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1. Innledning: 
89 norske kommuner defineres av samfunnsforskere som fjellkommuner, dvs. mer enn 50 % av 

arealet ligger over 700 moh. Topografisk består fastlands-Norge av ca. 45 prosent fjell og vidde. 

Med en sosioøkonomisk tilnærming, er fjellregionen enda større.  

 

Det finnes en rekke utviklingstrekk som er felles for fjellkommunene, både i forhold til 

utfordringer og muligheter. 70 % av Norges vernede areal ligger i fjellregionen, og det er 

gjennomgående en negativ vekst i sysselsetting og folketall – bortsett fra når fritidsbeboerne er 

tilstede. I de samme områdene gir det særnorske hyttefenomenet seg utslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ca. 450.000 hytter i Norge med en årlig tilvekst på 5-6000 nye hytter. Dette er fortrinnsvis 

høystandardhytter, som i gjennomsnitt ligger 1-4 timer med kjøring fra hytteeierens primærbolig i 

byen. At et stort og raskt økende antall urbane nordmenn lever en stadig større del av livet sitt på 

hytta, beskrives fra forskerhold som "rekreasjonsmessig byspredning».  Hele 190.000 Oslo-

familier har hytte i en annen kommune, og man definerer dette som «flerhushjem-familien». 

 

Sekundærboligeierne utgjør en viktig ressurs som trolig i enda større grad kan utnyttes for 

utvikling av distrikts-Norge. Spørsmålet er hvordan, og hva som må til, for å skape en symbiose 

som gir «vinn-vinn» for alle parter. Hyttefolket har ofte både engasjement, kunnskap om og hjerte 
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for lokalsamfunnet, god økonomi, nettverk og arbeidskapasitet; men de har ikke formell politisk 

innflytelse eller påvirkningskraft i forhold til utvikling av lokalsamfunnet.  

 

Vårt utgangspunkt for oppgaven er derfor at en bredere involvering av hyttefolket i utviklingen av 

fjellkommunen, og større grad av samhandling og nettverksbygging mellom lokalbefolkning og 

hyttefolket, vil bidra kunne bidra til økt verdiskapning.  Vi ønsker derfor å undersøke og drøfte 

ideer til hvordan store hyttekommuner i større grad kan nyttiggjøre seg hyttefolket for å skape økt 

lokal verdiskapning og lokal samfunnsutvikling generelt. 

 

Hovedfokuset vil være hvilken rolle kommunen både politisk og administrativt, kan skape arenaer 

for å utløse det vekstpotensialet hyttefolket utgjør, både i forhold til monetær- og humankapital. 

Det er en grunnleggende tese at dess mer hytteeierne bruker hytta, dess mer vil de bidra til lokal 

verdiskapning i rene penger, og samfunnsøkonomisk i forhold til å skape vekstimpulser og 

attraktivitet. 

 

Dersom vi klarer å utløse vekstpotensialet som vi mener fritidsinnbyggerne utgjør så vil det være 

en innovasjon. Mye teori om innovasjon i offentlig sektor handler om å innovere i 

tjenesteproduksjonen eller organiseringen av denne, ved hjelp av involvering av privat sektor, 

brukere og borgere generelt. Det særnorske hyttefenomenet og omfanget av dette, gjør at vi i 

mange distriktskommuner har en bruker- og deltidsborgergruppe som ikke i nevneverdig grad 

medregnes i lokalsamfunnet, og i nasjonal politikk knapt er berørt. Så vidt vi vet har man ikke noe 

tilsvarende i andre land.  

  

Problemstillingen blir derfor:  

Hvordan kan fjellkommunene skape arenaer (co-creation) for hytteeiere som grunnlag for 

lokal utvikling og økt verdiskaping? 

 

2. Teori og nøkkelbegreper: 

2.1 Verdiskapning 

Verdiskapning defineres i denne oppgaven som økning i økonomisk verdi for kommune og 

næringsliv, og kulturell verdi for tilført kompetanse og vekstimpulsivitet til lokalsamfunnet.  
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2.2 Flerhushjemmet 

Mange hushold eier nå flere boliger. Hjemmet består av hus på flere ulike steder, som til sammen 

konstituerer flerhushjemmet (Skjeggedal og Overvåg, 2015, s.55)  

 

Politikken som skal bidra til å fange denne utviklingen ligger langt etter. Trolig både lokalt og 

nasjonalt. Fritidsbeboeren er ikke en turist i lokalsamfunnet, men bruken er en del av en 

hjemfunksjon. De er heller ikke en fast innbygger, men en tredje kategori. Denne kategorien 

danner grunnlaget for diskusjonen om rettigheter og plikter for fritidsbeboeren i lokalsamfunnet. 

 

2.3 Innovasjon 

Innovasjonsarbeid er ikke noe nytt i norske kommuner, men bruken av begrepet innovasjon er 

relativt nytt. Tidligere brukte man ord som dekker mye av det samme som innovasjonsbegrepet; 

reform, organisasjonsutvikling eller endringsarbeid.  

Tjenesteutvikling, næringsutvikling, stedsutvikling og andre former for samfunnsutvikling skjer 

stadig vekk i norske kommuner. Det er nok noe usikkerhet om hva innovasjon egentlig er, og om 

det passer inn i offentlig sektor. Innovasjon som begrep er en mer eller mindre planlagt prosess, 

som tar sikte på å definere problemer, utfordringer og nye muligheter, og på bakgrunn av det 

utvikle, utvelge, implementere og spre nye og kreative løsninger, som bryter med vante 

forestillinger og gammel praksis på et bestemt område (Aagaard, Sørensen og Torfing, 2011, s. 

18).  

 

Tradisjonelt hadde innovasjon vært knyttet til teknologisk utvikling og industri. Joseph 

Schumpeter regnes som det moderne innovasjonsbegrepets far, og lanserte i 1938 et bredere 

begrep knyttet til innovasjon. I følge Joseph Schumpeter (1883-1950) kunne innovasjoner 

forekomme ved: 

 Introduksjoner av nye produkt (eller nye tjenester) 
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 Introduksjoner av nye produksjonsmetoder 

 Nye markeder (selv med et gammelt produkt) 

 Utnytting av en ny type råvarer eller halvfabrikata 

 Ny organisering innen/av en næring 

(Innovasjoner i velferden s.12) 

Digmann (2010 s.26 i Rønning, Knutagård, Heule, Swärd, 2013, s18) sier at den innovasjonen 

som ikke skaper merverdi, ikke er noen innovasjon. I offentlig sektor er hensynet til brukerne og 

økonomien sentral i et merverdiperspektiv.  Likevel – det hjelper ikke med kostnadseffektivitet 

dersom det ikke gir en nytteverdi til brukerne. På den annen side det som gir nytteverdi til en 

brukergruppe kan gi motsatt effekt til en annen.  

I offentlig sektor er det i hovedsak innovasjon av tjenester vi snakker om. Tjenesteinnovasjon i vår 

oppgave handler om å øke servicegraden overfor deltidsinnbyggeren og forbedre tjenestene slik at 

fjellkommuner bedre kan legge til rette for merbruk av fritidsboligen. Konsekvensen blir jo 

forhåpentligvis at deltidsinnbyggeren engasjerer seg mer og at dette vil ha en varig, verdiskapende 

effekt for fjellkommunene. 

2.4 Samarbeidsdrevet innovasjon 

Samarbeidsdrevet innovasjon en metode for å skape nye tanker og ideer. Selv om forbedring av en 

tjeneste er en motivasjonsfaktor i seg selv, så vil en forsterket tverrfaglig utveksling av erfaring og 

ideer mellom ulike grupperinger kunne bidra til en enda bedre tjeneste. 

Mange private virksomheter har i dag lagt ned sine forsknings- og utviklingsavdelinger, og satser i 

større grad på samarbeidsdrevet innovasjon gjennom etableringer virksomhetsnettverk, industrielle 

klynger og strategiske allianser (Nambisan 2008 s. 22 i Aagaard, Sørensen og Torfing, 2011). 

Et samarbeid kan defineres som en prosess, hvor to eller flere parter i fellesskap bearbeider et 

objekt med henblikk på å forandre det, og underveis i prosessen anvender forskjellige redskaper 

og utveksler erfaringer, kompetanse, ressurser og ideer, som både forandrer felles spilleregler og 

samarbeidspartenes oppfattelser og identitet (Roberts og Bradley, 1991 s. 22 i Aagaard, Sørensen 

og Torfing, 2011) 

 

Samarbeid har delvis en oppfattelse av harmoni, og mange oppfatter målet med et samarbeid som 

total enighet. I innovasjonen er ikke dette nødvendigvis tilfelle. Det viktigste blir å skape en 

plattform for konstruktiv utveksling av erfaring, kompetanse, ideer som gir en annen dimensjon 

enn det vi selv kan by på. 
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Et bredt samarbeid med relevante og berørte parter kan styrke og forbedre alle faser i 

innovasjonsprosessen. Samarbeidet kan involvere mange forskjellige aktører.  

Samarbeidsdrevet innovasjon betyr ikke nødvendigvis, at alle relevante og berørte parter skal like 

mye inn i alle fasene av en innovasjonsprosess. En vesentlig oppgave blir derfor å gjennomføre en 

interessentanalyse som avdekker hvilke aktører det er naturlig å samarbeide med, og i hvilken del 

av innovasjonsfasen det er naturlig å trekke de inn. 

 

I forhold til vår problemstilling handler det om å få til et samarbeid med fritidsboligeiere for bl.a å 

utveksle ideer og erfaringer, som igjen kan danne grunnlag for å utvikle ideene videre 

Samproduksjon er et eksempel på hvordan deltidsinnbyggeren vil kunne være med å bidra til å få 

på plass tjenester som kommunene ikke er pålagt å levere, men som vil heve attraktiviteten og gi 

vekstimpulser. Det lokale engasjementet vil være viktig for å invitere til samarbeid, implementere 

og få gjennomført endringer.  

Samproduksjon er en ny styringsmodell som bringer alle ressurser i spill for å skape en ønsket 

forandring. I framtiden vil vi nok se samarbeid mellom offentlige virksomheter, private bedrifter, 

frivillige organisasjoner og innbyggere. Gjennom samarbeid vil man kunne forandre og endre på 

tjenester kommunene kanskje ikke hadde kunnet levere, og innbyggerne ikke fått glede av, om det 

ikke var for dette samarbeidet. 

(Stat og styring, 2014, 19/9) 

 

Siden vi ennå ikke helt har oversikt på hvilke faktorer det er som vil skape verdi for hytteeierne vil 

det i denne oppgaven være naturlig at disse blir invitert med i en fokusgruppe som kommunen tar 

initiativ til å opprette. 

 

Interessemotsetninger mellom partene i samarbeidet kan føre til store konflikter slik at det er 

nødvendig å bli enige om laveste fellesnevner (Aagaard, Sørensen og Torfing, 2011 s.29). Det er ikke 

alle hytteeiere som har mål om å øke aktivitet og folketall rundt hytta, noen har kjøpt seg hytte på 

fjellet nettopp for å nyte roen, færre mennesker og lite infrastruktur rundt seg. Det vil derfor kunne 

avdekkes motstridende interesser mellom lokalbefolkning, utbyggere og kommunen som 

institusjon.  
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2.5 Tjenestelogikk 

 

Denne logikken baseres 

på at verdier skapes når en 

tjeneste eller vare brukes 

av kunder elle andre 

aktører. En bil skaper 

verdier først når den 

kjøres av eieren, ikke 

mens den produseres. 

På samme måte sier 

logikken at etter en 

kneoperasjon så skapes verdiene når den opererte bruker kneet til å gå, springe eller leke med sine 

barn. Verdiene realiseres ikke under selve operasjonen. Kneoperasjonen er en forutsetning for 

verdiskapningen i form av anvendelse av et fungerende kne. 

 

En interessant forskjell fra varelogikken er at tjenestelogikken ser verdier som ”samskapte”. 

Verdisamskapelse skjer ofte i direkte interaksjon mellom en kunde og en representant for et 

selskap eller en organisasjon. Dette gjelder i utvikling av hva slags biler vi skal produsere i 

framtida, og det gjelder ikke minst i utformingen av framtidas velferds- og tjenestetilbud i 

offentlig sektor. Det avgjørende spørsmålet blir da hvordan det offentlige involverer sine brukere 

og innbyggere i utformingen av tjenestetilbudet.  

2.6 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning eller brukerdrevet innovasjon assosieres først og fremst med Eric von Hippel 

(Aasen & Amundsen, 2011, s. 124). Hans utgangspunkt var erkjennelsen av at mange produkter 

og tjenester ble videreutviklet av brukere som videre ga sine ideer til produsenter.  

De senere år er brukerdrevet innovasjon ofte pekt på som vesentlig for å lykkes med 

innovasjonsprosesser og særlig viktig i de tidlige og de sene fasene av innovasjonsprosessen. En 

definisjon på brukerdrevet innovasjon kan være "å utnytte brukernes kunnskap til å utvikle nye 

produkter, tjenester og konsepter", og hvor prosessen er "basert på forståelse av reelle 

brukerbehov og en mer systematisk involvering av brukerne" (Hoholm & Huse, 2008). 

 

Tradisjonelt sett har ikke offentlig sektor vært spesielt gode på involvering av brukerne i 

utviklingen av tjenester. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har medvirket til 
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utviklingen av en felles europeisk veileder i brukerretting og brukermedvirkning gjennom 

European Network for Public Administration (EUPAN). Den tar for seg hvordan brukerfokus og 

brukerroller er relevant og bør spille en sentral rolle for utformingen av offentlig tjenester 

(Regjeringen, 2009, 24/3). 

 

Samarbeidsdrevet innovasjon, tjenestelogikk og brukermedvirkning handler for oss om å få tak i 

kompetansen, engasjementet, og ideer som deltidsinnbyggeren besitter. Det må derfor finnes eller 

skapes møteplasser for samarbeid og utveksling av tanker og ideer. Noe av utfordringen ved dette 

er at deltidsinnbyggeren ofte er på hytta i helger eller ferier, og dermed på tidspunkt hvor 

administrasjonen i kommunene vanligvis ikke er tilgjengelig. Dersom det anses som viktig at man 

møtes ansikt til ansikt, må man gjøre en innsats for å få det til. Et eksempel på hvordan dette kan 

gjøres, er slik Nord-Fron kommune gjorde det i påsken 2017. Her stilte Ordfører og flere fra 

kommuneadministrasjonen opp på to folkemøter på påskefjellet, for å få til en dialog med 

deltidsinnbyggere. 

3. Metode  
Vi hadde i utgangspunktet tenkt å benytte oss av en spørreundersøkelse og følge den opp med 

noen dybdeintervjuer, men vi så fort at dette ville vi ikke få tid til. Vi kunne ha valgt flere ulike 

metoder for å belyse problemstillingen, men vi er via veiledning og teori falt ned på å benytte oss 

av en enkel dialogbasert undersøkelse blant hytteeiere. Det var hytteeiere i Skåbu og på 

Kvamsfjellet i Nord-Fron som var invitert til dialogundersøkelsen.  

 

Undersøkelsen ble gjennomført som en fokusgruppeundersøkelse/dialog med hytteeiere i løpet av 

påsken 2017. Deltakerne ble forelagt noen spørsmål/utfordringer knyttet til vår problemstilling. 

Hytteeierne fikk mulighet til å diskutere i grupper før den enkelte problemstilling ble belyst i 

plenumsdiskusjoner. 

 

Følgende spørsmål ble stilt: 

- Hvordan er dialogen med kommunen i dag, og hvordan kan den bli bedre? 

- Hva skal til for at de vil være en dag til på hytta? 

- Ønsker du som hytteeier å involvere deg i kommunens/områdets utvikling, og evt. 

hvordan? 

- Hvordan kan kommunen tilrettelegge for gode møteplasser mellom hytteeiere, 

lokalbefolkning og kommunen? 
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Til sammen møtte 200 personer på dialogmøtene. I det perspektivet må en kunne si at utvalget var 

representativt. På slutten av disse møtene ble det invitert til å delta i brukerforum for videre 

utvikling av områdene. Det var mange som meldte seg, og vår oppgave blir nå plukke ut 

brukergrupper som representerer ulike interesser (utbyggere, hytteeiere, lokalbefolkning, 

investorer etc.) 

 

Oppsummeringen fra undersøkelsen viser at hytteeierne først og fremst er opptatt av det området 

de har hytte i. Det betyr at en involvering må skje med bakgrunn i hvor de har hytte. Dersom  

På spørsmålet om hva som skal til for å tilbringe mer tid på hytte så var tema som 

reguleringsplaner, vann/kloakk, bredbånd, avfall, ivaretakelse av naturen og skiløyper med mer 

sentralt. Alle disse temaene er det mulig for en kommune å gjøre noe med. Kanskje i felleskap 

med hytteeierne? 

 

Når det gjelder spørsmålet om mulige møteplasser så ønsket de gjerne fokusgrupper, fellesmøter, 

«Facebooksider» og bedre nettsider med fokus nettopp mot fritidsbeboerne sentrale innspill. Slike 

arenaer så de på som positivt. Den totale oppsummeringen fra de åpne møtene er med som 

vedlegg til denne oppgaven. 

 

Noe av arven fra vår oppgave til de som kommer etter, kan være å forsøke å finne svar på de 

ustilte spørsmålene og problemstillingene som vil genereres i de ulike 

brukergruppene/fokusgruppene.  

4. Diskusjon og refleksjon  
Hovedproblemstillinga i denne oppgaven er knytta til hvordan kommunene kan skape arenaer for 

hyttefolket, og hvordan vi kan skape mer verdiskapning og utvikling i kommunen. Dette må ses i 

sammenheng med framveksten og utviklinga av flerhushjemmet. På dette området har ikke 

kommunene vært godt nok forberedt. Som boka ”fjellbygd eller feriefjell” også peker på så har 

kommunene ikke klart å utvikle en politikk som fanger opp denne trenden. 

  

Hvordan lokaldemokratiet innrettes slik at hyttefolket i større grad utnyttes som ressurs, vil i 

fremtiden kreve både nasjonalpolitisk og lokalpolitisk fokus; likevel hyttekommunene kan gjøre 

mye allerede innen eksisterende rammeverk for å sikre hytteeierne mer innflytelse og felles 

verdiskapning. 

 

Samfunnsutviklingen de siste 50-60 årene gjør at utfordringer og løsninger i fjellet angår langt 
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flere nordmenn enn kun de fastboende i fjellet. At brukertallet er langt større enn antall fastboende 

i store deler av det rurale Norge, stiller andre krav til fellesgodefinansiering enn den vi organiserer 

oss etter i dag. 

 

Dimensjonering, organisering, kvalitetssikring og finansiering/økonomisk prioritering – eller mer 

presist, omfordeling vil være nødvendig. Dette gjelder bl.a innenfor samferdsel, transport og IT 

Det gjelder helse- og sosialpolitisk – lovpålagte medisinske og sosiale tjenester generelt og i 

særdeleshet beredskap; når familien lever livet i flere kommuner må systemet innrettes deretter. 

Også i miljø- og arealpolitikken gir rekreasjonsmessig byspredning grunn for politisk og 

administrativt fokus. 

 

Det er flere forutsetninger for at innovasjonsarbeidet skal bli vellykket og slik danne grunnlag for 

en kontinuerlig måte å jobbe på, slik at deltidsinnbyggerne blir en del av kommunens 

utviklingsarbeid på permanent basis.  

 

Knut Nes fra Valdres Hytteforum er antagelig over gjennomsnittet engasjert i temaet; hytteeiernes 

rettigheter og plikter.  Den anerkjennelse Nes får for sitt mangeårige arbeid for å påvirke politiske 

rammevilkår og de tilbakemeldinger vi har hørt på det notatet vi har fått tilgang til, viser med all 

tydelighet at mange hytteeiere er genuint opptatt av å få til endring. I notatet hans er det 

synliggjort store forventninger, for ikke å si krav, om et endringsarbeid. En suksessfaktor i et hvert 

samarbeid, eller som forskerne kaller det, «partnerskapelse» (også kalt «samskabelse», Eva 

Sørensens foredrag i København, januar 2017) er at det ikke oppleves manglende 

forventningsinnfrielse, som i neste tur vil være grunnlag for tilbaketrekning (Aagaard, Sørensen, 

Torfing, s.115).  

 

Vi forutsetter at en stor del av hytteeierne innehar engasjement og interesse av å bli involvert og 

aktivert i kommunens utviklingsarbeid. Både ut fra erfaring vi i arbeidsgruppen har gjort oss i 

kommunal politikk og administrasjon, og ut fra det som forskere beskriver (Aagaard, Sørensen, 

Torfing, s.112-119) er det suksessfaktorer og barrierer man må være seg bevisst fra begynnelsen. 

Det handler i stor grad om å avklare forventninger, roller og begrensninger på en slik måte at 

utviklingen gir vinn-vinn for alle parter. I mange tilfeller lever hyttefolket i symbiose med 

fastboende, og det er derfor viktig at utviklingen skjer på felles premisser. 
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Det er vesentlig å kartlegge og avklare omforente forventninger til og mål for innovasjonsarbeidet. 

Forskerne (Aagaard, Sørensen, Torfing s. 43 bruker begrepet «inkrementell innovasjon» (motsatt 

radikal innovasjon) om at man tilpasser innovasjonsarbeidet i volum og tempo til at man har de 

nevnte begrensninger. Stort engasjement og entusiasme gir seg ofte utslag i utålmodighet – man 

kan ikke rask nok få foretatt de endringer man tror så sterkt på. Det er viktig å ikke drepe 

engasjementet og det må derfor skapes en felles forståelse av hva som er realistisk å få til innenfor 

en gitt tidsramme. At man ikke går for rask frem mener vi også vil bidra til at man i større grad 

oppnår gjensidig forståelse og aksept av hverandres ønsker og behov, selv om man ikke 

nødvendigvis vil oppnå konsensus i så måte. Aagaard, Sørensen, Torfing s. 52 beskriver hvordan 

«læring i praksisfellesskaper kan fremme inkrementell innovasjon».  

 

Funnene i dialogundersøkelsen i denne oppgaven gir helt klart grunnlag for tettere dialog med 

hytteeierne. Det vil trolig gjøre at hytteeierne engasjerer seg mer i utviklinga av kommunen. Det er 

positivt av flere årsaker. For det første er det mange ressurspersoner med mye kunnskap og 

erfaring fra utviklingsarbeid. For det andre ser de våre kommuner fra utsida og kan komme med 

nye innspill og ideer. For det tredje så vil dette kunne skape bedre relasjoner og samhold mellom 

kommunen, de fastboende og fritidsinnbyggerne.  

 

Vi tror den beste innovasjonen skjer basert på innhenting av så vel teoretisk kunnskap men ikke 

minst den erfaringsbaserte som i stor grad handler også om lokale forhold som skiller seg fra 

andre. Siden deltidsinnbyggerfenomenet i Norge er særegent og integreringen av dette i den lokale 

og nasjonale samfunnsutviklingen er et noe ubeskrevet kapitel, ligger det en egenverdi i å sørge 

for at alt innovasjonsarbeid som gjøres på denne fronten, gjøres tilgjengelig og overførbart til 

andre kommuner.  

Kommunens rolle i arbeidet 

Kommunen har pr. definisjon fire roller – tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler 

og demokratiarena. Det er i særlig grad de to sistnevnte vi i vår oppgave har fokus på; disse to 

henger ubønnhørlig sammen. De fleste politikere og ansatte i kommunal forvaltning er seg svært 

bevisst om kommunens utfordringer på sysselsetting og demografi. I de politiske miljøer er man 

ofte opptatt av at «næringen må ta initiativ» og at «det er grenser for hva politikerne skal drive 

med og blande seg inn i».  

 

Innovasjonsarbeidet vi ønsker å inspirere til, utfordrer kommunens roller. I mindre lokalsamfunn 

vil det være kortere vei mellom ulike aktører lokalt og vi mener det er viktig at man for et 
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vellykket resultat senker skuldrene, utviser raushet og tillit til at alle som deltar i 

innovasjonsarbeidet har edle intensjoner. Kreativitet og motivasjon kan raskt drepes av mistro og 

rigide holdninger til arbeidsform og hvordan man bruker hverandre i nettverk.  

 

Når en kommune sender sine politikere og ansatte på kurs i innovasjonsarbeid vil det være naturlig 

å utnytte den kompetansen som opparbeides til å initiere innovasjonsarbeidet. Kommunen bør påta 

seg flere roller i arbeidet med innovasjon, som i vårt tilfelle gjelder samarbeid og nettverk med 

hyttefolket. 

 

Hytteeierne bidrar til både nyetableringer, i og opprettholdelse av lokalt næringsliv, og slik sett er 

de en indirekte kilde til skatteinntekter. Allikevel er det en utfordring at hytteeierne ikke bidrar 

direkte til finansiering av lovpålagte kommunale tjenester. Behovet for disse tjenestene vil øke 

med stadig mer bruk av hyttene og det er ikke minst i hytteeiernes egen interesse å trygge 

dimensjonering og kvalitet på disse tjenester.  

5. Konklusjon 

Arbeidet og drøftingene omkring problemstillingen vår; Hvordan kan fjellkommunene skape 

arenaer (co-creation) for hytteeiere som grunnlag for lokal utvikling og økt verdiskaping? har 

underbygget vår overbevisning om at hyttefolket utgjør et betydelig vekstpotensial i 

fjellkommunene. Vi ser at det som kan utløse de potensielle ressursene som hytteinnbyggerne 

innehar er samhandling med lokalsamfunnet. Kommunens rolle som samfunnsutvikler innebærer i 

denne sammenheng at det både i administrasjon og politisk ledelse skapes en positiv forståelse og 

kultur for involvering av deltidsinnbyggerne.  

 

Slike arenaer vil også kunne skape en større forståelse for innføringen av eiendomsskatt for hytter, 

for det er definitivt ikke en populær skatt blant hytteeierne. Den oppleves «tilfeldig» og gir 

hytteeierne følelsen av å måtte bidra til noe de ikke har innvirkning på. En involvering av 

hytteeiere for å skape en felles forståelse på hvorfor de må betale skatt på lik linje med fastboende 

kan i slike tilfeller være fornuftig. Det er ikke sikkert det er urimelig at de må gi noe tilbake til den 

kommunen som er pålagt å stille med helsetjenester ved behov? Og for en kommune er det viktig 

å ikke bare tenke på at deltidsinnbyggeren representerer inntekter, men også forpliktelser.  

 

Det er fra flere større interesseorganisasjoner – bl.a Utmarkskommunenes Sammenslutning og 

Fjellnettverket – uttrykt behov for en politikk som i større grad fanger opp utfordringene på 
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organisering, dimensjonering og finansiering som den rekreasjonsmessige byspredningen og 

flerhushjem-fenomenet gir. Økende grad av bevissthet rundt deltidsinnbyggerfenomenet gir 

grobunn for å anta at det i tiden som kommer, både fra sentralt og lokale hold, vil bli økt fokus på 

det som av forskere kalles "fjellpolitikk". 

 

Det viktigste kommunene kan gjøre innenfor dagens rammeverk er å skape formelle og uformelle 

møtearenaer mellom hytteeierne og kommunen/lokalsamfunnet. Dialog og samhandling vil kunne 

bidra til felles forståelse av muligheter og utfordringer. 

Hytteeierne representerer inntekter, men naturligvis også gjensidige forpliktelser.  

I flere hyttekommuner er det blant hytteeierne et voksende engasjement for å få delta i 

lokalsamfunnsutviklingen. Dette blir en naturlig følge av at man lever stadig mer av livet sitt på 

hytta. Folkemøtene i Nord-Fron viser med all tydelighet at mange ønsker å bidra og naturligvis er 

man særlig interessert i å bli involvert i saker som kan være av interesse og ha betydning for seg 

selv. Da står det ikke på innsats for å være med på å delta i ulike fokusgrupper, drive prosesser og 

arbeid videre for å oppnå ønsket utvikling. Samtidig er det viktig å huske, slik intervjuobjekter i 

Lesja uttrykte, at hytta er og blir en fritids- og rekreasjonsarena. Ikke alle hytteeiere ønsker å 

engasjere seg voldsomt når de har fri, akkurat som ikke alle fastboende er like 

samfunnsengasjerte. Kommunene må imidlertid bli bedre på å støtte og oppmuntre ildsjelene som 

er blant både faste- og deltidsinnbyggerne til å gjøre den viktige frivilliginnsatsen vi trenger for å 

skape vekst; samhandling er nøkkelen for å skape vekstkultur. 
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Vedlegg 1. Funn fra dialogundersøkelsen 

 
Fra kommunens side ble det fra starten i dialogmøtene understreket at hytteeiere også er 

innbyggere i kommunen.  

De har de samme rettighetene og de samme pliktene. De nyter godt av det kommunale 

tjenestetilbudet, samtidig er de også med på spleiselaget gjennom å betale skatter og avgifter. 

 

Det er verdt å merke seg at blant de over 200 frammøtte hytteeiere var det ingen negative 

reaksjoner på eiendomsskatt eller andre kommunale avgifter. Tvert om; det var heller ytret 

forståelse for at dette spleiselaget er viktig for å opprettholde levende og gode kommuner – og for 

å kunne ha et godt kommunalt tilbud i dag og i framtida. 

 

Fritidsinnbyggerne var opptatt av mange temaer og saker. Her er de viktigste områdene som har 

betydning for problemstillinga i denne oppgaven. 

 

Boligområder med kombinasjon av både fritidsboliger og ordinære hus 

Enkelte hytteområder har utvikla seg til å bli en kombinasjon av fastboende og hytteeiere. Et 

eksempel på dette er Skåbu i Nord-Fron. Her bor fastboende og hytteinnbyggere side om side.  

Dels skyldes dette at hytteområdene er lagt opp like ved boligområder, dels skyldes det at flere 

fritidsboliger endres til ordinære boliger fordi eierne «bosetter seg på hytta». Dette er en økende 

trend, og flere av de frammøtte ytra ønske om å flytte fra byen og inn på hytta. 

Dersom det legges enda mer til rette for å omdefinere hytta som fast bolig, var det flere som ville 

vurdere å flytte. 

 

Skap arenaer for dialog 

Ingen av hytteeierne har tidligere vært invitert på dialogmøter i kommunen. Med over 200 

frammøtte var det tydelig at dette var etterlengta. Gjennom dialogen med hytteeierne kom det også 

fram et forslag om å utvide dialogen og skape flere arenaer. Det ble blant annet besluttet at 

kommunen skal ha jevnlige dialogmøter med lederne for alle VEL-foreningene i kommunen. 

Dette var etter initiativ fra hytteeierne selv. Denne arenaen skal brukes til å involvere hytteeierne i 

ulike plansaker, men også til å utvikle samarbeidet og samholdet mellom kommunens faste 

innbyggere, fritidsinnbyggerne og kommunen selv. 
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Ressurspersoner  

Blant hytteeierne finnes det mange ressurspersoner som ønsker å involvere seg. Dette er personer 

fra både frivillighet, organisasjonsliv og privat næringsliv som vil bidra i vårt lokalsamfunn. 

Enkelte sa i møtet at de vil vurdere å flytte sine småbedrifter til kommunen hvis det blir lagt til 

rette for det. Som flere av dem var inne på så bruker de nesten like mye tid på hytta som i sin 

leilighet de har utenfor kommunen. Her ligger det et potensial for kommunene. 

 

Infrastruktur må på plass 

Mange av hytteeierne var svært opptatt av infrastruktur som vann og kloakk. På Kvamsfjellet er 

det i dag ikke lagt til rette for vann og kloakknett. Dette var etterlyst av svært mange hytteeiere. 

Ved å legge vann og kloakknett i de gamle hytteområdene hevdet mange at det vil øke bruken av 

hyttene betraktelig, spesielt i kommende generasjoner. 

 

Et annet stort tema for hytteeierne var den digitale infrastrukturen. Mange tok til orde for at 

bredbånd er vel så viktig som å ha veg fram til hytta. Ved å legge til rette for bredbånd i 

hytteområdene var det stor enighet om at hyttene kommer til å bli brukt mye mer enn i dag – også 

fordi det muliggjør at folk kan jobbe fra hytta. 

 

Beholde egenart, kulturlandskap og ro 

Et annet tema som mange hytteeiere var opptatt av var å beholde kulturlandskapet og den uberørte 

naturen. Mange frarådet ytterligere utbygging fordi de frykter hyttelandsbyer og de viste blant 

annet til det som er skjedd i eksempelvis Hafjell og Sjusjøen som er mye mer utbygd. 

Flere trakk også fram at det er viktig å ha en god balanse mellom hyttebygging og beiteinteresser, 

ikke minst for å kunne hindre gjengroing fordi det ikke blir lagt til rette for beiting. 

Det var også flere spørsmål og henstillinger om å ikke legge opp til en mer liberal holdning når det 

gjelder motorferdsel som eksempelvis scooterkjøring. 
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Vedlegg 2. Knut Nes notat til Opplandsbenken 

Knut Nes skriver i et notat til Opplandsbenken i mars 2017 flg.:  

«Hva kan gjøres for bedre å tilrettelegge kommunenes totale attraktivitet som rekreasjonsområde 

for deltidsinnbyggerne fra urbane strøk. Det kan vise seg å være en særdeles lønnsom og 

fremtidsrettet strategi.  

 

Og det finnes en del punkter som gjerne kan vektlegges sterkere: 

..at kommunen aksepterer sin posisjon som hyttekommune 

..at kommunen påtar seg rollen som vertskap også for sine deltidsinnbyggere 

..at kommunen utnytter mulighetene som ligger i utviklingen av hytterelaterte tjenester, ikke 

bare ser på utgiftssiden i budsjettene 

 

Politikken må bidra til 

 å vise hvordan fritidsboligfenomenet kan benyttes konstruktivt i kommunens nærings- og 

kulturutvikling – i samspill og ikke i motspill med byene 

 å beskrive motstrømmen fra byene i form av mennesker og kapital basert på flerhus-

hjemmet til bruk for utviklingen av fjellkommunens vertsrolle og næringer basert på dette 

 

Politikken må bidra til 

 å beskrive hvordan attraktiviteten som vertskommune kan økes gjennom tiltak 

o for å bevare levende bygder 

o pleie av åpnet kulturlandskap 

o seterdrift med beitedyr 

o tiltak mot gjengroing 

 

Politikken må bidra til 

 å beskrive hvilke endringer i kommunenes planstrategier som må til i dette samspillet, med 

infrastruktur som 

o masterplaner for sykkelveier, stier og løyper 

o regionale planer for turveier etc 

o bredbånd, også til hyttefeltene 

 å beskrive krav til tjenestetilbud fra vertskommunene, basert på brukere, ikke antall 

fastboende 
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Politikken må bidra til 

 å beskrive krav til deltakelse i høringer og i formelle møter med kommunale instanser for 

deltidsinnbyggerne, som pr definisjon ikke har lokal stemmerett der de har hjem nr 2  

 erfaring har vist det verdifulle i å ha etablerte, åpne kommunikasjonslinjer, ellers kan 

utviklingen skje i betydelig motvind, og ofte i konflikt. Dette kan man altså unngå 

 

Deltakelse = bli hørt 

 ”No taxation without representation” 

 Del av eiendomsskatt til eget fond 

 Bruken bestemmes sammen med hytteforeningene 

 Hytteombud i kommunen? 

 Hjelp til deltidsinnbyggeren som trenger hjelp fra kommunen 

 Ansvar innad i admin. for å huske på hyttene 

 

Politikken må bidra til 

 at også langsiktige grunneiere ser seg tjent med at kommunen setter felles utviklingsmål 

 Løypetraséer/stier/sykkelløyper 

 Fellesgodefinansiering/løypekjøring 

 Klopping 

 Skilting 

 Inngjerding 

 

Hovedmål for en slik politikk 

 Øket attraktivitet i kommunen for alle:  

o Korttidsbesøkende 

o Deltidsinnbyggere 

o Fastboende 

 

Politikken bør derfor ta opp i seg 

 betydningen av flerhus-hjemmet for verdiskapningen i kommunen 

 hva som skal til for å fylle vertskapsrollen også for deltidsinnbyggerne» 

 

 



Vedlegg 3. Hytteundersøkelsen 

 



Hytteundersøkelse Lesja  

Gjennomført høsten 2016 



Hvem deltok 

• 119 respondenter 

• 98,3% av besvarelsene fra hytteeiere på Bjorli 

• Hovedsaklig hytter bygd i perioden 96 –2010 

• 88,2% bosatt på Møre og 10,9% i Romsdalen 

 



Hyttestørrelse 

• Varierte fra 50m2 til over 180m2, med størst 
antall fra 50m2-100m2. 

 



Bruksdøgn pr år 

• Over 50% svarer mellom 30 og 60 bruksdøgn 
pr år.  

 



Antall personer på hytta 

• 2- 4 personer er samtidig på hytta når den er i 
bruk svarer over 60% av de spurte. 

 



Alderssammensetning 

• God variasjon i alderssammensetning, størst 
andel er likevel mellom 40 og 60 år.  



Bruken fordelt over året 

• Jevnt fordelt over året, men minst i 
sommerferien.  

 



Framtidig bruk 

• 22,9% svarar at de ser for seg å bruke hytta 
mer i framtida 

• 2,5% mindre 

• 72,9% svarer at de ser for seg å bruke hytta 
som i dag 



Hva er viktig for bruken av hytta 



Faktorer som vi sammen kan påvirke 
(egne tanker til gruppearbeidet) 

• Preparerte løyper 

• Merkede turstier 

• Alpintilbud 

• Aktivitetstilbud 

• Helsetilbud 

• Sosialt samvær – møteplasser 

• Tilknytning til stedet – inkludering i samfunnet 

• Friluftsaktiviteter på egen hånd 

• Jakt og fiske 

• Breibandskvalitet 

 

 

 

 

 

 



Andre grunner som ble nevnt 
(relevant å drøfte) 

• o Det er ønskelig at Golf-tilbudet kunne starte opp igjen. 
• o Bedre vaskeplass for bil. 
• o Møteplasser/kontaktpunkt hyttefolk/lokalbefolkning. 
• o Badetilbud (basseng åpent for alle) 
• o Afterski og pub. 
• o Transporttilbud internt på Bjorli 
• o Fiber breiband. 
• o Mer kapasitet på kafe i sentrum på lørdager. 
• o Tilbud til ungdom under 18 år. 
• o Familierabatt i skitrekket. 
• o Flere sommeraktiviteter og bedre oppmerka turløyper 
• o Etterlyses bedre vegvedlikehold og asfalt på hovedvegene. 
• o Riks TV og DAB. 
• o Sykling på fjellet og downhill i alpinbakken 

 



Forslag til forbedringer som ble nevnt 

• o Nettside der aktiviteter,nyheter,tilbud var lett tilgjengelig 
• o Aktiviteter for barn og unge,spesielt utenom skisesong. 
• o Enkelt serveringssted oppe i fjellsida ved skiheisen 
• o Sommeråpen skiheis for turgåere og syklister 
• o Bro over veger der løyper krysser 
• o Tidligere preparering av løyper 
• o Aktiviteter i alpinbakken vinterferie og påske 
• o For dårlig service fra internettleverandør 
• o Skliløypa fra bjorlia til skitrekket må på plass 
• o Sykkelveg fra Lesjaskog til Stuguflåtten 
• o Større utnyttingsgrad på tomtene 
• o Aktivitetsposter, orienteringsløp,natursti,klippeposter i langrennsløypene 
• o Langrennsløypene må utbedres,mer forutsigbart og professjonelt 
• o Mangler bakkenett for TV 

 



Forbruk lokalt 

• Vedlikehold,brøyting,strøm,kommunale 
avgifter etc. (snitt ca 20000 kr) 

 



Forbruk varer  lokalt 

• Mat,drikke,heiskort,aktiviteter,handel etc. 
Forbruk per person er for de fleste mellom 
500 og 1000 kr/person og døgn 

 



Verdiskaping lokalt 

• 500 kr pr person pr dag.(Med 50 døgn og 3 
personer vil dette gi 75.000 kr pr hytte pr år) 

• 1100 enheter gir da  82 500 000 kr 

• 20000kr til vedlikehold etc gir med 1100 
hytter 22 000 000 kr.   

• Totalt antall hytter i Lesja er 1878 



Tilbakemeldinger på tjenester og varer 

• Dagligvarer 

 



Forts tilbakemeldinger 

• Sports- og friluftsartikler 

 



Forts. tilbakemeldinger 

• Byggevarer 

 



Forts tilb.m 

• Bensin og kioskvarer 

 



Forts tilb.m 

• Hyttetjenester, brøyting ,ved etc 

 



Forts. 

• Mobildekning 

 



Forts 

• Taxi og annen transport 

 



Forts. tilbakemeldinger 

• Internettilkobling 

 



Forts 

• Restautanter og serveringstilbud 

 



Forts. 

• Byggesaksbehandling 

 



Forts 

• Aktiviteter og arrangementer 

 



Forts 

• Bjorlimartnan 

 



Forts 

• Lokale håndverkere 

 



Totalt sett hvor tilfreds er du med å ha 
hytte i Lesja 



Kan det være aktuelt å flytte til Lesja 
evt tilbringe mer tid her? 



Vedlegg 4. BYR Lesja 15/3-2017  

By og fjell – moderne bosetting som grunnlag 

for utvikling og verdiskaping - presentasjon 

 



By og fjell – moderne bosetting som grunnlag 
for utvikling og verdiskaping

Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt



Moderne bosetting

• Det skarpe skillet mellom bolig 
og fritidsbolig er i oppløsning

• Flere pensjonister

• Fleksibelt arbeidsliv

• Kompetanse er den viktigste 
innsatsfaktoren i mange bransjer

• Bedrifter «flytter etter folk»

• Se på fritidsboligeiere som 
«deltidsbosatte» eller 
«fritidsbeboere»

• Fritidsboligeiere har et 
forbruksmønster som ligner mye 
på de bosattes

• Krav til kommunale tjenester



Deltemaer

• Handlingsrom og kultur 
– planlegging, forvaltning og 
tjenesteproduksjon

• Innovasjon og verdiskaping 
- eksempelstudier i: 
• Bjorli
• Venabygdsfjellet
• Hafjell

• Innovasjonsskolen 
– nettverk –

• Hovedtema på 
Gudbrandsdalsmøtet 
3.-4. november 2016

• Hovedtema på ny 
Gudbrandsdalssamling 
i oktober 2017

• Startet opp 21.11.2016



Deltemaet: 

Innovasjon og verdiskaping

Potensialet for verdiskaping i kombinasjonen mellom 

by/tettsted og fjell i destinasjonsutviklingen?

Hvordan utvikle nye og innovative tjenester og produkter 

rettet mot fritidsboligmarkedet, og øke lokale leveranser?











«Rather than seeing the primary and secondary (house) as 
separate we need to see them as linked spaces that together
constitute a ‘home’…(Perkins and Thorns)

Kjell Overvåg, Østlandsforskning

Flerhushjemmet (Skjeggedal et al. 2016)



+ antall FB og konsentrasjon

+ organisering av utbyggingen



Karakteristika ved FB av betydning for lokal verdiskaping

• Sesong- og bruksstruktur

– Gir store svingninger i besøk (ved kun bruk av eierne selv)

– Stabilt markedsgrunnlag - fritidsinnbyggere

• Størst sysselsettingseffekter i bygg- og anlegg: nybygg, infrastruktur, 

vedlikehold/oppgraderinger mv. (er også i stor grad «besøksuavhengige») 

– Største utgiftsposter ellers: dagligvarer, fritidsaktiviteter, transport (egen bil)



Bjorli – utvikling, tilstand

 Høyt antall, konsentrert, mye nybygg, høy standard, skitilbud

 Mye av verdiskapingen har gått ut av kommunen – men forbedring!

 Lite lokalsamfunn, «frikoplet» fra Lesja for øvrig

 Mer og mer «ren» FB-destinasjon: utfordringer for «besøksbetinget» 

sysselsetting – terskler for servicetilbud, svingninger uker/måneder. 



Strategier og tiltak – forslag og til drøfting

 Informasjon – kontaktpunkt, om lokale leverandører/tilbud (koples til medvirkning/ 

off.tjenester?)

 Sammenfatte eksisterende kunnskap om etterspørsel fra FB-eiere – kunnskapsgrunnlag og

inspirasjon for lokalt næringsliv

 Fritidsboligeierne som krevende og kunnskapsrike kunder – bevissthet/systematikk

 Lokale spesialiteter, historie og tradisjoner (forretningsmuligheter + “deltidsinnbyggere”?)

 Utvikle flere/bedre “hybride” overnattingstilbud – kommersielle tilbud basert på FB (private 

og/eller firma): utvikle kunnskap om marked og forretningsmodeller

 Se vestover: aktører/kompetanse, marked («fjord og fjell»)


