe om effektene, men mener det kan være potensiale både for å «treffe» 

målgruppen bedre, og bidra både til bruker- og samarbeidsdrevet innovasjon. 

4.4.2. Saksområder i forhold til medvirkning 

I svarene er det to saker som går igjen: 

 Ønske om at deltidsinnbyggere blir å betrakte som innenbygdsboende i forhold til jakt- og 

fiskerettigheter i statsallmenning 

 Eiendomsskatt for hytte- og fritidseiendommer: Hvorfor skal deltidsinnbyggere som ikke 

belaster det kommunale tjenesteapparatet, betale eiendomsskatt? 

Disse sakene er komplekse, politiske problemstillinger med klassiske interessekonflikter.  Jakt- og 

fiskerettigheter er et gode det også er blitt stort fokus på i andre sammenhenger, eksempelvis i 

spørsmål om kommunestruktur.   

Kommunens rolle som fasilitator kan være verdt å se på når det gjelder ovennevnte saker. 

Deltidsinnbyggeren har ikke stemmerett, og kan dermed ikke påvirke de politiske beslutningene 

direkte.  

Respondentene i undersøkelsen uttrykker et informasjonsbehov. Når det gjelder forholdet om 

eiendomsskatt, synliggjøres kanskje en «tabloid» forestilling om at deltidsinnbyggerne ikke får igjen 

noe for dette. Gjennom en nærmere dialog, kunne kommunen kommunisert hvilke offentlige og 

frivillige tjenester deltidsinnbyggeren både har krav på og kan benytte seg av, eksempelvis innen 

helse/omsorg, beredskap og kultur.  Tilpasset informasjon på kommunens informasjonskanaler og i 

direkte dialog, eksempelvis på «treff» eller informasjonsmøter, kan være med på å øke forståelsen.  

Komplekse problemstillinger krever helhetlig tilnærming.  Hva med å etablere styringsnettverk for  

«jakt/fiske» og  «eiendomsskatt»? Dette vil utfordre både politiker-, administrasjons- og innbygger-

/deltidsinnbyggerrollen gjennom direkte deltagelse og involvering, jfr erfaringer fra Albertslund. 

Nettverkene bør ha en sammensetning som gjenspeiler helheten, og ikke bare interessekonflikten. 

Formål og forventningsavklaring må også tydeliggjøres innledningsvis. 

4.4.3. Områder som krever samhandling på tvers av kommune- og fylkesgrenser 

Respondentene har i svarene pekt på områder som ikke kan løses innenfor kommunegrensen alene. 

Dette er eksempelvis spørsmål om løypenett, kollektivtransport (busstilbud) og vinteråpen vei over 

Valdresflya.  Innspillene kan brukes av lokalpolitikere i samordna påvirkningsarbeid fra regionen 

overfor stat og fylke (indirekte medvirkning), eller deltidsinnbyggerne kan gis plass i 

interkommunale/regionale råd og utvalg (direkte medvirkning) som har eksempelvis samferdsel på 

dagsorden.  
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4.4.4. Deltagelse i planprosesser 

Kommunale planprosesser gir mulighet for formell medvirkning også for deltidsinnbyggere, jfr. Plan 

og bygningslovens bestemmelser.  I undersøkelsen har flere av respondentene svart at de ønsker å 

medvirke i slike prosesser, da gjerne spesifikt på planer relatert til eget nærområde.  

Hvordan legge til rette for medvirkning utover å delta på åpne møter i kommunal regi, sende 

høringsinnspill og eventuelle klager over politiske vedtak? 

Hva om kommunen proaktivt utfordrer deltidsinnbyggerne til selv å etablere- og invitere til 

møteplasser når kommunale planprosesser skal iverksettes? – «Gjestebud» er eksempel på 

brukerdrevet metode.  Her kan møtearrangøren invitere sine «gjester», inklusiv kommunen. Da kan 

problemstillinger sett ut i fra bruker/borger bli belyst, og ikke forhåndsdefinert av kommunal 

arrangør.  

4.4.5. Bruk av deltidsinnbyggernes kompetanse 

I undersøkelsen har bare 16,7 % (18 av 108) svart at de ønsker å bidra med egen kompetanse i 

lokalmiljøet. Samtidig har disse respondentene vært tydelige på hva de kan bidra med. I tillegg er det 

flere som uttrykker et ønske om å engasjere seg, eller allerede gjør det i nærmiljøet rundt 

fritidseiendommen.  

Her kan kommunen utfordre respondentene direkte til å bidra med egen kompetanse på ulike 

områder.  I distriktskommuner med redusert folketall og høyere gjennomsnittsalder, vil kompetanse 

være et knapphetsgode for å opprettholde gode tjenestenivå. – Hva med å invitere deltidsinnbyggere 

som «gjesteforelesere» i grunnskole, videregående opplæring og desentraliserte høgskolestudier, 

eller som bidragsytere i lokal nærings- og velferdsutvikling? – Kompetansen befinner seg i vårt 

nærområde ca. 40 dager i året, og kanskje vil det øke om vi bruker den aktivt?  

Det er flere hytteområder både i Vågå og i andre kommuner, som er lokalisert i randsoner til ordinær 

bebyggelse. Dette gir lokale forutsetninger for samhandling og verdiskaping.– Gjennom en aktiv 

samhandling mellom frivillige lag/organisasjoner og deltidsinnbyggere, kan ressursen videreutvikles 

blant annet når det gjelder frivillige arrangement. Kanskje kan dette også gi andre effekter? 

Deltidsinnbyggerne kan være med på å opprettholde nødvendig infrastruktur og tjenestenivå i 

områder som ellers har befolkningsnedgang. 

4.5 Andre effekter og overføringsverdi 
Undersøkelsen som ligger til grunn for denne oppgaven åpner for nye spørsmål som det vil være 

aktuelt å gå videre med. Som nevnt åpner vi for en dialog, der vi skaper noen forventninger om at 

hytteeiere skal bli hørt. Utfordringen framover blir å omsette det denne undersøkelsen avdekker i 

faktiske handlinger. Den danner et grunnlag for å utdype tematikken ytterligere, og deretter finne 

arenaer, kanaler og måter å samhandle med deltidsinnbyggeren som gir utbytte for alle parter. 

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal arbeider med et digitaliseringsprosjekt som har som målsetting at 

«kommunene skal være fulldigitalisert innen 2020» (vedtak i styret i RegionData, 2016). Dette 

innebærer at alle kommunale tjenester som kan digitaliseres, skal digitaliseres. 

I lys av dette åpner det for nye muligheter for å samhandle med deltidsinnbygger. Som vi har vist, 

med referanse til DESI-indeksen, er det norske folk aktive brukere av nettjenester, samtidig som 
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bruken av m.a. sosiale medium er stadig økende. Dette gir rom for å tenke nytt rundt dialogen også 

med hyttebrukerne. Vi opplever at potensialet er stort for å styrke og utvikle offentlig informasjon. 

Med utgangspunkt i DIFI sin rangering av offentlige nettsteder, og særlig Forbrukerrådet sin 

servicetest av kommunal informasjonsformidling, finner vi grunnlag for å påstå at dette bildet er 

gyldig for alle kommunene i Gudbrandsdalen. 

Tettere dialog med tilbakemeldinger fra hyttebrukere vil også kunne gi kommunene nye ideer til å 

utvikle seg videre. Her er vi ved kjernen i samarbeidsdrevet innovasjon. 

Vi ser for oss at det kan være aktuelt å tenke mer «skreddersøm» av kommunikasjon ut fra aktuell 

målgruppe, da ulike målgrupper har ulike behov og stiller ulike krav.  

Det å komme i direkte inngripen med deltidsbeboeren for å utvikle nye og mer målrettede 

kommunikasjonsmåter, vil være en spennende og framtidsrettet innfallsvinkel. 

Et annet spennende moment som ble understreket i svarene på spørreundersøkelsen, er verdien av 

firmahytter. Vår ene respondent som svarte med firmahytte og en bruksfrekvens på 200 døgn, viser 

til at dette genererer 850-1200 overnattinger i året. Her ligger det etter vår mening et stort 

potensiale for økt lokal verdiskaping. 

Innovasjonsnettverket, eller det som i alle fall har potensiale til å kunne bli et innovasjonsnettverk 

mellom kommunene, vil kunne være en god arena for å utvikle både nye produkter og 

kommunikasjonsformer som kan gi en samlet gevinst for Gudbrandsdalen. Så vil det være et 

spørsmål hvordan man befester nettverket og gir det rom for å utvikle seg. Her ligger det en 

organisatorisk utfordring for kommunene. 

En konkret handling ut fra innovasjonsstudiet er deling av erfaringer gjort gjennom arbeid med 

oppgavene. Her vil kommunene kunne hente gode ideer fra hverandre og tilføre hverandre ulike 

perspektiv. 

Alle kommunene i Gudbrandsdalen er, i større og mindre grad, «hyttekommuner» og har derfor 

interesse av å kunne utvikle seg i samme retning og høste gode erfaringer fra hverandre. 

Vi har i diskusjonen beveget oss innenfor rammene av det som er de politiske føringer pr i dag. En 

innovativ tilnærming i det videre arbeidet vil være å utfordre etablerte, politiske rammer og 

derigjennom kunne skape en ny og annerledes dynamikk. 

  



16 
 

5 Kilder 
Bøker 

Aagaard, Sørensen og Torfing (2014): Samarbeidsdrevet innovation i praksis. Jurist- og 

økonomiforbundets forlag 

Bessant, John og Tidd, Joseph (2009): Managing innovation. Chichester. Wiley 
 
Farstad, M., Rye, J. F. og Almås, R. (2008): Fritidsboligfenomenet i Norge, Norsk senter for  
bygdeforskning. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning. 
 
Grønmo, Sigurd (2004): Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget. 
 
Ringdal, Kristen (2001): Enhet og mangfold. Fagbokforlaget 
 
Røvik, Kjell Arne (2007): Trender og translasjoner – ideer som former det 21.århundredets 

organisasjon. Universitetsforlaget 

Skålen, Per (2016). Tjänstelogik. Lund: Studentlitteratur 
 

Artikler/rapporter/hjemmesider 

Albertslund kommune: www.albertslund.dk/inddragelse . 

Center for offentlig innovation (2015): Spredning av offentlig innovation -  Hva kan vi lære av 

forskningen?  København 

Center for offentlig innovation (2015): Innovasjonsbarometeret. København 

EU-kommisjonen (2016): DESI-indeksen  

Kjeldsen, Kromann, Nielsen, Just (2009): Dobbeltbosætning/sekundære boliger - en undersøgelse af 

mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner 

Kommunenes Sentralorganisasjon - KS: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/ 

Oversikt tabeller og grafer 

Tabell 1: Utsagn knyttet til engasjement 
Tabell 2: Fordeling på utsagn ift lengde på eierskap til hytta 
Tabell 3: Fordeling på spørsmålet «Ønsker du mer informasjon» 
Tabell 4: Antall som har oppgitt epost og telefonnummer 
Tabell 5: Hva kunne du tenke deg å engasjere deg i lokalt? 
Tabell 6: Fordeling på kommunikasjonskanaler 
Tabell 7: Fordeling på hva respondentene ønsket mer informasjon om 
 
Figur 1: Lengde på eierskap til hytta/fritidseiendommen 
Figur 2: Gjennomsnittlig bruksfrekvens pr år 
Figur 3: Framstilling av engasjement, fordelt %-vis pr gruppe 
Figur 4: Fordeling på svaralternativ etter svarprosent pr gruppe på spørsmålet: «Ønsker du mer 
informasjon» 

http://www.albertslund.dk/inddragelse
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/


17 
 

VEDLEGG 

Vedlegg 1 – spørreskjema 

 


