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Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 6/21 den 
19.03.2021. 
 
           
 
Behandling:  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter formannskapets innstilling i 
møtet 17.03.21 til saken til kommunestyret om NOU 2020:15 «Det handler om Norge»:  
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler. 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige: 
 

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
             utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
             virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
             for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
             utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
             mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
             sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
             høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
             sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 

regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet. 
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. 
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring). 
 



   

 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak:  
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