
 

Kommunestyrets behandling i møte 20.02.2014 sak 13/14: 

Jytte Sonne Juliussen (KrF) og Anne-Grete Brath (H) ble innvilget permisjon  før behandling 

av sak 13/14.  Det var 45 representanter til stede under behandlingen av sak 13/14 og 

påfølgende saker. 

 

Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) fremmet følgende forslag som kommunestyret 

ga sin tilslutning til: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel behandles uten videre drøfting av motto.   

 

 

Trygve Belsvik (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:  

4. Følgende endringer gjøres i kapittelet om oppvekst og utdanning. 

      

 4.a) De tre første avsnitt byttes ut med følgende tekst: 

«Oppvekst er først og fremst familiens ansvar. Men mange i samfunnet har et medansvar: 

Skole, nærmiljø, kommunen og frivillige organisasjoner.   

 

Lillehammer har et bra oppvekstmiljø. Men også i Lillehammer har vi barnefattigdom, 

ungdom som ikke fullfører videregående skole og økt antall unge på sosialhjelp. Hver 

enkelt er en for mye. 

 

Kunnskap skal være med å bygge fremtidens Lillehammer. Gjennom å gi våre barn 

kunnskap og lærelyst legger vi grunnlag for byens utvikling. Alle barn og unge skal ha 

utbytte av skolegang – sosialt og faglig. Alle barn og unge skal ha muligheter for 

meningsfylte aktiviteter i fritiden. Alle skal gis likeverdige muligheter for å oppleve 

mestring.» 

 

4.b) 2 nye kulepunkt under «Slik vil vi ha det»: 

 Skolegangen gir alle barn et godt kunnskapsgrunnlag. 

 Barn og unge utvikler sterk bevissthet om helse og miljø.  

 

 4.c) Første kulepunkt under «Lillehammer kommunes oppgaver» 

 Sørge for at alle går ut av grunnskolen med gode ferdigheter.  

  

4.d) Første kulepunkt under «Slik ser vi om vi er på rett veg» endres til: 

 Kartlegging og undersøkelser av kunnskap, læringsutbytte og læringsmiljø.  

 

Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag:  
1.  (Side 12) - I denne kommuneplanen begrenses veksten til 1%  

2. (Side 15) - Politikerne vil arbeide for en markagrense som sikrer fjellet og marka mot 

utbygging 

3.  Side 19) - En bærekraftig kommune er en visjon for Lillehammer. Kommunen skal 

utvikle et samfunn som er i bedre balanse med natur og miljø. Dette kan oppnås ved 

klimanøytralitet og status som økokommune.  

4.  (Side 22) - Inkludere og integrere våre innvandrere i hele kommunen. 

5.  (Side 26) - Endre overskriften til: Kultur, idrett og fritid. 

6.  (Side 28 og 31) - Fjerne ønsket om 4-felts motorvei.  

7.  (Side 32) - Ta forvalteransvaret for Mjøsa på alvor. 



 

8.  (Side 33) - Utvikle Lillehammer som en klimanøytral kommune 

9.  (Side 37) Nytt punkt 11. Utvikle et levende og miljøtilpasset landbruk 

 

Berit Denstad (H) fremmet følgende forslag: 

«I plandokumentet benyttes gjennomgående begrep som brukes i regjeringens handlingsplan – 

Universell utforming og økt tilgjengelighet.»  

 

Votering: 

Det ble votert samlet over kommuneplanutvalgets innstilling punkt 1-3: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter votert over forslag fra Trygve Belsvik (H):  

4a  Vedtatt mot 2 stemmer 

4b Kulepunkt 1 - enstemmig vedtatt 

  Kulepunkt 2 - vedtatt mot 21 stemmer 

4c Enstemmig vedtatt 

4d Enstemmig vedtatt 

 

 

Det ble så votert over forslag fra Torbjørn Dahl (MDG): 

 Fikk 1 stemme og falt 

 Fikk 10 stemmer og falt 

 Fikk 7 stemmer og falt 

 Fikk 10 stemmer og falt 

 Fikk 4 stemmer og falt 

 Fikk 3 stemmer og falt 

 Fikk 14 stemmer og falt 

 Fikk 9 stemmer og falt 

 Fikk 12 stemmer og falt 

 

 

Til slutt ble det votert over forslaget fra Berit Denstad (H): 

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Kommunestyret 

V E D T A K: 

 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2027 vedtas slik den framgår av vedlegg 1 

datert 4.2.2014. 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta redigeringsmessige endringer i 

dokumentet, i samsvar med kommunestyrets vedtak. 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om behov for revidering av 

deler av kommuneplanens arealdel. 

 

4. Følgende endringer gjøres i kapittelet om oppvekst og utdanning. 

      

 4.a) De tre første avsnitt byttes ut med følgende tekst: 



 

«Oppvekst er først og fremst familiens ansvar. Men mange i samfunnet har et medansvar: 

Skole, nærmiljø, kommunen og frivillige organisasjoner.   

Lillehammer har et bra oppvekstmiljø. Men også i Lillehammer har vi barnefattigdom, 

ungdom som ikke fullfører videregående skole og økt antall unge på sosialhjelp. Hver 

enkelt er en for mye. 

 

Kunnskap skal være med å bygge fremtidens Lillehammer. Gjennom å gi våre barn 

kunnskap og lærelyst legger vi grunnlag for byens utvikling. Alle barn og unge skal ha 

utbytte av skolegang – sosialt og faglig. Alle barn og unge skal ha muligheter for 

meningsfylte aktiviteter i fritiden. Alle skal gis likeverdige muligheter for å oppleve 

mestring.» 

 

4.b) 2 nye kulepunkt under «Slik vil vi ha det» 

 Skolegangen gir alle barn et godt kunnskapsgrunnlag. 

 Barn og unge utvikler sterk bevissthet om helse og miljø.  

 

4.c) Første kulepunkt under «Lillehammer kommunes oppgaver» 

 Sørge for at alle går ut av grunnskolen med gode ferdigheter.  

  

4.d) Første kulepunkt under «Slik ser vi om vi er på rett veg» endres til: 

 Kartlegging og undersøkelser av kunnskap, læringsutbytte og læringsmiljø.  

 

I plandokumentet benyttes gjennomgående begrep som brukes i regjeringens handlingsplan – 

Universell utforming og økt tilgjengelighet.  
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