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Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. Forslag til avtale om 
prosjektsamarbeid. 
 
 

Vi viser til tidligere kontakt og møter i prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. 

Nederst i dette brevet er et utkast til en samarbeidsavtale om prosjektdeltagelse. I avtalen 
foreslås det blant annet at hver kommune stiller med en politisk valgt representant til 
styringsgruppa.  

Fylkesutvalget har valgt Hanne Alstrup Velure som fylkeskommunes representant og leder 
av styringsgruppa. 

Vi ber om tilbakemelding på innholdet i samarbeidsavtalen så snart som mulig og at 
kommunen velger sin representant til styringsgruppa innen 1.juni 2022. 

Det tas sikte på å avholde første styringsgruppemøte og å undertegne en omforent 
samarbeidsavtale den 8.juni 2022.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kari Klynderud Sundfør 
Rådgiver / prosjektleder 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 2 av 2 

 
 
 
 
Vedlegg 
 
Avtale om deltagelse i prosjektsamarbeidet Klimavennlig 
stedsutvikling i hyttekommuner  
  
1. Partene i avtalen  
Kommuner i Innlandet som ønsker å delta i kunnskapsbasert arbeid om bærekraftig lokalisering av 
fritidsbebyggelse. Avtalen er inngått mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene Alvdal, 
Ringebu, Trysil, Tynset, Øyer og Øystre Slidre.  
  
2. Bakgrunn for avtalen  
Samarbeidet om Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner er initiert av Innlandet 
fylkeskommune.  Alvdal, Ringebu, Trysil, Tynset, Øyer og Øystre Slidre kommune har meldt sin 
interesse for å delta i prosjektsamarbeidet.  
  
3. Formål og grunnlag for samarbeidet  
Det overordnede formålet med denne avtalen er å bekrefte partenes vilje til et aktivt og forpliktende 
prosjektsamarbeid.   
Kommunens forpliktelser i samarbeidet er å stille relevante faglige ressurser til rådighet i arbeidet 
innenfor egne sektorer og fagområder.  
Innlandet fylkeskommunes forpliktelser i samarbeidet er å gjennomføre prosjektet i tråd med 
gjeldende prosjektplan og Miljødirektoratet sine vilkår for tildeling av Klimasatsmidler (se vedlegg)   
  
4. Mål for samarbeidet  
Målet er at prosjektsamarbeidet skal bidra til:  

• å målrette prosjektet slik at det svarer ut problemstillinger som er reelle i hyttekommunene i 
Innlandet.   

• å fremskaffe kunnskap om og forslag til løsninger på reelle problemer, utfordringer og 
muligheter som fritidsbebyggelsen og fritidsinnbyggerne skaper i kommunene.  

• å danne grunnlag for et faglig nettverk mellom kommunene som deltar i samarbeidet og med 
andre hyttekommuner i Innlandet.   

• å etablere arenaer mellom forskning, næringsliv, stat og kommune for samhandling om 
bærekraftig utvikling av fritidsbebyggelse.   

  
5. Bakgrunn og mål for prosjektet  
Innlandet er Norges største hyttefylke og fritidsbebyggelsen preger mange lokalsamfunn. Fra år 2000 
til 2019 økte antallet fritidsboliger i Innlandet med om lag 20 000, fra 66 000 til 86 000. I 2000 var 
Etnedal den eneste av Innlandets 46 kommuner som hadde flere fritidsboliger enn egen befolkning. I 
2019 var det flere fritidsboliger enn bosatte i hele ni kommuner i Innlandet; Etnedal, Trysil, Rendalen, 
Engerdal, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal og Lesja.    
   
Fritidsboligene bygges med stadig høyere standard og energiforbruket fra fritidsboligene øker. 
Fritidsaktiviteter og bruk av fritidsboliger står nå for 23% av det samlende energiforbruket i Norge 
(SSB, 2020). I tillegg til å båndlegge mye areal, krever også reiser til og fra fritidsdestinasjonen og 
internt på destinasjonen mye energi.   
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Lokalisering av fritidsbebyggelsen har stor betydning for utviklingen i kommunene i Innlandet. På 
mange av fjelldestinasjonene utvikles det nye tettsteder med handel og servicenæringer. Samtidig 
preges tettstedene nede i bygda av en aldrende befolkning og stagnasjon i folketall, handel- og 
servicetilbud.   
   
Fylkeskommunens har en rolle som veileder og støttespiller for kommunes arbeid med samfunns- og 
arealplaner for å nå nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Dette prosjektet 
skal undersøke om hvor man lokaliserer fritidsbebyggelsen i kommunen har betydning for 
klimagassutslipp og tettstedenes attraktivitet og næringsutvikling. Prosjektet skal gi 
fylkeskommunen, kommunene, utbyggere og eiendomsutviklere økt kompetanse om disse 
sammenhengene.    
   
Nasjonalt vil innholdet i dette prosjektet være forankret i mål fra Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging (2019-2023) og FNs bærekraftmål.   
Innlandstrategien (vedtatt 2020) innebærer utarbeidelse av en ny regional plan for klima, energi og 
miljø. Formål med den regionale planen er å utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- 
og miljøpolitikk for Innlandet. Prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommune bygger 
oppunder formålet med den regionale planen og gi innspill til den.   
   
Prosjektets effektmål er:  

• Reduserte klimagassutslipp og redusert naturtap fra fritidsbebyggelse  
• Bedre samspill mellom lokalbefolkningen og fritidsinnbyggere – trekke veksler på hverandres 

ressurser  
• Økt lokal verdiskaping og attraktivitet  

  
Prosjektets resultatmål er:  

• Definere måleindikatorer for bærekraftig lokalisering (klima, sosialt og økonomisk) av 
fritidsbebyggelsen i Innlandet fylkeskommune Utarbeide veiledning til kommunene om 
hvilke effekter ulik lokalisering av fritidsbebyggelse har for klima, steds- og næringsutvikling  

• Gi konkrete innspill til kommuneplaner og arealplaner om fremtidig bærekraftig arealbruk  
• Gi konkrete innspill til retningslinjer/råd om bærekraftig lokalisering av fritidsbebyggelse i 

Innlandet til Regional plan for klima, energi og miljø.  
  
6. Oppgaver   
Kommunens bidrag til prosjektarbeidet:   

• Delta på møter i prosjektet, ca. 6 møter årlig over 2 år. Ca. halvparten av møtene vil være 
digitale.  

• Fremskaffe relevante dokumenter og kartgrunnlag og gi innspill til notat, rapporter mm som 
utvikles gjennom prosjektarbeidet.   

Fylkeskommunens bidrag til prosjektarbeidet:  
• Fylkeskommunen er prosjektansvarlig og stiller med prosjektleder i 40% stilling, relevante 

fagressurser og er økonomisk ansvarlig.  
  
7. Organisering  
Samarbeidet om Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner er organisert gjennom en 
styringsgruppe og samarbeidsgruppe med medlemmer fra de respektive parter.   
 
Styringsgruppa   
Styringsgruppa skal bestå av en politisk oppnevnt representant fra hver av kommunene og 
fylkeskommunen. Styringsgruppa ledes av politisk valgt representant fra Innlandet fylkeskommune. 
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Innlandet fylkeskommune er sekretariat for styringsgruppa. Styringsgruppa drøfter utredninger og 
forslag som fremmes fra samarbeidsgruppa og gir tilrådinger.    
  
 
Samarbeidsgruppa   
Samarbeidsgruppa består av administrativt ansatte i kommunene og i fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen har ansvar for å lede samarbeidsgruppa. Saker til styringsgruppa behandles først i 
samarbeidsgruppa.   
  
8. Økonomi og ressursbruk   
Samarbeidet under denne avtalen baserer seg på følgende hovedmodell for finansiering:   

• Kommunene har ingen økonomiske forpliktelser knyttet til prosjektsamarbeidet utover å 
dekke egne kostnader til sine deltakere /representanter i arbeidet underlagt denne avtalen.  

• Prosjektets grunnfinansiering er tildelte Klimasatsmidler og midler tildelt av fylkestinget.  
• Partene forplikter seg til å sette av relevante fagressurser til prosjektarbeidet.  
• Alle samarbeidspartene bidrar med prosjektbistand knyttet til faglige råd og utredninger.  

  
9. Ansvar og forpliktelser  
Partene i avtalen er forpliktet til å stille til disposisjon den kompetanse og kapasitet som følger av 
denne avtalen. Partene forplikter seg til å støtte hverandre i det gjensidige arbeidet med 
klimavennlig stedsutvikling av hyttekommuner.  
  
10. Avtalens varighet   
Avtalens varighet er 2 år (fram til 31.12.2023) med en mulighet om å forlenge ytterligere 1 år. 
Eventuell beslutning om forlengelse av avtalen gjøres av styringsgruppa.  
  
 
 
 
  
Lillehammer, den 08.06.2022  
  
  
  
  
  
for Alvdal kommune  for Innlandet fylkeskommune  for Ringebu kommune  
  
  
  
for Tynset kommune  for Trysil kommune   for Øyer kommune   
  
  
  
for Øystre Slidre kommune  
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