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Oppsummering av saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til at det i samarbeid med kommunene 
settes i gang et arbeid for å utarbeide ny handlingsplan for felles regional hyttepolitikk 
for perioden 2018-2020. Forslag til handlingsplan legges frem for regionrådet høsten 
2017. 
 
Bakgrunn for saken: 
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) gjennomførte en hytteundersøkelse i 
regionen i 2012, med støtte fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.  
I etterkant av undersøkelsen ble det utarbeidet 11 innsatsområder med forslag til 
tiltak som det bl.a. er vist til i Strategiplan for Regionrådet (som gjelder for perioden 
2014-2017).  
Innsatsområdene ble valgt med bakgrunn i følgende målsetting: 
- Å øke gjennomsnittlig antall bruksdøgn pr. hytte med 10 døgn pr. år innen 2020. 
- Å øke bruksrelatert lokal omsetning pr. hytte med 20 % innen 2020, målt i dagens 
kroneverdi. 

Det er også vist til tiltakene i notat for felles regionalt næringsarbeid som ble vedtatt i 
regionrådsmøte 11.12. 2015, sak 62/15. 
Vedlagt foreligger en tabell som viser status for arbeidet pr. mars 2017. 
 
Hyttepolitikk er fortsatt et meget aktuelt tema for regionen, og et satsingsområde for 
alle 3 kommunene. Av felles satsing kan en nevne ByR prosjektet  - "By og fjell - 
moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping" som regionen deltar i 
sammen med Lillehammer kommune, regionrådene i Lillehammer og norddalen og 
Oppland Fylkeskommune. 
 
Vurdering: 
I hytteundersøkelsen fra 2012 og i andre lignende undersøkelser kommer det klart 
fram hvor mye fritidsboliger/hytteinnbyggere betyr for regionen i dag, og det er ingen 
grunn for å tro at det vil avta i fremtiden. 
Selv om det er gjort mye arbeid for å tiltrekke seg markedet er det fortsatt et stort 
potensiale. Det er viktig å ta innover seg at både Ringebu og Sør-Fron kommune nå 
har flere fritidsboliger enn boliger, det viser at regionen fortsatt er attraktiv selv om 
innbyggertall / fastboende sett over år går nedover i de fleste kommunene i 
Gudbrandsdalen. 
Administrasjonen mener derfor det er viktig at regionrådet sammen med kommunene 
fortsetter et aktivt arbeid innen hyttepolitikk.  



 
Status på gjennomført arbeid, pågående prosjekter, nye trender i markedet og nye 
hytteundersøkelser og forskning bør gjennomgås og vil danne grunnlag for en ny / 
oppdatert felles hyttepolitikk fra 2018.  
 
Det er viktig å presisere at regionrådet ikke er noe planorgan, det er det kommune 
som er. Regionrådets rolle vil være å oppfordre til temaet hyttepolitikk og bidra i 
fellesprosesser og oppfordre til samarbeid. 

  
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar framlagt status for arbeidet med 
felles hyttepolitikk i Midt-Gudbrandsdalen til etterretning. 
 

 
2.  

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til at det i samarbeid med 
kommunene settes i gang arbeid for å utarbeide ny handlingsplan for felles 
regional hyttepolitikk for perioden 2018-2020. 
 

 
3. 

 
Sak til regionrådet om felles regional hyttepolitikk legges fram til behandling 
høsten 2017.  
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RMG-019/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillingen. 
 
 

 


