
Sektor By og samfunnsplanlegging 

Klima og miljø  

Lillehammer skal ha rent vann, frisk luft og ren grunn. Verdifulle naturområder skal sikres mot 

inngrep som vil forringe kvalitet, mangfold og rekreasjonsmuligheter. Det skal bygges på en måte 

som ivaretar hensynet til klimatilpasning og miljø. Det skal også legges til rette for at folk kan ta 

energi- og klimavennlige valg i hverdagen.  

Bolig- og næringsfortetting  

Det er behov for å ønske om bolig- og næringsfortetting. En skal belyse potensialet. Utredninger skal 

angi ulike kriterier for bolyst, bokvalitet og folkehelse i et livsløpsperspektiv, herunder prinsipper og 

rammer for: gode leke- og uteoppholdsarealer, større utfordringer som følge av ytterligere fortetting, 

tilgjengelighet/universell utforming, tilgjengelighet til nærfriluftsområder, handel og service, 

vassdragene som viktige miljøelementer gjennom byen, sosiale og kulturelle møteplasser, 

byggehøyder og tetthet, estetikk og arkitektur, sol og lys 

Boligtilbud for alle aldersgrupper og ulike forutsetninger, også mht pris, og en aktiv rolle i å anskaffe 

og klargjøre tomter er viktig. Det samme gjelder befolkningsvekst og sysselsettingsvekst i forhold til 

befolkningsvekst. Kommunen skal være en forutsigbar, positiv og aktiv tilrettelegger og 

samarbeidspartner for eksisterende og nye næringer.  

Kulturminner, kulturmiljøer/bygningsmiljø og bynært kulturlandskap 

Store deler av Lillehammer sentrum er kategorisert som «nasjonalt verneverdig bygningsmiljø» og 

mulighetene for fortetting må ses i sammenheng med det.  

Natur -og kulturlandskapet og jordvern 

Byvekst vil alltid utfordre de ubebygde omkringliggende områdene. En viktig målsetting er å definere 

sentrumskjerne, sentrumsnære områder og bydelssentra og hvor byvekst skal kunne skje. Det er et 

mål og bevare dyrkamark og kulturlandskap. Vurdering av en «markagrense « er en del av dette.   

Mjøsa og strandområdene 

Med økt fokus på folkehelse og byens attraktivitet skal det arbeides med gode forbindelser mellom 

byen og Mjøsa/Lågen. Det gjelder overordnede arealstrategier for bruk og vern av strandsonen, 

grønnstruktur i og ut av byen, gang- og sykkel-løsninger for å koble sentrum, bydelssentrene og Mjøs-

stranda bedre sammen. Sykkelby-prosjektet, som er godt i gang også mht utførelse, er en viktig del 

av dette. 

Store samferdselsprosjekter 

Kommunen skal innta en aktiv rolle i utredningsarbeidet for fire felts E6 og Intercity og dobbeltspor 

på jernbanen. Lillehammer skal ha en effektiv, miljøvennlig transport og dermed mulighet for bilfri 

ferdsel internt og til og fra. Kollektivtransporten og gang- og sykkelveger skal bygges ut.   

Støy 



Det er et sterkt ønske fra flere hold om ny vurdering av vedtatte støysoner for Forsvarets skytebane 

på Jørstadmoen. Nye veganlegg mm. Støy vurderes.   

Varehandel i sentrum, sentrumsnære områder og bydelssentra 

Handel med lette varer skal i følge gjeldende planer lokaliseres  til sentrum, Strandtorget og 

bydelssentrene. Et viktig mål, og en stor utfordring er å styrke handel i sentrum, og dermed sentrum, 

ved å legge til rette for handel her og begrense handel med lette varer utenfor. Bestemmelsene 

utfordres av utbyggingsinteresser 

Parkeringsstrategi for sentrumsområdene 

Gjeldende parkeringskrav (minimumskrav) er vanskelige å oppfylle ved store fortettings-prosjekter i 

sentrum. De kan hevdes å være i strid med de sterke føringene om fortetting og færre biler i 

sentrum. Færre biler betyr mye for trivsel og folkehelse. Det skal utarbeides en overordnet 

parkerings-strategi og kravet kan bli redusert.  

Bruk og vern av store fjell- og naturområder. Fritidsbebyggelse- stier, sykkel- og løypetrasèer 

Lillehammer kommune ønsker et samarbeid med Øyer og Ringsaker om en felles arealstrategi/felles 

plan for framtidig bruk og vern av store fjell- og naturområder på østsiden. Kommunen har ulik 

strategi i dag. Dette er områder som har et mangfold av friluftsaktiviteter, og fritidsbebyggelse er en 

viktig del av dette. Et samarbeid skal avklares nærmere.   

Risiko og sårbarhet 

Sikkerhet og beredskapsmessige hensyn skal inn som en sentral del av all samfunns- og 

arealplanlegging. Det er utarbeidet en rapport om risiko og sårbarhet hvor intensjonen er å redusere 

fare for uønskede hendelser som bla. ras og flom  og å være forberedt når slike hendelser likevel 

inntreffer. Alle nye utbyggingsområder er konsekvensvurdert, og det er gjort konsekvensvurdering av 

arealstrategier for byvekst. 

Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg 

Kommunen skal forvalte egne bygg og anlegg på en god måte også ut fra 

folkehelseperspektiv. Mht. bygg gjelder det inneklima, renhold, bygningsmessig kvalitet mm. Anlegg 

er utearealer, friområder, lekeplasser, veger/gater, gang- og sykkelveger mm. Hvor også 

trafikksikkerhet er avgjørende.   Mennesker påvirkes fysisk og psykisk av sine omgivelser, både inne 

og ute.  

 

Sektor Oppvekst, Utdanning og Kultur 

Oversikten med statistikker viser i all hovedsak at folkehelsa i Lillehammer ligger på et 

tilfredsstillende nivå, også innenfor denne sektoren. Vi lever i en by preget av høyt aktivitetsnivå, 

gode nærmiljøer, høyt utdanningsnivå og kommunen tilbyr gode tjenester. Vi har full 

barnehagedekning med høyt kvalifisert personale. Vi har grunnskoler som leverer gode resultater 



både med hensyn til kvalitative og økonomiske forventninger.  Sammen med gode hjelpetjenester og 

frivillig arbeid i lag og foreninger, kan oppvekstmiljøet beskrives som generelt godt. 

De utfordringene som allikevel viser seg i byen vår er ikke spesielle for Lillehammer, men det er 

utfordringer som byen og spesielt kommunen bør og kan forholde seg til.  

Det er valgt å trekke ut følgende punkter 

Psykisk helseproblematikk, 

Utfordringene kan beskrives som en økende grad av psykisk helseproblematikk, som kommer mest til 

uttrykk i ungdomsskolealder (Ung-data). Kort summert viser dette seg ved : «Hjemmekjær ungdom», 

økende rusbruk i overgang til vdg. skole (mer akseptert av foreldre), sammenlignet med landet for 

øvrig har vi noe mindre helseplager, men antallet med hodepine, magevondt og muskel/skjelett 

lidelser er bekymringsfult høyt, dårlig selvbilde og symptomer på stress, systematisk kjønnsforskjeller 

hvor guttene er merkbart mer fornøyd enn jentene. Så mange som hver tredje jente er lite fornøyd 

med seg selv 

Bekymringsfullt fravær 

Som oftest snakker man om drop-out i videregående skole. Dette viser seg å være en innsnevring av 

problemet. Vi ser at frafallet begynner tidligere, helt ned i barneskolealder. Fraværet kan øke 

dramatisk i omfang på kort tid og det utvikler seg fort til en sammensatt problematikk. Barn forblir 

hjemme etter en periode med stort fravær, hvilket kan oppleves som svært rigide situasjoner. 

Etter hvert viser det seg at fraværet også rammer sosiale arenaer utenfor skolen. 

Kultur 

Utfordringer knyttet til deltakelse i kulturlivet kan sies å være de samme som i oversikt fra 2013. Det 

er fortsatt en gruppe barn/unge som ikke evner økonomisk å delta organiserte aktiviteter. 

Kommunen jobber videre med dette gjennom handlingsplan for barnefattigdom 

Barnevern 

Det er flere hjelpetjenester som øker i omfang, men barnevernet er særlig utsatt. Det har vært en 

gradvis økning i bekymringsmeldinger over flere år. Mest alvorlig er økningen av innhold om vold i 

meldingene. Her har det kommet en dramatisk økning, uten at det er konkrete tall eller forklaringer 

rundt dette  

 

Sektor for Velferd  

En volumvekst innen psykisk helse og rus har i stor grad fram til nå vært knyttet opp mot lettere og 

moderate lidelser. Gjennom gode rutiner, systematisk oppfølging og flere nye tilbud, har det vært 

mulig å ta den store volumveksten de siste årene. Veksten gjelder både bistand til personer med 

lettere og moderate lidelser, og til de som har alvorlige og sammensatte utfordringer.  Det forventes 

fortsatt volumvekst i årene framover. Samhandlingsreformen legger vekt på kommunens rolle også 

innen feltet psykisk helse og rus. Endringer i spesialisthelsetjenesten, som raskere utskriving fra 



institusjon og mer behandling hjemme, vil fortsatt utfordre tjenestene til å utvikle nye tilbud.  Dette 

omfatter både kortvarige behandlingstilbud, og mer langvarige og sammensatte tjenestetilbud til de 

med sammensatte behov og alvorlige lidelser.  

Utviklingshemmede har vært hovedmålgruppa for bofellesskap og sysselsetting gjennom flere tiår. 

De siste fem årene har det imidlertid vært en endring mht. hvem som trenger bolig og tjenester. 

Hovedtyngden av brukerne er fortsatt utviklingshemmede, men det er en økning i antall brukere med 

utfordringer i autismespekteret. Dette er brukere med et relativt høyt funksjonsnivå, men som 

trenger veiledning og bistand knyttet til struktur og rammer for å håndtere dagliglivet og det å 

mestre å bo og arbeide. Behovsøkningen Lillehammer kommune står overfor de neste ti årene er 

utfordrende, dette gjelder både omfang av tjenester og kostnader knyttet til dem.   

Sektor Helse og omsorg 

Sektorens største utfordringer for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.  

Samhandling og tverrfaglig arbeid er en stor utfordring 

Gjelder blant annet tjenesteflyt/  koordinering, helhetstenkning fleksibilitet i hjelpeapparatet og 

kompetanse. Gjelder både på tvers av forvaltningsnivå (sykehus/ kommune) og internt på tvers av 

tjenesteområder og sektorer og på tvers av ulike faggrupper. Samt samarbeid med private 

samarbeidende aktører (leger, psykologer, fysioterapeuter, frivillige m.fl.) 

Organisering- egne økonomiske enheter 

 Måten tjenesteområder og sektorer er organiser i egne økonomiske enheter utfordrer og 

vanskeliggjør samarbeidet. Det samme gjør mangel på tid og felles møtepunkter for samarbeid. Det 

tverrfaglige arbeidet fordrer at hele kjeden flyter godt.  

Kultur og holdninger til det å få/ motta tjenester 

Det er i dag forventninger om at tjenestene skal kompensere for funksjonstap med hjelpetjenester. 

Tjenestene har i stor grad imøtekommet disse forventningene. Fremtidens utfordringer i pleie- og 

omsorgssektoren vil kreve en endring i tankemåten som nå må rettes mer mot egenmestring hos 

brukeren. For innbyggere og tjenesteutøvere vil dette kreve en kultur- og holdningsendring.  

Mangel på meningsfulle/ verdifulle aktiviteter 

 Det er mangel på meningsfulle og verdifulle aktiviteter for  utsatte grupper. Det gjelder spesielt 

funksjonshemmede barn og voksne, økonomisk vanskeligstilte, innvandrere, kronisk syke, psykisk 

syke, folk med rusproblemer og eldre. 

Rehabilitering 

Det er for lite fokus på rehabilitering etter sykdom og skade i tjenesteområdene i sektoren. 


