
Hei igjen, 
 
Etter at vi sendte gårsdagens innspill til de kommende stortingsdebattene, har det kommet et par momenter i 
tillegg. Det hele går egentlig på å hjelpe de typiske hyttekommunene til å være et attraktivt vertskap for sine faste 
deltidsinnbyggere, slik at verdiskapningen lokalt kan utvikles videre, ikke bare ved ny utbygging, men ved å ta 
godt vare på de mange tusen som allerede er etablert: 
 
Det er behov for en aktiv omlegging av aktuelle finansieringsordninger for å kunne inkludere korttidsinnbyggerne, 
og mest aktuelt: 
ordninger begrunnet i deltidsinnbyggernes rett til (kommunale) helse- og omsorgstjenester, når de er på hytta: 
 

-       Å la betaling for (kommunalt baserte) helse- og omsorgstjenester følge bruker, ikke låses til bostedskommunen 
 
-      At Nkom’s tilskuddsordning for bredbåndsutbygging også kan omfatte deltidsinnbyggerne, ikke bare Fiber-Til-

Hjem (FTH); blant annet begrunnet med at bredbåndsutbygging er en helhetlig teknologisk infrastruktur for 
velferdsteknologi, som det vil være rasjonelt å ta i bruk - ikke minst for kommuner med spredt bebyggelse av alle 
typer innbyggere 
 
Det er derfor viktig at deltidsinnbyggerne telles med når kommunene nå er i oppstartsfasen med å implementere 
bl.a. digital trygghetsvarsling som del av Det nasjonale program for velferdsteknologi (i regi av eHelse-
direktoratet); Her vil nasjonale standarder og infrastruktur gjøre det mulig å tenke integrert bl.a. når det gjelder 
oppsett og varslingskjeder som kan utnyttes av bruker både hjemme og på hytta, og om deling av kritisk 
helseinformasjon for bruker uansett hvor bruker oppholder seg i landet.  
 
Prinsippet om å tilføre ressurser i fht brukere, ikke bare fastboende, er for øvrig allerede anvendt ved den nylige 
økningen av politistyrken i Hemsedal, der antall brukerne oversteg kapasiteten til den opprinnelig tildelte 
politistyrken. Prinsippet kan gjerne videreføres ved finansiering av hyttekommunenes tilbud til 
deltidsinnbyggerne.  
 
Vi i Valdres Hytteforum jobber frivillig og har ikke store ressurser til lobbyvirksomhet. Men vi mener jo selv at vi 
har skrevet Norges-historie sammen med politikerne i Valdres ved at vi har etablert et regionalt samarbeid mellom 
deltidsinnbyggerne og det offisielle Valdres. Valdres har ca 10 000 boliger for fastboende og ca 18 000 
fritidsboliger. Vi håper derfor at våre tanker kan tillegges noe vekt når politikk for distrikts-Norge skal utformes. 
Som nevnt i forrige e-post, står vi til disposisjon for nærmere utdyping av våre synspunkter, og vi ser frem til et 
godt samarbeid. 
Lykke til fremover! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Knut Nes 
Leder Valdres Hytteforum 
Mob: 9050 835 
	


