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Innledning
Dette er en oppsummering og rapport fra Gudbrandsdalsmøte 2017 som ble
holdt i Lom 19.–20.oktober. Den inneholder resultater fra arbeid i grupper og
plenum, og bakgrunn for funn, spørsmål og problemstillinger i programmet.
Viljeserklæringen som ble undertegnet av ordførerne ved møtets avslutning er
gjengitt på side 13. Presentasjonene som ble holdt ved møtestart dag to finnes
her: https://byregionlg.wordpress.com/moter-og-samlinger/oppsummeringgudbrandsdalsmote-2017/
I rapportens vedlegg ligger sekretærenes notater fra gruppearbeid og verksted.
Her ligger også en del presseklipp fra før og etter samlingen. Vi viser ellers til
programmets nettsider for annen informasjon om arbeidet: http://byregionlg.
wordpress.com
Forslag til felles saksframlegg for politisk behandling i den enkelte kommune,
evnt også fylkeskommune og øvrige parter, blir utarbeidet på grunnlag
av resultatene fra Gudbrandsdalsmøtet. Det gjelder videre arbeid med
organisering og satsing, i første omgang etablering av Gudbrandsdalsting
og Gudbrandsdalspraksis for modern besetting. Foreløpig inneholder
Gudbrandsdalspraksis tre tiltak: Kommunalt råd for deltidsinnbyggere,
kommunikasjonsplattform/-kanal og planstrategi.
Vi ser fram til videre samarbeid om samfunnsutvikling i Lillehammer og
Gudbrandsdalen, blant annet basert på resultatene fra Gudbrandsdalsmøte 2017.

Med vennlig hilsen
Styringsgruppa for Byregionprogrammet
Espen Granberg Johnsen
leder | lillehammer kommune

Ole Tvete Muriteigen

Bjarne Eiolf Holø

Even Aleksander Hagen

Brit Kramprud Lundgård

Finn Olsen

Roger Lian

midt-gudbrandsdal regionråd

lillehammerregionen

nord-gudbrandsdal regionråd

høgskolen i innlandet

oppland fylkeskommune

østlandsforskning

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
ɋɋ

Mathias Neraasen, Ringsaker Almenning

ɋɋ

Knut Nes, Valdres Hytteforum

ɋɋ

Øystein Rudi, Rudi gard

ɋɋ

Tor Arnesen, Østlandsforskning

ɋɋ

Aud Hove, KS/Oppland fylkeskommune
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 – 15.00 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:
ɋɋ

Jobbe med strategier og tiltak som følger av Byregionprogrammet

ɋɋ

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

ɋɋ

Legge grunnlaget for arbeidet etter prosjektperioden

ɋɋ

Bli enda bedre kjent

ɋɋ

Oppleve noe av det Lom har å by på

program
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Resultater
Hovedpunkter fra gruppearbeidene
oppdraget til gruppene/gruppeledere: Presentasjon i plenum av to til fire
hovedpunkter som representative for gruppenes drøftinger/konklusjoner.

Ordførergruppa.

Rådmannsgruppa.

Andre organisasjoner.

Politikerne.

Medvirkning og demokrati
I hvilken grad og hvordan skal deltidsinnbyggere få delta i
ɋɋ

kommunal arealplanlegging?

ɋɋ

utvikling og utforming av det
kommunale, fylkeskommunale og statlige
tjenestetilbudet

ɋɋ

samfunnsutviklingsarbeid for øvrig;
hvordan kommunen bør utvikles som et
godt samfunn å leve og virke i?

Ordførergruppa ved Mariann Skotte
1. Opprette råd/utvalg på lik linje med eldreråd
2. Rammebetingelsene – overføringene – må ta høyde for deltidsinnbyggerne
3. Behov for en ny nasjonal skattepolitikk
4. Gudbrandsdalen skal bli best på bærekraftig hyttepolitikk
5. Alt dette er viktige saker for Gudbrandsdalstinget

resultater | hovedpunkter fra grupperabeidene
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Kommunale kontaktpersoner.

Tjenestetilbud
ɋɋ

Hva er det viktigste kommunene/
det offentlige kan bidra med for å få
deltidsinnbyggerne til å kjøpe lokale og
regionale varer og tjenester?

ɋɋ

I hvilken grad skal deltidsinnbyggere få
tilgang til kommunale og fylkeskommunale
offentlige tjenester?

ɋɋ

Skal det offentlig mer offensivt tilby
helsetjenester, skole, barnehage m.m. selv
om de ikke juridisk har rett til det?

Rådmannsgruppa ved Ola Helstad
1. Kommunene må jobbe systematisk med innovasjon – bruk rådmennenes
innovasjonskompetanse
2. Lovpålagte tjenester til deltidsinnbyggerne – med de konsekvenser og utfordringer det
innebærer
3. Offentlig sektor må bli bedre på involvering der det er verdiskapingspotensiale
4. Systematisk involvering på en måte som partene er innforstått med

Planlegging
Byregionprogrammet er et samfunnsutviklingsprosjekt.
God samfunnsutvikling krever planlegging, lokalt som regionalt.
ɋɋ

Hva slags planer trengs for videre
samarbeid i regionen?

ɋɋ

Hvordan skal slik planlegging organiseres –
politisk, faglig/administrativt, medvirkning
fra hel- og deltidsinnbyggere, næringsliv
m.fl.

ɋɋ

Jordlov, konsesjonslov, odelslov: Bør
Gudbrandsdalskommunene i fellesskap
gjennomgå praksis, og gjeldende
lovverk når det gjelder fastboende/
heltidsinnbyggere sammenliknet
med deltidsinnbyggere, heltidsbolig
sammenliknet med deltidsbolig?

Kommunale kontaktpersoner ved Brit Åse Høyesveen
1. Etablere Gudbrandsdalen som èn arena, det mangler i dag
2. Ta opp saker på forpliktende måte
3. Samskaping mer enn involvering – kommunene går inn i en ny fase som serviceyter/fascilitator
4. Konsesjonslovgivning, ulik praksis i kommunene, bør tas en gjennomgang av lovverk

resultater | hovedpunkter fra grupperabeidene
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Åpne dører
ɋɋ

Vil Gudbrandsdalsamfunnet viske
ut forskjellene mellom hvordan vi
forholder oss til, behandler og omgås
deltidsinnbyggerne?

ɋɋ

Hvordan kan Gudbrandsdalsamfunnet i
tilfelle gjøre dette?

Politikergruppa ved Olav Olstad
1. Alle kommuner bør ha rådgivende organ for deltidsinnbyggere, definere felles mål med mulighet
for kommunespesifikke tilpasninger
2. Mange er ikke organisert i velforeninger, unngå at særinteresser tar styringen
3. Rådsdeltagerne må ta et helhetsperspektiv, hytteeiere like ulike som resten av befolkningen
4. Kanskje utvide regionnivået

Samordne innsats
Byregionprogrammet er opptatt av «….dialog om rasjonell, effektiv og målrettet satsing mot byregionen
som helhet» (PROSJEKTBESKRIVELSEN SIDE 7)
ɋɋ

Hvem er de viktigste aktørene?

ɋɋ

Hva kan partene i Byregionprogrammet
gjøre for bidra til å samordne og målrette
innsats inn mot hele regionen?

Andre organisasjoner (tre regioner, fylkeskommune, regional stat, KS, Innovasjon Norge, Skåppå m.fl.) ved Eli Blakstad
1. Viktigste aktører er innbyggere, næringsliv, hyttebeboere, politikere
2. Rydde plass til Gudbrandsdalstinget
3. Gudbrandsdalspraksis kan bl.a. være praktisering av / ny plan- og bygningslov
4. Regionreformen – en katalysator som kan bidra til å få dette på plass

resultater | hovedpunkter fra grupperabeidene
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Verksted | stasjon | tema
oppdraget til stasjonssjefene: Presentasjon i plenum av to til fire
hovedpunkter som representative for innspill, drøftinger, kommentarer
på den enkelte stasjon.

Kommunalt råd for deltidsinnbyggere (tiltak 1)
Bør det opprettes slike råd for deltidsinnbyggere? Hvis ja,
ɋɋ

Hva skal de arbeide med og på hvilken
måte?

ɋɋ

Hvordan bør de sammensettes?

ɋɋ

Hvordan bør de velges/utpekes?

ɋɋ

Hvordan bør de driftes?

Ole Tvete Muriteigen
1. Bruke tid på å finne form og fasong på dialog med deltidsinnbyggerne
2. Hvordan definere hyttefolket – mange spikertelt
3. Råd for den enkelte kommune og/eller region
4. Koble på hyttefolket der det er velfungerende grendeutvalg

Kommunikasjonskanal/kommunikasjonsplattform (tiltak 2)
ɋɋ

Bør det opprettes en slik kanal/plattform?

ɋɋ

ɋɋ

Hvilke lignende kanaler/plattformer finnes
allerede - i eller utenfor Gudbrandsdalen?

Hvis ja til å opprette en slik kanal/
plattform, hva skal den inneholde?

ɋɋ

Hvordan skal den utvikles – driftes –
finansieres?

Bjarne Eiolf Holø
1. Må inneholde mer enn offentlige tjenester – mangfold
2. Bygge på noe av det som allerede finnes
3. Kommunisere det vi allerede har slik at det kan fanges opp av de det gjelder
4. Eierskap, drift, økonomi må utredes nærmere

resultater | verksted, stasjon, tema
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Planstrategi (tiltak 3)
ɋɋ

Er kommunalt og regionalt
planstrategiarbeid egnet virkemiddel til å
videreføre arbeidet i Byregionprogrammet?

ɋɋ

Hvis ja, hvordan skal en gjøre dette?

ɊɊ Kunnskapsmessig
ɊɊ Politisk
ɊɊ Faglig/administrativt

Even Aleksander Hagen
1. Planstrategi – noe av det viktigste som gjøres, jobbe med å skape begeistring for arbeidet
2. Regional planstrategi – for hele nye fylket
3. Gudbrandsdalen i ny regional planstrategi – en felles Gudbrandsdalsdel og en kommunal del?
4. Masterplan for reiseliv i Gudbrandsdalen – kultur, landbruk, næring

Gudbrandsdalens X-faktor/andre tiltak
ɋɋ
Hva er Gudbrandsdalens
X-faktor?

ɋɋ

Hvilke andre tiltak (enn foreslåtte tiltak
1, 2 og 3) kan/bør partene ta stilling til nå
med sikte på snarlig igangsetting?

Brit Kramprud Lundgård
X-faktor
Gudbrandsdalens X-faktor er Gudbrandsdøler som er ekte og til å stole på, fjellene våre – de høyeste i Norge,
ren utmark og store utmarksressurser, pultost og raudost, stillhet og mørke, Pilegrimsleden…
Andre tiltak
1.

Ta i bruk nye arbeidsmetoder

2.

Styrke opplevelseslandbruket – dra det i en annen retning og den skal være bærekraftig

3.

Jobbe med vertskapsrollen

4.

Timesavgang for toget mellom Lillehammer og Dombås

Organisering og finansiering
ɋɋ

Gudbrandsdalsting

ɋɋ

Gudbrandsdalsnettverkene

Espen Granberg Johnsen
1. Endringer mht fylkeskommune en viktig premiss – sannsynligvis også mht utviklingsmidler
2. Ta utgangspunkt i oppgavene til dagens regionråd og flytte noen til Gudbrandsdalstinget
3. Finansiering – overføre ressurser til Gudbrandsdalstinget
4. To til tre politisk oppnevnte fra hver kommune?

resultater | verksted, stasjon, tema
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Ordskifte i plenum
etter framleggelse av hovedpunkter
Bjarne Eiolf Holø:
ɊɊ Må overføre oppgaver fra regionrådene til Gudbrandsdalstinget

ɊɊ Tror dessverre ikke vi får overført så mange oppgaver som en kunne ønske fra staten til regionene
ɊɊ Foreslår å ta 20 prosent av dagens regionale midler og legge de inn i Gudbrandsdalstinget
Møteleder Hallvard Grotli stilte spørsmål til Espen Granberg Johnsen
om Lillehammers orientering sørover?
Espen Granberg Johnsen:
ɊɊ Lillehammer er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i hele Mjøsbyen. Ingen motsetning mot

å være orientert nordover og Gudbrandsdalen. Viser til kommuneplanen som sier nettopp dette.
Jobber med felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen, blant andre Øyer deltar aktivt i
dette arbeidet. Mjøsregionen vil være en motor i det nye Opplandene – det samme gjelder Dølabyen
Lillehammer og Gudbrandsdalen. Ingen motsetning, her er det by og land, hand i hand. Lillehammer
og Gudbrandsdalen drar tyngdepunktet oppover i den nye regionen. Viktig at vi lykkes med denne
strategien.

Erik Odlo:
ɊɊ Støtter Granberg Johnsens vurderinger. Lillehammer er inngangsporten til resten av Østlandet!
Dag Erik Pryhn:
ɊɊ Erkjennelse i Byregionprogrammet at vi må stå sammen i Gudbrandsdalen.

ɊɊ Skulle gjerne sett tydeligere hva Oppland fylkeskommune vil med Gudbrandsdalen. Hvilke ambisjoner

og forventninger har OFK til Gudbrandsdalen? Prosessen med sammenslåing av fylkene – er redd for at
Nord-Gudbrandsdal kan bli enda mer Nord-Gudbrandsdal enn i dag.

ɊɊ Viktig at vi jobber med fritidsinnbyggerne, men vi må få inn enda mer sentral politikk. Det må vi bruke
tid på i Gudbrandsdalsmøtene.

Even Aleksander Hagen:

resultat | ordskifte i plenum etter framleggelse av hovedpunkter
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ɊɊ Fylkeskommunen samarbeider politisk og aktivt inn i tre regionråd. Gudbrandsdalen må komme med

konkrete ønsker. Fritidsinnbyggerne er løftet opp i Byregionprogrammet. Hvis det er forventninger om
at fylkeskommunen skal komme med politiske utspill, vil vi ha forslag fra dere.

Rune Støstad:
ɊɊ Vi er avhengig av hverandre. Frykter at Mjøsbyen samler seg og blir stående sterkt og at
Gudbrandsdalen komme i bakleksa.

ɊɊ Politisk lederskap er viktig – og godt samarbeid og samspill med administrasjonen.
ɊɊ Lillehammer og Gudbrandsdalen er i et skjebnefellesskap. Fritidsinnbyggeren viktig, næringslivet

viktig. Kjenner litt på at vi er med på noe historisk nå, det at skriver under på en viljeserklæring – det er
historisk. Den som vil, er det sagt her, vi må ville, uten viljen har vi ingen sjans.

ɊɊ Verdien av å sitte sammen, kjenne på viberasjoner.
ɊɊ Byen og dalen som en slagkraftig enhet i det nye fylket, det blir Gudbrandsdalspraksis!
Bengt Fasteraune:
ɊɊ Alle sier at vi må få et forsterket Gudbrandsdalsbegrep. Se på hva nordre del av Hedmark har fått til,

vi må tenke annerledes. Fatter og begriper ikke at vi ikke kan si at vi vil ha en region nå. Vi skal bli ett
fylke, vi har ikke tid til å vente. Vi må ha en Gudbrandsdal.

ɊɊ Ja, vi skal skrive under viljeserklæring, men vi bør ta det lengre. Espen Granberg Johnsen, du må vise at
du er Døla-ordfører.

Dag Erik Pryhn:
ɊɊ Godt fornøyd med ordskiftet som innlegget utløste. Dagens regioninndeling er fra 1975, vi må få til en

helt annen takt heretter. Ikke i takt med tida, helt uinteressant for deltidsinnbyggeren at det går et skille
på Sjoa. Vi må ta inn over oss de endringene som skjer rundt oss.

ɊɊ Skiltet på Lillehammer stasjon må settes opp igjen!
Espen Granberg Johnsen:
ɊɊ Neste gang møtes vi på Lillehammer stasjon.

ɊɊ Vi må innstille oss på å bruke andeler av ressursene våre i fellesskap, til beste for alle.

resultat | ordskifte i plenum etter framleggelse av hovedpunkter
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Avsluttende kommentarer
fra fylkesordfører og leder av styringsgruppa
Even Aleksander Hagen
ɊɊ Liker ekstra godt de pilene som peker oppover, og deltidsinnbyggeren er en del av det. Derfor veldig bra
for Gudbrandsdalen at dette er satt på dagsorden.

ɊɊ Gudbrandsdalssamarbeidet satt på dagsorden av ordførerne i Gudbrandsdalen i 2014, fulgt opp

som viktig tema på Gudbrandsdalsmøte på Gålå i fjor. Registrerer at det er noe ulike meninger, men
betydningen av merkevaren Gudbrandsdalen er alle enige om.

ɊɊ Viljeserklæringen er et godt dokument og utgangspunkt – inneholder ingen begrensninger.
Espen Granberg Johnsen
ɊɊ Refererte til gode bidrag og innspill fra paneldebatten 19. oktober – blant annet også at det tar tid å
absorbere og gjennomføre endringer.

ɊɊ I oppsummeringene i plenum er det lagt fra forslag, kommentarer og nye spørsmål – bekreftelse
på betydningen av å møtes, vi blir litt klokere av det. Noen stikkord som går igjen: engasjement,
involvering, en arena, medbestemmelse.

ɊɊ Det er uttrykt ønske, vilje og lyst til å ta steget videre.
ɊɊ Gudbrandsdalsmøte 2017 har vært en samling som det har vært vel verd å delta på.

resultater | avsluttende kommentarer fra fylkesordfører og leder av styringsgruppa
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Viljeserklæringen

resultater | viljeserklæring
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Åpent møte om hyttebygging,
deltidsinnbyggeren
og regional utvikling
utgard 19. oktober kl. 17.00

– Det er paradoksalt at befolkningstall
går ned, men det har aldri vært flere folk
i Gudbrandsdalen enn det er nå
Tor Arnesen,
Østlandsforskning

– Vi er gode
i hop

– Finn ditt særpreg.
Spør: Hva gjør oss
unike?

Aud Hove

Willy Sægrov, rådmann i Lesja

–Vi skaper
næring av fjellet

Deltidsinnbyggere bør
være egen målgruppe
i samfunnsplan,
kommunene må lære seg
at de ikke er turister

Martin Neraasen,
Ringsaker allmenning

Knut Nes,
Valdres Hytteforum

åpent møte om hyttebygging, deltidsinnbyggeren og regional utvikling
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Fra Byregionprogram
til Gudbrandsdalspraksis

1

ØF-rapport 02/2017

Fritidsboliger og lokal verdiskaping
Tiltak og strategier
Erfaringer fra tre steder i Gudbrandsdalen – hentet inn som del av
prosjektet “By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for
utvikling og verdiskaping”. Et prosjekt i Utviklingsprogrammet for
byregioner.

NOTAT

av
Kjell Overvåg
Håvard Teigen

http://www.ostforsk.no/
publikasjoner/fritidsboliger-lokal-verdiskaping-tiltak-strategier/?_sf_s=+fritidsboliger

ByR 2
By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping
INNSPILL OG KUNNSKAPSGRUNNLAG PER 2016 – 2017

https://byregionlg.files.
wordpress.com/2017/10/
Kjell Overvåg, Østlandsforskning
Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet
byr-2-innspill-og-kunnskapsgrunnlag.pdf

Høgskolen i Innlandet

1

Gudbrandsdalsmøte 2016
Gala 3.-4. november

Oppsummering av hovedpunkter

Prosjektoppgave

Fra gjest til (deltids)innbygger
av
Kandidatnummer: 3, 7, 11 og 17

https://byregionlg.wordpress.com/2016/11/16/vellykket-samling-pa-gala/

fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis

https://byregionlg.wordpress.com/2017/10/19/oppgaver-innovasjonsskole/

Prosjektoppgave INNSAM (Byr2)
Høgskolen i Innlandet
Vår 2017
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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

fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis

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? BYRarbeidet 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,

fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis
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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 planutviklingsarbeid 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
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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.
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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.

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.

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

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?

Hvis en ønsker å gå fra medvirkning til reell
innflytelse, må en slippe til deltidsinnbyggerne
der de faktiske beslutningene foregår, i
kommunestyrene, planutvalget, fjellstyret
Når du bor i en kommune og et fylke, skal du
m.m.? Vil Gudbrandsdals-kommunene gi
kunne være med å peke ut de som skal utvikle
deltidsinnbyggeren stemmerett? Vil en sikre
politikken og planene og fatte vedtak av
at et visst antall av setene i kommunestyret
betydning for det samfunnet du bor i. Det er bare eller planutvalget er øremerket representanter
heltidsinnbyggeren, de som er folkeregistrert i
valgt av deltidsinnbyggerne? Dette vil i tilfelle
en gudbrandsdalskommune, som i dag har denne kreve endringer i nasjonalt lovverk. En mulig
retten. Deltidsinnbyggeren kan i beste fall prøve
mellomløsning for Gudbrandsdalskommunene
å påvirke, når kommunestyrene og fylkestinget
kan være å bygge på de erfaringer en har
f.eks. vedtar arealplaner, vegutbygginger,
med ungdomsråd, eldreråd og råd for
busstilbud, byggebestemmelser, praktisering av
funksjonshemmede. Hver kommune, eller
konsesjonslov og jordlov, renovasjonsreglement,
kommuner i samarbeid, kan f.eks. opprette
legevakt, og nivå og innretning på gebyrer, avgifter et råd bestående av deltidsinnbyggere alene,
og eiendomsskatt.
eventuelt med medlemmer også fra kommunal
administrasjon og politikere. Dette utvalget
Mye lovverk for styring, planlegging, offentlig
kan få en formell plass i relevant plan- og
tjenesteyting har bestemmelser som skal sikre
saksbehandling, gjerne også med en egen
deltidsinnbyggeren, rett til å bli informert, hørt
og tatt med på råd. Men der de endelig vedtakene økonomi. Vil Gudbrandsdalskommunene
gå i bresjen med å opprette et råd for
gjøres, deltar ikke deltidsinnbyggeren. Dette
deltidsinnbyggere, som aktivt blir invitert inn i
er et sentralt «BYR-dilemma», det at en del av
innbyggerne våre ikke har mulighet til å være med alle planprosesser og saker som har betydning for
å bestemme, bare i beste fall påvirke, beslutninger fritidsboligen og deltidsinnbyggeren?
som direkte angår det samfunnet de lever i som
Kan det også være slik at ei tid med økt politisk
deltidsinnbygger, med de plikter og rettigheter
fokus på demokrati, det at folk skal ha reell
dette automatisk fører med seg.
medbestemmelse som innbygger og som

ﬁre tema | tema 1: Medvirkning – demokrati
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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.

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
Når det gjelder det offentlige tjenestetilbudet, er
foregår allerede i dag, men de kan skyte mer fart
det også en betydelig økt bruk/etterspørsel etter
når samarbeidende kommuner går i bresjen på
veger, teknisk infrastruktur som vann – avløp
denne måten. Dette blir dermed et annet «BYR– renovasjon – energi – brannvern - bredbånd/
dilemma», det at Gudbrandsdalskommunene kan
mobilnett, politi og beredskap, kollektivtransport, ønske å tilby et bredt tilbud av velferdsstatens
legevakt og sjukehus m.m. I tillegg kommer bl.a.
tjenester, men at det offentlige inntektssystemet
retten til hjemmesjukepleie. Lista er lang, og
står i veien. Vi skal ta med oss inn i diskusjonen at
kan gjøres lenger. BYR-arbeidet så langt viser
det distriktspolitisk vil være positivt med slik økt
at kommunene ønsker å tilby gode tjenester
aktivitet ute i distriktene, noe som også avlaster
til sine deltidsinnbyggere. Den kommunalde offentlige tjenesteapparatene i byene.
administrative innspillsrunden viser at det
Kan det også være slik at ei tid med økt politisk
kanskje er et underforbruk av bl.a. rettmessig
fokus på rettigheter, at folk skal sikres tilgang
hjemmesjukepleie.
til grunnleggende rettigheter som innbygger
En selvsagt konsekvens av BYR-arbeidet er at
og som bruker uavhengig av hvor de oppholder
Gudbrandsdalskommunene, fylkeskommunen
seg i landet, kan stortinget komme fram til
og staten, prøver å gjøre et godt tjenestetilbud
at deltidsinnbyggerens rettigheter må sikres?
enda bedre og mer tilpasset deltidsinnbyggernes
Bør Gudbrandsdalen komme en slik debatt i
behov. Dette en kostnad som ikke fullt og helt blir forkjøpet som en del av sitt arbeid for moderne
kompensert med dagens inntektssystem – verken bosetting? Det vil garantert gi dalen mye positiv
for kommunene, fylkeskommunen eller staten. Vil oppmerksomhet, og etterspørselen etter slike
likevel Gudbrandsdalskommunene gå i bresjen her tilleggstjenester vil neppe være så stor de første
mht å bredt informere og tilby alle de offentlige
årene at det skapes kommunaløkonomiske
tjenester som deltidsinnbyggeren i dag har krav
problemer.
på? Det vil her være klokt å hjelpe hverandre til å
komme opp med best mulig tilbud for hele dalen.

ﬁre tema | tema 2: Tjenestetilbud
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis
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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

ﬁre tema | tema 3: Planlegging
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis

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 BYRprosessen 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 heltidsog 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 (ØFrapport 02/2017 Fritidsboliger og lokal
verdiskaping).

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.

ɋ

11 % ønsker å delta med styreverv
i lokale bedrifter

ɋ

9 % ønsker å bidra med næringsutvikling

ɋ

6 % finansiering, sponsing, aksjekjøp

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?

Men åpenhet i lokalsamfunnet er avhengig av
mange samfunnsaktører. Organisasjonslivet,
næringslivet, kulturlivet, frivillighet – vi vet at
Mange fritidboligeiere synes det er interessant
fritidsinnbyggere deltar som frivillige i dugnader,
å lære om, kjøpe og delta i aktiviteter/produkter
på store kulturarrangementer, i hytteforeninger
knyttet til lokale tradisjoner og spesialiteter. Å
og historielag. Åpne dører kan også være
utvikle og legge bedre til rette for dette vil både
deltagelse i produksjon og næring, og dermed
kunne styrke den lokale verdiskapingen direkte
også kommersielle produkter som kan inngå i
(gjennom salg av produkter, kurs mv.), til å gi
kommunenes reiselivssatsing. Samtidig er dette
områdene mer særpreg og gjøre de mer attraktive, et spørsmål om holdninger – og hvordan en slik
og til å øke fritidsboligeieres tilknytning til
åpenhetskultur kan praktiseres og kommuniseres
området – og dermed også bruk og stolthet.
som en viktig del av en Gudbrandsdalspraksis. Det
vil derfor være et kontinuerlig arbeid i utviklingen
Så vet vi også at mange fritidsinnbyggere
av Lillehammer og Gudbrandsdalssamfunnet.
allerede deltar i øvrige aktiviteter i
lokalsamfunnet – noe som støttes av blant annet
Eksempler fra kommunene kan samles inn
fritidsboligundersøkelsen i Midt-Gudbrandsdal
og systematiseres slik at de kan fungere
i 2012 som ga følgende svar på spørsmål om
som en idèbank for (og oppskrift på)
deltagelse i lokalsamfunnsutvikling:
Gudbrandsdalspraksis. Her vil det også være
nødvendig å involvere bredt: kulturliv, frivillige
ɋ 13 % kan tenke seg å delta som
organisasjoner, næringsliv, i tillegg til offentlige
frivillig på arrangementer
aktører.
ɋ 12 % ønsker å levere tjenester/kompetanse
Kan det være hensiktsmessig at hver kommune

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.

ﬁre tema | tema 4: Åpne dører
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis
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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.

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

STYRINGSORGAN

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
tIltak 2: Kommunikasjonskanal/-plattform
planstrategiarbeid, bl.a. ved å utarbeide et
Etablere en kommunikasjonskanal særlig rettet
oppdatert utfordringsbilde for kommunen og
mot fritidsinnbyggerne, men som også vil være
regionen, som så senere i første år av neste
til nytte for alle typer innbyggere som bor
valgperiode, 2019/2020, skal munne ut i politiske
og virker i dalen. Skal inneholde Informasjon
vedtak om hva som er hovedutfordringene og
om relevante varer og tjenester, plan- og
hvilke planer som trengs for å møte disse. En
utviklingsarbeid, offentlige tjenester, lokalt
bør allerede nå bestemme seg for å samordne
organisasjons- og kulturliv, arrangementer osv. I
Midt-Gudbrandsdalen er det utviklet en nettside dette kommunale planstrategiarbeidet, og
med lokale tilbud (www.mingudbrandsdal) og det gjerne også invitere de obligatoriske deltakerne
også andre prosjekter under utvikling. Bl.a. jobber fylkeskommune, Fylkesmann og regional stat for
GD med å utvikle digitale abonnementsprodukter øvrig inn i arbeidet. Fylkeskommunen bør legge
tilsvarende tenkning til grunn for sitt regionale
rettet mot hytteeiere.
planstrategiarbeid.
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
Gudbrandsdalsting
det gjelder lokale varer, tjenester, arrangement
Gudbrandsdalsnettverk

TILTAK

TEMA

SATSING

Gudbrandsdalspraksis

tre tiltak
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis

medVirkning
demokrati

tJenestetilbud

Planlegging

åPne dØrer

Råd

Planstrategi

?

Plattform

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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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.»

gudbrandsdalsnettverk
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis

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.

13
24

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.

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
3. Kommunestyrene behandler egen sak om etablering formuleringen «basert på tidligere notat fra
av Gudbrandsdalsting basert på felles saksframlegg
prosjektleder» gjelder dette særlig alternativer for
godkjent av styringsgruppa.
organisering og prosesser fram mot etablering av
4. Regionrådene inviteres til å gi innspill på saker som Gudbrandsdalsting.
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
fra byregionprogram til gudbrandsdalspraksis
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Konsertforedrag og Lomsfest
norsk fjellsenter, 19. oktober kl. 19.00

konsertforedrag om sigrid undset
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Vedlegg
Notater fra gruppearbeid og verksted
– fra sekretærene
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Medvirkning og demokrati
Ordførergruppa
leder: Mariann Skotte			
sekretær: Kjell Overvåg
Pryhn: Skal vi tilnærme oss deltidsinnbyggerne på
en annen måte enn faste innbyggere? I Sel gjør de
det: flere åpne møter for hytteinnbyggere.

Bjarne:Ja-arenaer på tvers er bra – må da tilpasse
tidspunktet til FB-eierne. Problem med de lokale
velforeningene – hvordan gjøre det?

Britt: To arealplaner: 92% av arealet (ikke så
interessant for mange Fb-eiere), + Øyer sør – 8%
har svært stor interesse og mye prosess – vet ikke
om de kommer til å gjøre noe mer – rekkefølgekrav,
utbyggingskrav, - viktig tema: eiendomsskatt,

Ole: Ganske likt håndtert per i dag (faste
innbyggere – deltidsinnbyggere). FB eiere har et
eget høstmøte på Gålå – spark på leggen – men
også mye positivt. Eksempel kronerulling for
snøproduksjon på Gålå + Arve Tellefsen. Kunne
tenkt meg å se på dette med et utvalg – ideen fra
Rune: Ikke vanskelig å få FB eiere til å involvere seg
Finland.
når det gjelder nabotomt ++. Men store muligheter:
få FB-innbyggeren til å involvere seg frivillig arbeid Dag Erik: Har tatt initiativ til kontaktutvalg for
+ + løfte samfunnet vårt – det Lesja gjør å tilby
FB-velforeninger + kontaktutvalg fra boligområder.
midlertidig bruksendring bo++, kjempeide – Øyer: Informasjon, forebygge – tar ikke opp saker som
mulighet for å bo der permanent i inntil 10 år.
kun har med FB å gjøre, mer allmenn karakter –
tjenestetilbud. Har gjort undersøkelse om det siste,
Høystad: Hvordan få til en organisering/plattform
for eksempel var biblioteket viktig. Legevakt viktig,
for å være et talerør inn mot kommunen – en
helsetilbud. Våre erfaringer er gode.
plattform for dialog – da kan det vokse ut mer enn
det konkrete temaet/planer – hatt en type arena - Rune: Se framover på tiltak: jobbe for å flere med i
treffe med organiseringen der. Må ikke organisere idrettslag, frivillighet, flere får bo (bruksendringer
dette kun på kommunenivå - regionalt nivå.
++), politisk ifth skattesystemet, kartlegge
hyttefolket – om og hvordan ønsker de å bidra?
Iselin: Har lagt det inn i hyttetreffet – men må ikke
Bruke Gudbrandsdalstinget til å drøfte slike ting
særbehandle heller – bra å få de inn i den generelle
som angår oss alle.
arealplanleggingen – hjelpe de lokale å løfte blikket
når det gjelder planleggingen i hele kommunen.
Britt: Vi er kjempeglade for de FB vi har.
Sliter med å finne talspersoner når de ikke har
Bengt: Arealplanlegging: følge det samme som
hyttevel.
resten av kommunen – opplever av at de er opptatt
Bengt Fasteraune: Uheldig å lage egne opplegg for av det samme som innbyggerne – mange er ganske
hyttefolk – få dem inn på samme måte – ikke bare
ydmyke - spør om det er greit at de bruker ulike
møtes for å slåss om eiendomsskatt. Unngå de steile kommunale tjenestene –
frontene.

vedlegg | notater fra gruppearbeid og verksted

28

Mariann: Konkludere: følge samme opplegg –
invitere oss selv på møter de har - + mye god
informasjon på nett (Ringebu er gode der).
Ole: Felles retningslinjer for omgjøring fra FB til
bolig i Gudbrandsdalen.
Dag: Går det an å tenke helt nytt? Valdres – har
gjort mye spenstig. Gudbrandsdalstinget: vi bør
drøfte der om vi skal invitere de enda mer
Espen: Et FB-råd kan ivareta mange av disse
interessene – mange av disse kulepunktene – da
får du et engasjement som strekker seg ut over
egeninteressene.
Ringebu: FB-innbyggere er en ressurs for oss – et
råd er en god ide. Vi må ikke bare bruke de som en
høringsinstans – må tenke nytt her. Vi henter ikke
ut potensialet med den måten vi gjør det på i dag.
Rune: Har et byprosjekt på Vinstra – inviterte FBeiere og andre fra andre kommuner – veldig nyttig.

Iselin: Vi må begynne å la folk/FB-eiere få reell
medvirkning
Bengt: Problemer med å engasjere i de rådene de
har i dag – kanskje vanskelig med FB-råd også –
mer tro på seminarer/workshops + + og invitere alle.
Ringebu: Vi må se på måten vil bruker rådene på –
for å forbedre engasjementet.
Bengt: Er det noe folk er opptatt av - må vi ha en
åpen dør og vi må sørge kanalisere.
Rune: Har veldig gode erfaringer med råd.
Iselin: Tenke ny metodikk – samskaping. Viktig at
for eksempel ordfører ol møter.
Dag Erik: Skal vi etablere et nytt råd – mandat?
Rådet selv? Kommunen? Knyttet opp kun til
identiteten til FB-eierne? Finnes sikkert noen
ressurspersoner – som kan være interessert til å
bidra. Kan være en oppgave for rådet.

Oppsummering:
ɋɋ

Engasjere på en bredere basis enn i dag
(ikke bare arealplan og eiendomsskatt)

ɋɋ

Ressurspersoner
– engasjere dem i lokal utvikling

ɋɋ

Finne nye plattformer/arenaer for dette
– f.eks. råd; andre innovative løsninger

ɋɋ

Skattefordeling, dobbelt innbyggerskap
– løfte på nasjonalt nivå

ɋɋ

Best på bærekraftig hyttepolitikk

Tjenestetilbud
Rådmannsgruppa
leder: Ola Helstad
sekretær: Solveig Nymoen
Medvirkende representanter for rådmenn fra: Ringebu, Sel, Lesja, Nord-Fron, Lillehammer og Lom.

Tjenestetilbud
ɋɋ Hva er det viktigste kommunene/
det offentlige kan bidra med for å få
deltidsinnbyggerne til å kjøpe lokale og
regionale varer og tjenester?
► VERDISKAPING
ɋɋ

ɋɋ

Skal det offentlig mer offensivt tilby
helsetjenester, skole, barnehage m.m. selv
om de ikke juridisk har rett til det?

1. Case Bjorli
I hvilken grad skal deltidsinnbyggere få
De sliter med å ha f.eks kafé, miljøskapende tilbud
tilgang til kommunale og fylkeskommunale
der. Bidra med virkemiddel i ei begrenset periode.
offentlige tjenester?
Må ha tilbud, legge til rette for flere butikker.
► TILBY
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ɋɋ

Informasjon, infrastruktur og regulering/
planlegging. Feks tilrettelagt tilbud om
hytteservice og informasjon om det.

ɋɋ

Attraktive steder (sentrum og
enkeltpunkt) – infrastruktur og
innbydende møteplasser. Arrangement.
Kultur i seg sjøl, kvalitetsarrangement på
kultur. Skiutleie. Breiband, sikre stier og
trafikktilrettelegging. Innovasjonssenter med
tilrettelagt utleie av kontorplass. Tilgjengelig
informasjon og involvering, «makerspace»,
«Co working spaces».

ɋɋ

Et bredt spekter av tilbud,
attraktivitet mht tilbud som tiltrekker
oppmerksomhet til hele kommunens
spekter av tilbud. Felles samarbeid
om markedsføring ut fra det som er
hensiktsmessig for hytteeierne.

ɋɋ

ɋɋ

ɋɋ

Arrangement, fornøyde deltidsbeboere. Gjøre
næringslivet gode på vertsskapsrolla.
Tilrettelegging av forhåndsbestilte varer.
Dialog gjennom hyttemøter. Godt næringsliv
lokalt. Lokalkunnskap. Anerkjennelse av det
lokale næringslivet. Å sjå den enkelte, være
gode i møte med dem.
Attraktivt sted – tilrettelegge for handel
og opplevelser i sentrum (Lom) – som
tiltrekker ulike deltidsinnbyggere også i fra
tilgrensende kommuner. Definere fortrinn
kommunene imellom og gjøre hverandre
gode.
Ringebuposten, kjempegod om enn
«gammeldags» – informasjon som ikke
bare er digital. Skilting.

ɋɋ

Vi bør være edruelige på hva kommunene
kan bidra med. Viktig å få den kommunale
organisasjonen til å utvikle en kultur for
involvering.

ɋɋ

Tilby vigsler.

ɋɋ

Pkt 2 og 3 henger i hop mener gruppa.

ɋɋ

Fatte prinsippvedtak om at
fritidsbeboerne kan få mulighet til å gjøre
om fritidsbolig til bolig innafor visse
kriterier (TEK, vinterbrøyting, tilrettelagt
for skoleskyss). Ta bort gebyret ved søknad
om dispensasjon. Vilkår at de melder flytting
i folkeregisteret. De har tilganger etter loven.
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ɋɋ

Skal vi gjøre tilbud som et fortrinn
for Gudbrandsdalen? Aktivt tilby og
skape fortrinn og forventning. Skal
vi tilby sommer-SFO – en moderne
feriekoloni? Involvere også lokale lag
og foreninger, i kombinasjon med egne
innbyggere – konsist «tilby organiserte
sommeraktiviteter». Finne områder der
vi kan dekke et behov for å posisjonere seg.
Samskaping frivillige, kommuner og private.
(Livepool fotballskole) (Ola kalte det 71º
Nord)

ɋɋ

Legevakt og røntgen. Vise at
eiendomsskatten gir noe tilbake.

ɋɋ

Andre rammefaktorer? Åpen barnehage
ala SFO. Kan en utfordre inntektssystemet,
eller ha dagsats i barnehage. Gjesteelevsats
i grunnskolen for barn av hytteboere (ikke
bare fosterhjem). Desentraliserte studier som
hytteinnbyggere kan benytte – markedsføre
dette sterkere. Spørsmålet er fort om
hjemkommunen eller foreldrene vil betale.

ɋɋ

Markedsføre for å få dem til å være dem
lengst mulig. Utekontor i påske mv. slik at
kommunen yter tjenester på hytteeiernes
arenaer for å være tilgjengelig.
Informasjon om hva kommunen kan hjelpe
med iht hva folk har rett til.

ɋɋ

Kulturtilbud – bibliotek er møteplasser.

ɋɋ

Se muligheter, ikke tenke praktiske
begrensinger. Uoverstigelige problem kan ha
enkle løsninger.

ɋɋ

Kollektiv transport – ladestasjon.

ɋɋ

Samarbeidsdrevet innovasjon. Skape
sammen – samskaping. Viktig at kommunen
ikke definerer på vegne av hytteboerne hva
de tror de mener de ønsker seg.

ɋɋ

Skape forventninger som vi klarer å innfri.

30

Planlegging
Kommunenes kontaktpersoner
leder: Britt Åse Høyesveen 		
sekretær: Aksel Hagen
OPPSUMMERT:

ɋɋ

Etablere Gudbrandsdalen som en arena for

ɋɋ

Stikkord under vegs, utover det som er blitt
med opp i oppsummeringa

ɊɊ Planlegging

ɋɋ

En regional plan for «Gode i hop»

ɊɊ Samskaping

ɋɋ

En planstrategi for Gudbrandsdalen

ɊɊ Demokrati

ɋɋ

Prosessen fram til en plan like viktig som
selve plandokumentet

ɋɋ

En felles arealplan, inkludert sti- og
løypenett

ɋɋ

En felles plan for helsetjenester

ɋɋ

En felles næringsstrategi

ɋɋ

En felles plan for teknisk infrastruktur,
ikke minst for transport, bredbånd

ɋɋ

Andre mulige tem for felles planlegging:
Samferdsel, datakommunikasjon,
merkevarebygging, offentlig
tjenesteutvikling

ɋɋ

Videre samarbeid må fokusere mer på evne
og vilje enn at vi mangler felles planlegging

ɊɊ Politikk (beslutning)

ɋɋ

Mange temaer som må/bør planlegges oppe
på Gudbrandsdalsnivå (Areal, samferdsel,
skole, helse, reiseliv…)

ɋɋ

Medvirkning: Gudbrandsdalen
som en foregangsregion for nye
medvirkningsmetoder: Direkte demokrati?
Samskaping?

ɋɋ

Ja, til å gjennomgå praktisering av
konsesjonslov, jordlov m.m.

ɊɊ Hva er praksis
ɊɊ Bør en utfordre/praksis, - utvikle

en mer samordnet/gjensidig avklart
Gudbrandsdalspraksis

ɊɊ NB: Det kommer ei stortingsmelding i
2018 (?)
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ɋɋ

Husk at vi allerede har en plantrøtthet:
Hvis nye planer, bør vi samtidig ta noen ut

ɋɋ

Det er, i Gudbrandsdalen, svært mange
ubebodde småbruk: Ligger der som en
ubrukt ressurs med stort potensiale.

ɋɋ

Det er for idealistisk å tro og håpe på
heltidsbosetting i mange av disse

ɋɋ

For alle de som vil deltidsbosette seg i
Gudbrandsdalen: En fordel med en mer
samordnet og mest mulig lik praktisering
av lovverk som plan- og bygningsloven,
konsesjonsloven, jordloven

ɋɋ

En felles gjennomgang kan være nyttig og
lærerikt for alle som arbeider med dette
temaet rundt omkring i kommunene

ɋɋ

Viktig å ha respekt for lokaldemokratiet,
– ikke tvinge gjennom en felles praksis i
konflikt med det lokalpolitiske og faglige
skjønnet

ɋɋ

Eller motsatt – det er bortkastet tid med
en slik praksiskartlegging, - å øke antall
fritidsboliger og bruksdøgn henger ikke på
lovverket

Åpne dører
Politikergruppa
leder: Olav Olstad
sekretær: Eirik Haagensen
Alle kommuner bør ha rådgivende organ for
deltidsinnbyggere
Definere felles mål med mulighet for
kommunespesifikke tilpasninger

Husk:
ɋɋ Viktig at rådsdeltagerne faktisk blir hørt
ɋɋ

Mange er ikke organisert i velforeninger

ɋɋ

Unngå at særinteresser tar styringen

Vegen videre:
ɋɋ Lære av hverandre
ɋɋ

ɋɋ

Rådsdeltagerne tar et helhetsperspektiv

ɋɋ

Hytteeiere like ulike som resten av
befolkningen

ɋɋ

Vi må telle brukere i tillegg til innbyggere

Kanskje utvide regionnivå

Gul lapp:
ɋɋ Inntekstsystemet
ɋɋ

Skattekommune – bosatte
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Samordne innsats
Andre organisasjoner (tre regioner, fylkeskommune, fylkesmann, KS, Innovasjon Norge, Skåppå m.fl.)
leder: Eli Blakstad 		
sekretær: Anne Marie Sveipe

De viktigste aktørene for å samordne innsats:
ɋɋ Innbyggerne
ɋɋ

Hyttebeboere

ɋɋ

Næringsliv

ɋɋ

Politikere

Dette betyr «alle» – men det betinger lokal forankring og regional interesse.

Suksessfaktorer:
ɋɋ Ikke bare møter eller opprettelse av nye
arenaer
ɋɋ

ɋɋ

Jobbe med de som VIL!

Det må jobbes med tiltak – ikke kun tenke
planer

Hva kan partene i Byregionprogrammet gjøre for å bidra til
å samordne og målrette innsats inn mot hele regionen?
ɋɋ Bygge felles identitet
ɋɋ Vise raushet
ɋɋ

Prioritere og gjennomføre tiltak (bli enige
om noen tiltak som fremmer samarbeid – så
kan planene / organiseringen legges etterpå)

Klipp fra sekretærens notater ved siden av:
ɋɋ Aksen Lillehammer-Bjorli-Skjåk er viktig
her ( det finnes andre alternative akser NG-Nord-Østerdalen / Hallingdal)

ɋɋ

Regionreformen blir katalysator

ɋɋ

Tettere samarbeid - arbeidsdeling for å
beholde arbeidsplasser (ikke tenke sin
kommune – tenk økt samarbeid)

ɋɋ

Dagens arbeidsform er arbeidssom

ɋɋ

ɋɋ

Noen politikere må ta en lederrolle og ofre
seg for saken! Tørre å gå foran!

Byene må ta sin rolle – f.eks i sterkere grad
evne å tilby lokalmat

ɋɋ

Ta bedre vare på småbyenes sjarm

ɋɋ

Representanter fra næringslivet må henge
seg på! Finne de fyrtårnene som kan være
gode ambassadører

ɋɋ

Hva forventer vi at Lillehammer skal gjøre
for å tilfredsstille å være den drivende
kraften / motoren videre?

ɋɋ

Til nå har dette vært et offentlig prosjekt!
Det er viktig at næringslivet må involveres
og inkluderes. Kjenne seg igjen og føle at
dette har noe å bety for dem

ɋɋ

Vær mest mulig konkret!

ɋɋ

Verdier skapes der folk bor!

ɋɋ

Forankre politisk!

ɋɋ

Hovedsaken er at det må finnes
arbeidsplasser i regionen

ɋɋ

Prioritere!

ɋɋ

Næringslivet må skape X-faktoren! (tøye
rammene – bryte bestående)

ɋɋ

Holdninger – innstillinger til
vertskapsrollen. Tenke helhet i rollen
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Kommunalt råd for fritidsinnbyggerne
stasjonssjef: Muruteigen
sekretær: Kjell Overvåg
Hva som ble notert på flip-over og gule lapper:

Fra flip-over (notert av i hovedsak Muruteigen ut fra de kommentarer som kom):
ɋɋ Kommunalt eller regionalt?
ɋɋ Kunnskap om «den finske modellen»
ɋɋ

Hvem? Alle velforeninger? Utgå fra
eksisterende velforeninger. Valgordning?
(ildsjeler…)

ɋɋ

Hytteforum på regionalt nivå? (ala
Valdres?)

ɋɋ

Oppgaver? Mer enn pbl og eiendsomsskatt

ɋɋ

Hvordan bruke innspill fra hyttefolket?

ɋɋ

«Spikerteltforening»? (husk at disse
er også deltidsinnbyggere – men mye
dårligere organisert)

ɋɋ

En mulighet kan være å invitere de inn i
eksisterende grendelag (der de har det, for
eksempel i Lesja)

ɋɋ

Dialogen er overordnet!

ɋɋ

Bør de inviteres bredere inn i eksisterende
råd/utvalg?

Fra en gul lapp:
ɋɋ Arbeidsmetodikk. Samskapelse, teori av
Eva Sørensen. Råd som blir utfordret av
den tradisjonelle arbeidsmetodikken.
ɋɋ

en ny måte, som vil være mer engasjerende.
Skapende i prosess før vedtak er fattet. Slik
unngår vi at de kun blir et passivt råd som
kun er aktivt i høringsrunder av saker.

Råd for deltidsinnbyggere vil da arbeide på

Hovedpunkter:
ɋɋ Hovedmålet er å få til og utvikle en bedre
dialog med deltidsinnbyggerne
ɋɋ

Dialogen må være bredere enn kun plan og
eiendomsskatt

ɋɋ

Et eget råd kan være en løsning, mens
andre løsninger kan være aktuelle ut fra de
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lokale forholdene (for eksempel der de har
grendelag/-utvalg)
ɋɋ

Viktig å arbeide med hvordan rådet skal
bli mer enn en høringsinstans og hvordan
en skal bruke og følge opp det som skjer i
rådet.
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Kommunikasjonskanal / kommunikasjonsplattform
stasjonssjef: Bjarne Eiolf Holø		
sekretær: Irene Teige Killi
Bør det opprettes en slik kanal / plattform?

Spørsmål omkring opprettelse:
ɋɋ Plattform? – er ikke det ute på dato kanal /
plattform?
ɋɋ

«Gammeldags» med en
Gudbrandsdalsportal

ɋɋ

Kan det være private aktører som kan ha
interesse av å opprette og vedlikeholde
slike sider

Spørsmål omkring drift av en kanal / plattform:
ɋɋ Avhengig av eksterne innholdsleverandører
for at produktet skal bli bra nok, utordring
å få disse til å levere innhold da de allerede
har mange kanaler å forholde seg til.
ɋɋ

ɋɋ

ɋɋ

Hvem skal eie/drifte?

ɋɋ

Teknologiske muligheter?

ɋɋ

Er det ikke for mange kanaler og
plattformer allerede?

ɋɋ

Koordinere og bruke allerede eksisterende
kanal(er)

som skal være avsender og hvem som skal
være mottaker
ɋɋ

Vi kan ikke lage egen kanal for
hytteinnbyggere, de har samme behov
for informasjon som fastboende – samme
kanal

Skal siden være en markedsføringskanal
eller en informasjonskanal?

ɋɋ

For stort geografisk område for felles
informasjon?

ɋɋ

Er brukerne spurt om behovet?

Det må identifiseres og bestemmes hvem

ɋɋ

Skal det være to-vegs kommunikasjon?

ɊɊ Stor oppgave for dem som skal svare innen rimelig tid og hvem skal svare?
Allerede eksisterende kanaler og plattformer som henvender seg til hyttefolket:
ɋɋ

Kommunenes hjemmesider

ɋɋ

Fylkesmannen

ɋɋ

Gudbrandsdalsvegen

ɋɋ

Fylkeskommunenes
hjemmeside

ɋɋ

Visit Lillehammer

ɋɋ

Velforeninger

Fylkeskommunens side
«Finn Hjem»

ɋɋ

Visit Jotunheimen

ɋɋ

Hytteforeninger

ɋɋ

Nasjonalparkriket

ɋɋ

Markedsforeninger

ɋɋ

«Kom til oss»

ɋɋ

«Min Gudbrandsdal»

ɋɋ
ɋɋ

Regionråd
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Planstrategi
stasjonssjef: Even Alexander Hagen		
sekretær: Aksel Hagen

Oppsummert
ɋɋ Planstrategien skal peke ut politisk
utviklingsretning
ɋɋ

ɋɋ

Hva med en fellesdel for hele
Gudbrandsdalen og så kan den enkelte
kommune ha en egen kommunal del i
tillegg?

ɋɋ

Trengs en masterplan for reiselivet (i vid
forstand) i Gudbrandsdalen

ɋɋ

Pultost – Rauost (lokalmat)

ɋɋ

Lokalmat – Håndverksmat (ørretoppdrett
– Gudbrandslågen)

ɋɋ

Ren utmark

Ja, det bør koordineres, men på hvilket
nivå i Gudbrandsdalen?

Stikkord undervegs
Planstrategiarbeid for å
ɋɋ

skape begeistring

ɋɋ

bidra til samkjøring, samarbeid

Gudbrandsdalens X-faktor/ Andre tiltak
stasjonssjef: Britt Kramprud Lundgård		
sekretær: Anne Marie Sveipe

Innspill på Gudbrandsdalens X-faktor
ɋɋ Arrangement
ɋɋ

Fjellene våre

ɋɋ

Dølabyen Lillehammer

ɋɋ

Kulturlandskapet

ɋɋ

Vertskapsrollen (Velkome té gards)

ɋɋ

Utmarksressurser

ɋɋ

Grønn mobilitet (Intern transport – grønn
kolletivtransport – selvgående biler)

ɋɋ

Stillhet og mørke

ɋɋ

Hyperloop (vakumbane)

ɋɋ

Historiefortelling og identiteten i
Gudbrandsdalen (Bjørnson, Ibsen, Undset,
Hamsun, Peer Gynt)

ɋɋ

Ny arbeidsmetode («Bare gjør det» «Det
ska oss få te»)

ɋɋ

Samle regionen rundt større arrangement

ɋɋ

Administrativ ressurs for lederens
organisasjon

ɋɋ

Nettverket – operativt – regionrådets adm

ɋɋ

Tiltak: % av dagens P-midler/FM

Andre tiltak:
ɋɋ Kontinuerlig utvikling (tenke strategisk)

Organisering og finansiering
stasjonssjef: Espen Granberg Johnsen		
sekretær: Frode Damstuen

Organisering
ɋɋ Tinget – et politisk organ
ɋɋ

Ta utgangspunkt i dagens regionråd

ɋɋ

En gruppering av rådmenn – uten
stemmerett

Finansiering:
ɋɋ Drift:
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Noen presseklipp
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Gudbrandsdalsmøte
Lom 19.–20. oktober 2017

