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Løten kommune

Kommunal- og Modemiseringsdepartementet Løten den, 26.03.2021

Postboks 81 12 DEP Løpenr. 4998/21
Arkivkode

0032 OSLO Saksbeh: MAGO

MELDING  OM  VEDTAK

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak fra møtet i

Kommunestyret den 24.03.2021

SAK nr.15/21:

NOU 2020: DET  HANDLER  OM  NORGE  — UTTALELSE

Kommunestyret i Løten kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av

utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken»

som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye

arbeidsplasser er vikti g, det vises her til utredningen om næringsretta virkemidler i NOU 2020: 12

Brantzæg-utvalget. Skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår, kreves det

svært sterke virkemidler.

Etter vårt syn er følgende tiltak svært viktige;

. 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.

. 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.

. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og

riksvegnettet.
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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.

Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av  skattesystem  og virkemidler  i  Husbanken
for  å utvikle  et mer velfungerende  boligmarked  («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene  og
en bedre  balanse mellom sentrum  — periferi.

Legge til rette for at det  skal  være  mulig å  gå fra  å leie  til  å  eie egen  bolig.

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

Saneringsstøtte mot fysisk forslumming; Slik som utvalget beskriver ville en slik ordning
gjort det lettere for kommunen  å  øve press mot eierne av bygningene og arealene. Økt
aktivitet er et viktig virkemiddel. Opphoping av bilvrak og annet skrot, falleferdige
vemeverdi ge bygninger, låver og uthus rundt på bygda og i fjellet underbygger mange steder
inntrykket av forlatthet, og bidrar til  å  redusere stedets attraktivitet  både  for gjester og
fastboende. En tilskuddsordning ville derfor vært et virkemiddel for  å  øke attraktiviteten i
kommunen og distriktet.
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