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Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommunar og Telemark 

Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. 

 

1. Bakgrunn, mål og rammer  

1.1 Bakgrunn 

”Hyttefolket” eller deltidsbebuarane er ein ny gruppe innbyggarar i våre kommunar. Ferie og 

fritidsmønsteret i Noreg har endra seg radikalt dei seinaste åra. Fritidshyttene har fått ein helt 

annan standard enn for ca. ti år sida og bruksmåten er sterkt endra. Mange er no lengre tid på 

hytta og forbruker meir medan dei er der, og mange inngår i og ynskjer å bidra til 

lokalsamfunnet på en helt annan måte enn tidligare. Med utbygging av breidband og med godt 

utbygd infrastruktur, har avstanden mellom urbane og rurale strøk minska.  Dette har og ført til  

at mange hyttefolk flytter deler av arbeidet med seg på hytta. Dette endra mønster opnar for 

andre muligheiter med omsyn til samspelet mellom lokalsamfunn og hyttefolket, og vi spør oss 

no om hyttefolket både ynskjer og kan bli ein ressurs for hyttekommunane. 

Tinn skal gjennomføre prosjektet i heile kommunen, i Vinje vil arbeidet skje i tilknyting til 

Øyfjell City –prosjektet. 

 

1.2 Mål 

Målet er å undersøkje og kartleggje den potensielle ressursen som hyttefolk kan være for 

vertskommunen.  Vidare å finne ut på kva måte hytteeigarar kan integrerast i  det lokale 

nærings –og kulturliv og på den måten bidraga med sin kompetanse til utvikling i 

vertskommunen Det vil vere viktig å sjå på samhandling mellom bygdefolk og fritidsbuarar og 



skape gode møteplassar som stimulerar til samhandling og som kan bidraga til å skape ”det 

gode liv” i fjellregionen for alle.  

 

Dette skal skje gjennom å: 

 undersøkje og kartlegge den potensielle ressurs som hyttefolket kan vere og om dei 

ynskjer å bidra med kompetanse til utvikling av hyttekommunen 

 undersøkje  og kartleggje på kva for måtar hytteeigarar kan integrerast i lokalt nærings- 

og kulturliv og om dei ynskjer det 

 gjennomføre tiltak som kjem fram i kartlegginga der dialog og samhandlig står sentralt 

 opparbeide erfaring og kunnskap som kan danne grunnlaget for tilsvarande 

satsingsområde i andre kommunar –informasjonsutveksling med Flå kommune (jmf. 

tildelingsbrev) 

 

1.3 Rammer 

Samla bevilling for 2006-2009 er inntil kr.  2.400.000. fordela på kr. 6000.000 i Vinje,  

Prosjektet er fullfinansiert med offentlege midlar. 

I tillegg har KRD gjeve ei bevilling på kr. 400.000 til Flå kommune under føresetnad av 

samarbeid med prosjekta i Telemark. Samla har dette prosjektet ei ramme på kr. 1.000.000. 

 

Prosjektet skal vere avslutta innan utgangen av 2009. 

2. Omfang/oppgåvespesifikasjon  

1. Kartlegge  ulike grupper fritidsburar (finnes det ulike segmenter hyttefolk i Tinn, bakgrunn, 

kor mykje nyttar dei hytta o.s.b.) Samanlikne med fritidsbuarar i Øyfjell 

2. Kartlegging hyttefolks ressursar  

3. Kartlegge kva for rolle  fritidsbebuarane Ynskjer å spele i lokalsamfunnet 

4. Kartlegge hyttefolkets syn på kva og korleis Tinn og Vinje kommunar bør leggje til rette for å 

nyttiggjøre seg hyttefolkets kompetanse og erfaring, særleg med tanke på næringsutvikling  

5. Kartleggje og samle inn informasjon om andre prosjekter som måtte arbeide med og ha 

erfaring knytt til liknande problemstillingar 

6. Lage arenaer for samhandling mellom hyttefolk og fastbuande i Tinn. Skape innovasjon 

mellom urban og rural kompetanse. Dialog, samhandling og gjensidig forståing 

7. Fjølge opp idear og prosjekter frå hyttefolket, utbyggarar, hytteforeiningar eller andre  

8. Informasjon om lokalsamfunnet 

9. Koordinere tiltak og halde tett kontakt med hyttefolk, fastbuande, næring og kulturliv. 

10. Arbeide aktivt med nettverksarbeid. 

 

 

 

 

 

 



3.      Organisering/ansvarstilhøve 

3.1 Organisering 

 

3.2 Ansvarstilhøve 

Det ligg føre vilkår knytt til bevillingane (Tilsegnsbrev til Vinje kommune av 3.10.06 og Tinn 

kommune av 18.07.06).  Prosjektleiarane har saman med styringsgruppa og administrativ 

arbeidsgruppe ansvar for at desse vilkåra blir oppfylt. 

 

Prosjekteigar er Vinje og Tinn kommunar. Prosjektet blir organisert etter PLP- 

prosjektleiarprosessen. 

 

Prosjektansvar (PA): Rune Lødøen 

 

Styringsgruppe: 

Styringsgruppa for fjellregionsamarbeidet i Telemark: 

Ordførar Arne Vinje  

Rådmann Hans Kristian Lehmann 

Utvalsmedlem Ragnar Gunleiksrud 

Rådmann Rune Lødøen 

Fylkesvaraordførar Lars Bjaadal 

 

Administrativ arbeidsgruppe: 

Næringssjef Toril Nicolaisen, Vinje kommune 

Landbrukssjef Oddmund Olesrud, Tinn kommune 

Thrond Kjellevold, Telemark Fylkeskommune 

 

Prosjektkoordinering: 

Sylvi Berg Holene, Telemark Fylkeskommune 

Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune  

 

Prosjektleiar Tinn kommune: Siri Stranderud 

Prosjektleiar Vinje kommune: Ola Muan 

Følgjeevaluerar: Ingeborg Nordbø 

 

4. Planlegging, oppfølging, rapportering  

4.1 Planlegging 

Det er gjennomført forarbeid/prosjekt i Tinn kommune i dokumentet  ”Mens vi venter på Sam 

Eyde” og i Vinje kommune knytt til delaktivitet i Øyfjell City –prosjektet; Hyttefolk. Prosjektet 

er ein del av Telemark fylkeskommunes småsamfunnssatsing.  



Arbeidsoppgåvene er knytt til målsettingar og aktivitetsplan i denne felles prosjektplanen og dei  

føringar som er gjeve i bevillingane frå KRD, Telemark Fylkeskommune og Vinje og Tinn 

kommunar. 

Eventuelle større endringar skal takast opp før gjennomføring, med styringsgruppa, mindre 

endringar med administrativ arbeidsgruppe i kommunane som tek dette opp med Telemark 

fylkeskommune. 

 

4.2 Oppfølging 

 

Sylvi Berg Holene, Telemark Fylkeskommune og Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune har ansvar 

for oppfølging og prosjektkoordinering.  

 

4.3 Rapportering 

  

Til kven Kva  Korleis Når 

Til kommunane – 

Tfk- KRD 

(kan vere same 

rapport) 

 

Rapportering/utbetaling 

av tilskott, jmf. vilkår i 

tildelingsbrev 

Skildring av  

*  gjennomførte tiltak 

*  oppnådde resultat     

   knytt til mål 

*  metodikk 

*  overføringsverdi 

*  økonomi 

Kommunane har 

utarbeidd eigne 

skjema for 

rapportering. 

Rapportar sendast 

koordinator for 

vidaresending til 

Tfk som 

vidaresender KRD 

og styringsgruppa. 

 

 

Ved kvart årsskifte 

Til styringsgruppa 

 

Avviksrapport 

Halvårsrapport (1 juli) 

Rapportar sendast 

koordinator som 

vidaresender dei 

aktuelle 

Ved avvik eller når 

styringsgruppa ber om 

det 

    

 

5.  Informasjon/forankring  

Vinje kommune handsama saka i Nærings –og prosjektutvalet sak 06/18, 06.09.06. 

Saka ble handsama i Telemark Fylkeskommune; hovudutval for næring/den gode bustad i sak 

36/06, 21.09.06.  

 

6.  Milepælar 
Hovudaktivitetar Når Oppgåve/kva bør gjerast Ansvar 

Fase I 



Førebu kartleggingsfasen Januar -

februar 

Utarbeiding av spørjeskjema; 

lage ”bestilling” knytt til 

fokusområde 

Siri, Ola 

Utarbeide spørjeskjema 

 

Februar

-mars 

Frist for ferdigstilling  

16 mars 

Ingeborg 

Marknadsføring/informasjon 

om prosjektet 

Januar - Oversikt over hyttefolka 

Førebu mobiliserings-    møte i 

Tinn og Øyfjell 

Opprette heimeside: 

Hyttefolk.no  

Siri, Ola 

Økonomistyring Ferdig 

mars  

Rutinar for økonomi og 

rapportering 

Sylvi/Dorthe            

Avgjerdspunkt 

Møte i styringsgruppa 

Veke 13 Gjennomgang  og godkjenning 

av spørjeskjema   

 

Innkalling 

Prosjketplan/rapportering 

Siri, Ola, 

Ingeborg 

 

Dorthe 

Forplikting i samband med 

løyving 

2/3/4 ? 

mai 

Deltaking seminar: Hyttefolk og 

fritidsbuarar 

Informasjonsdeling med Flå 

kommune 

Sylvi, Dorthe 

Siri, Ola, 

Ingeborg 

 

 

Grunnlagsmaterialet Juli -

august 

Innsamling av 

bakgrunnsmateriale Sende ut 

spørjeskjema 

Innsamling 

Siri, Ola, 

Ingeborg 

Arbeide med resultat Septem

ber/okt

ober 

Konklusjonar 

Rapport med tilråding 

Ingeborg 

Avgjerdspunkt 

Møte i styringsgruppa 

Novem

ber 

Gjennomgang av resultat og 

rapport med tilråding vidare 

arbeid 

 

Innkalling møte 

Siri, Ola, 

Ingeborg 

 

 

Dorthe  

Førebu tiltaksfasen Novem

ber/des

ember 

Plan for vidare arbeid Siri, Ola, 

Ingeborg 

Fase 2 

Tiltaksfasen 

Januar 

2008 

 

Gjennomføre tiltak etter plan   

 

Siri, Ola, 

Ingeborg 

 

 

 



 

 

 

 

8.  Økonomi  

 
8.1 Finansiering 

 Prosjektet i Tinn Prosjektet i Vinje 

KRD 900.000 300.000 

Telemark Fylkeskommune 450.000 150.000 

Tinn kommune 450.000  

Vinje kommune  150.000 

Samla sum 1.800.000 600.000 

 
 

8.1 Budsjett 

 

Aktivitet Budsjett Tinn Budsjett Vinje/Øyfjell  

Prosjektleiar, løn sosiale utgifter 360.000 175.000 

Følgjeevaluering, rettleiing 250.000 75.000 

Prosjektoppstart, kartlegging o.l 250.000 75.000 

Reiseutgifter 150.000 50.000 

Tiltak 500.000 150.000 

Møte, arrangement 100.000 25.000 

Infomateriall, marknadsføring  150.000 35.000 

Diverse utg.  40.000 15.000 

Samla sum 1.800.000 600.000 

 

 

 
   


