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Oppfølging av vedtak fattet i politiske organer 
 

Status pr. 31.12.2020 – omfattende perioden 1.8. – 31.12.2020 

 

 

  

➢ Status ikke ferdigbehandlede saker 

➢ Saker på vent 

➢ Ferdigbehandlede/gjennomførte saker som foreslås tatt ut av statuslisten 
 

Forkortelser i dokumentet: 

 

- KD      Kommunedirektøren  

- OUK   Sektor oppvekst, utdanning og kultur 

- BS       Sektor by- og samfunnsutvikling 

- HV      Sektor helse og velferd 

- Ø         Økonomisk planlegging og analyse 

- HR      HR-enheten 

- N        Næringssjefen 
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STATUS IKKE FERDIGBEHANDLEDE SAKER pr. 31.12.2020 

K O M M U N E S T Y R E T 

VEDTAK ANSVAR STATUS 

Møtedato 25.9.2014 i sak 76 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 

14. Organisering av drift av idrettsanlegg i Lilleh. Det er nødvendig å 

tenke nytt om organisering av drift av idrettsanlegg i Lillehammer 

kommune. Det bør derfor settes ned en gruppe bestående av 

medlemmer fra formannskapet, administrasjon, anleggseiere og 

idrettsrådet. Det bør videre opprettes et arbeidsutvalg blant gruppas 

medlemmer for å sikre en raskere fremdrift. 

Mandatet til gruppa er: 

*Lage en organisasjon som skal drifte idrettsanleggene i Lillehammer 

kommune. 

*Det skal legges vekt på drift av breddeidrettsanlegg. 

*Vurdere samdrift mellom private og kommunale anlegg samt 

Olympiaparkens anlegg for å finne områder en felles drift vil være 

formålstjenlig. 

*Lage en driftsmodell som er mer effektiv og kostandssparende enn 

dagens drift 

*Se på mulighetene for større inntekter, ved arrangement og utleie 

f.eks. gjennom felles booking, arrangement etc. 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENDRET 

Notat utarbeidet. Arbeid igangsatt. 

 

 

 

 

Møtedato 10.12.15 i sak 114/15 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 – 

ÅRSBUDSJETT 2016 

19.Det avsettes ytterligere kr 300 000 til formannskapets reserve for 

utviklingstiltak i sentrum. Rådmannen bes utarbeide kriterier for 

bruken av midlene som ivaretar intensjonen i kommunestyresak 72/15. 

 

BS 

 

  

 

19. ENDRET. Arbeidet med kriterier var påbegynt i 2017, men utsatt til etter 

endelig vedtak av Byplanen. Arbeidet gjenopptas.  

MØTEDATO 15.12.16 i sak 100/16 

ØKONOMI-OG HANDLINGSPLAN 2017-2020, BUDSJETT 2017 

24. Å sikre kvalifisert arbeidskraft i helse og omsorgssektoren er viktig 

for å opprettholde en god kvalitet på tjenestene. Kommunestyret ber 

rådmannen vurdere – og igangsette – tiltak for å øke rekrutteringen av  

sykepleiere til Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus. 

 

 

HV 

 

 

 

 

 

24. UENDRET: Oppfølging av kommunestyresak 54/13 (heltidskultur) ble tatt 

opp igjen våren 2018 med HR som prosessleder og i samarbeid med sektor 

helse og omsorg og sektor velferd. Sak om status og tiltak knyttet til dette 

arbeidet ble lagt fram for kommunestyret 25.10.18 i sak 84/18.  I sak 33/19 
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Merkostnader til dette dekkes innenfor sektorens avsatte budsjett-

ramme. Kommunestyret vil påpeke viktigheten av å følge opp 

Strategisk kompetanseplan og kommunestyresak 54/13 « Treparts- 

samarbeid om fjerning av uønsket deltid i Lilleh kommune». De tiltak 

som ble vedtatt i denne saken må iverksettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sluttet kommunestyret seg 28.3.19 til partenes signerte heltidserklæring for 

Lillehammer kommune, der partene forplikter seg til å jobbe aktivt for å bidra 

til å utvikle heltidskultur i Lillehammer kommune. Av saken framgår videre at 

heltidsprogrammet er et systematisk, langvarig arbeid som skal påvirke både 

organisasjonskultur og økning i andel større stillinger, men at organisasjonen 

må påregne at det vil ta tid.    

Arbeid med å utvikle en heltidskultur basert på heltidserklæringen er tatt inn 

som felles leveransemål for sektor helse og velferd. 

I forbindelse med igangsatt utviklingsarbeid Hjemmetjenesten 2025, arbeides 

det med piloter i Hjemmetjenesten der målet er å øke antallet større stillinger. 

Det foregår også et arbeid i Tilrettelagte tjenester med bistand fra KS-

konsulent. Arbeid med heltidskultur inngår som del av prosjektet med økt 

grunnbemanning i hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus. 

Rekruttering av sykepleiere og annet kvalifisert personell til helse- og 

velferdstjenestene er et kontinuerlig arbeid. Fra mai 2018 og i 2019 har det 

blitt kjørt rekrutteringskampanjer rettet inn mot sykepleiere og 

helsefagarbeidere med målrettet annonsering på sosiale medier, på tvers av 

tjeneste-områder.  

Rekrutteringsstrategi for sektor helse og velferd (sammenslått sektor fra 

1.4.2019) ble behandlet i utvalg for helse og velferd i møte 15/1 2019 (sak 

3/20) med følgende vedtak: 

Utvalg for helse og velferd vedtar rekrutteringsstrategi for sektor helse og 

velferd slik den følger som vedlegg til saken, med de signaler som ble gitt i 

møtet.  

Utvalget forventer at rekrutteringsstrategien bidrar til at sektor helse og 

velferd rekrutterer, beholder og utvikler nødvendig og riktig fagkompetanse.  

Heltidskulturen må utvikles sammen med sektorens mulighet, vilje og evne til 

å imøtekomme ansattes ønsker om tilpasninger i arbeidsplanen som følge av 

ulike behov i livsløpet. De ansatte er den viktigste ressursen kommunen har, 

og denne ressursen må forvaltes på en god måte, ikke minst for å bygge et 

godt omdømme.  
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Møtedato 30.3.17 i sak 21/17 

BOLIGER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 2017-2108 

3. Bofellesskapet i Storgata 137/139 bygges ut med tre boenheter. 

Lillehammer kommune erverver boligeiendommen fra Lillehammer 

kommunale boligstiftelse. Budsjettert netto kostnad kr 18,37 mill. 

ligger inne i investeringsbudsjett for 2017 og 2018. 

4. Lillehammer kommune vil inngå et samarbeid med foreldre som 

ønsker å etablere eget borettslag for sine unge. Kommunal tomt på 

Hage i Søre Ål blir regulert blant annet til dette formålet. Lillehammer 

kommune vil stå som byggherre, forutsatt at Husbankfinansiering 

godkjennes, og at det inngås avtale med foreldre om kjøp av 

boenhetene og etablering av borettslag. Det vil bli fremmet egen sak 

om dette utbyggingsprosjektet. 

HV UENDRET 

3. Endret. Det har under forprosjekteringen av denne utvidelsen framkommet 

utfordringer med hensyn på mulige løsninger med bakgrunn i regulerings-

bestemmelsene. Hvilke utbygginger som kan/bør foretas her er ikke 

avklart. Om det skal foretas utbygging, må saken fremmes på nytt med nye 

vurderinger.    

 4. ENDRET Det var etablert et samarbeid med foreldre som ønsket å etablere 

et privat borettslag. Det framkom flere ønsker fra foreldregruppen om mulige 

tomter som ble avklart med planavdelingen som ikke aktuelle for formålet. 

Det vil bli regulert tomt for dette boligformålet på Søre Hage. Reguleringsplan 

er foreløpig ikke endelig godkjent på grunn av innsigelser fra Fylkesmannen.  

Planprosessen for Hagejordet er restartet og kommer til politisk behandling 

april 2021. Tomt med mulighet for å etablere privat borettslag kan bli lagt til 

dette området.   

Møtedato 30.11.17 i sak 102/17 

LILLEHAMMER OLYMPIAPARK AS – SØKNAD OM 

TILSKUDD 

3. Kommunestyret ber ordføreren sørge for at styret i LOP utarbeider 

en helhetlig plan omhandlende organisering, drift og fremtidig 

finansierings- og investeringsbehov, som tydeliggjør konsekvenser av 

ulike valg/modeller. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende 

formålsparagraf og tidligere utredninger/saker. Planen skal danne 

grunnlag for en politisk sak omhandlende Lillehammer kommunes 

eierskap av LOP.  

 

 

KD 

 

 

ENDRET 

3. Formannskapet er orientert om status. Avventer avklaringer, som vil gi 

føringer. 

Videre oppfølging og framdrift er under arbeid. 

Møtedato 14.12.17 i sak 115/17 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 

2018. 

18. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling» avsettes det 1 mill. 

kroner til konkrete tiltak som gangveger, sikring, skilting langs 

Mesnavassdraget. Tiltak mellom Lilletorget og Strandtorget skal 

prioriteres i 2018, samt rydding av vegetasjon rundt Collets bru og 

Finna bru. Dette i tillegg til allerede avsatte midler til prosjektering av 

gangveg/turveg fra Kirkegatebrua til Møllevegen. 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ENDRET. Utarbeidet skisseprosjekt/kostnadsoverslag inkludert bru. 

Gjennomføring sees i sammenheng med pågående arbeid Sentrum vest og 

Gatebruksplanen.  

 

 

Møtedato 22.3.2018 i sak 23/18 

FRA BYREGIONPROGRAM TIL GUDBRANDSDALS-

PRAKSIS- IGANGSETTING AV TILTAK OG ETABLERING 

AV GUDBRANDSDALSTING 

 

 

KD 

 

 

UENDRET 
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3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra 

aktivt til utvikling der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så 

som forskning, utdanning og formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

3: Forslag til samarbeidsavtale har vært på høring i kommunene. 

Arbeidsutvalget for Gudbrandsdalstinget skal sende ut et anbefalt forslag for 

behandling i den enkelte kommune og fylkeskommune. Formannskapet i 

Lillehammer har avgitt høringsuttalelse i sak 51/19 18.6.2019. 

 

Møtedato 27.9.18 i sak 80/18 

INTERPELLASJON – UTVIKLING ELLER AVVIKLING AV 

LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB OG AKEBANE 

Kommunestyret ber Lillehammer Olympiapark AS i sitt arbeid med 

Helhetlig plan, om å synliggjøre driftsmessige forhold og mulige 

driftsmodeller for det enkelte anlegg. 

 

KD 

 

UENDRET 

Sees i sammenheng med helhetlig plan, ref. sak 102/17. 

Møtedato 13.12.18 i sak 107/18 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022 – 

ÅRSBUDSJETT 2019 

24.Lillehammer kommune skal ha en aktiv boligpolitikk overfor 

varig vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom utstrakt bruk av 

Husbankens økonomiske virkemidler (startlån, bostøtte, 

tilskudd), slik at så mange som mulig kan eie sin egen bolig. 

Barnefamilier prioriteres. Ulike «fra leie til eie»-ordninger skal 

vurderes og evt. tas i bruk. Gjeldende bolighandlingsplan rulleres 

i løpet av 2019. Boligsosiale hensyn integreres i samfunns- og 

arealplanleggingen og ivaretas praktisk bl.a. gjennom 

utbyggingsavtaler.» 

25.For noen er unges muligheter til å skaffe seg egen bolig 

redusert med høye boligpriser i kommunen. Krav til egenkapital 

før bankene kan stille opp med lånefinansiering er krevende for 

mange. Høye boligpriser vil for mange bety så stor 

lånefinansiering at bokostnadene for ungdom med vanlig inntekt 

blir urimelig høye. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen 

innen utgangen av første halvår fremmer en sak som omhandler 

hvordan kommunen aktivt kan legge til rette for innstegsboliger 

og ungdomsleiligheter gjennom bruk av regulering, 

utbyggingsavtaler, egne prosjekter, krav til utbyggere og andre 

relevante virkemidler. 

 

 

 

 

HV/KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ENDRET – 70% av innvilgende startlån i 2019 og 68% i 2020 ble gitt til 

barnefamilier. Tilskuddsmulighetene er betydelig redusert etter at de ble lagt 

inn i rammeoverføringene til kommunen. 

Utfordringer knyttet til boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet vil bli 

innarbeidet i helhetlig, boligpolitisk plan som vil foreligge til behandling  

mars/april 2021.   

 

 

 

 

25.ENDRET – Arbeidet er igangsatt; knyttes opp mot arbeidet med helhetlig, 

boligpolitisk plan. Det er gjort vedtak i Kst om å kunne inngå avtale med 

private utbyggere om boliger med tilvisningsavtale. 
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Møtedato 20.6.19 i sak 58/19 

UTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE  

2019-2023 

1. Kommunestyret ber om at det utarbeides et tillegg til 

utviklingsplanen hvor det synliggjøres en større bredde i 

kulturskolens tilbud både innen musikk og film. Videre bør tilbudet 

innen litteratur styrkes, sett i lys av at Lillehammer har status som 

Unesco litteraturby. 

 

OUK 

 

ENDRET 

Utviklingsarbeid i samarbeid med kulturskolerådet. Oppstart august 2020. 

Arbeidet pågår 

 

Møtedato 20.6.19 i sak 68/19 

MULIGHETSSTUDIE – OLYMPISKE/PARALYMPISKE 

VINTERLEKER – LILLEHAMMER 20230 

• Kommunestyret ber rådmannen om å nedsette en arbeidsgruppe 

bestående av 3-4 personer, som skal følge idrettsstyrets 

sonderinger, samt starte en dialog med de andre kommunene i 

Innlandet, Oslo og Trondheim.  

• Rådmannen utarbeider et mandat for den nye arbeidsgruppen. 

• Arbeidsgruppen skal orientere formannskapet minimum 2 ganger 

pr år om status i arbeidet.  

 

KD 

 

UENDRET 

Arbeid igangsatt. 

Møtedato 26.9.19 i sak 80/19 

REVIDERT FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYRER 

FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 

Forskrift for vann og avløpsgebyr vedtas. Det bes om en egen sak 

vedrørende spørsmål om innføring av pålegg om vannmåler. 

 

BS 

 

UENDRET. 

Følges opp i henhold til vedtak 

Møtedato 28.11.19 i sak 111/19 

FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

6. Eventuelle endringer i samarbeidsavtalen knyttet til 

administrasjon og arbeidsform skal vurderes etter evalueringen av 

Lillehammer-regionen Vekst som er beskrevet i punkt 5.  

7. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter 

likelydende vedtak knyttet til samarbeidsavtalen og etablering av 

Interkommunalt politisk råd, og at Innlandet fylkeskommune 

godkjenner samarbeidsavtalen.  

 
 

 

KD 

 

 

6. Følges opp i henhold til vedtak. 

 

 

7: Alle tre kommuner fattet likelydende vedtak i sine kommunestyrer i 

november 2019. Samarbeidsavtalen er oversendt for godkjenning i desember 

2019 og at vi purret nå i august 2020. De har ikke meldt tilbake ennå.  

  

Møtedato 12.12.19 i sak 119/19 

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2020-2023. ÅRSBUDSJETT 

2020. 
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2.Arbeidet med heltidserklæringen intensiveres. Formannskapet og 

utvalget for helse og velferd ønsker kvartalsvis rapportering. Det 

forventes en økning på andel heltidsansatte i kommunen hvert kvartal. 

3.Kommunestyret ber kommunedirektøren synliggjøre grunnlag for 

omfattende økonomisk nedtak gjennom budsjettåret, samt synliggjøre 

muligheter for større strukturelle endringer og driftsreduksjoner av 

betydelig størrelse med det til hensikt å redusere kommunens driftsnivå 

i tråd med økonomiplanen. Grunnlagene presenteres formannskapet 

fortløpende som i sin tur kan be utvalgene om nærmere utredning og 

konsekvensvurdering. 

Det forutsettes at dette er en kontinuerlig prosess med oppstart januar 

2020. Endelige forslag til endringer innenfor budsjettåret legges fram 

for kommunestyret til endelig vedtak i forbindelse med 

kvartalsrapportering. 

4.Kommunestyret ber utvalget for klima, miljø og samfunnsutvikling 

om å utrede etablering av en minigjenbruksstasjon i Lillehammer. 

5.Kommunestyret gir utvalget for helse og velferd om å utrede et 

logistikkprosjekt for hjemmetjenesten med det som formål å redusere 

kostnader. 

6.Bruk av innleie fra private bemanningsbyråer i helse- og 

velferdssektoren skal holdes til et absolutt minimum, og avsluttes helt 

fra 1.1.2021 

11.Jørstadsvea avlastningsbolig trenger rehabilitering og eventuell 

ombygging. Kommunestyret oppfordrer styret i stiftelsen om å 

utarbeide et prosjekt for rehabilitering av Jørstadsvea avlastningsbolig 

så fort som mulig. Jørstadsvea avlastningsbolig eies av Lillehammer 

kommunale boligstiftelse mens tjenestene ved stedet utføres av 

Lillehammer kommune. Rehabiliteringen bør primært omfatte 

brukerareal og behov knyttet til disse. I tillegg bør det vurderes om 

funksjonsinndelingen og romløsningen ved Jørstadsvea 

avlastningsbolig er hensiktsmessig ift til drift og behov. 

Kommunestyret anmoder om at rehabiliteringen finansieres av 

stiftelsen. 

12.Kafeene ved bo- og servicesentrene skal ha åpent også om 

sommeren. Kommunedirektøren bes vurdere om driften kan 

opprettholdes blant annet ved å tilby sommerjobb til ungdom. 

HV 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

 

HV 

 

 

HV 

 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV 

 

 

BS 

 

2. Følges opp iht. vedtaket 

 

 

3. ENDRET. Følges opp iht. vedtaket. Blir erstattet av tilsvarende vedtak i 

Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024. Årsbudsjett 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avklares med leder for utvalget. 

 

5. Følges opp iht. vedtaket 

 

6. All innleie fra bemanningsbyråer er avsluttet med unntak av 1 sykepleier 

stilling på Legevakten, planlagt avsluttes i april etter ny rekrutteringsprosess. 

 

11. Arbeidet er igangsatt og planlegges gjennomført i 2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12. Har ikke kunnet gjennomføres pga. smittevernrestriksjoner. Det planlegges 

for oppstart så snart det er mulig.  
 

13. Gjennomføres i 2021.  
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13. Det skal etableres inngjerdet hundeluftepark i Lillehammer i løpet 

av 2020. Tiltaket håndteres innenfor eksisterende økonomiske rammer. 

 

  

Møtedato 12.12.19 i sak 122/19 

PLAN FOR DIMENSJONERING AV HELDØGNS 

OMSORGSPLASSER 

2.Handlingsplanen (punkt 8.2) gjennomføres innen 1.4.2020. 

Nødvendige avklaringer legges fram for kommunestyret innen 

30.4.2020. 

 

HV 

 

Arbeidet er igangsatt, men er forsinket på grunn av koronasituasjonen. 

Utvalg for helse og velferd vil bli holdt løpende orientert om arbeidet, og kan 

gjøre nødvendige drøftinger underveis. 

 

Møtedato 23.1.20 i sak 2/20 

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG  

NATUROPPLEVELSER 2018-2021 – 2.GANGS RULLERINGAV 

KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM 

3. Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 fram en sak 

om innmelding i WHOs norske nettverk "Sunne kommuner", 

som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av neste plan 

 

HV/BS 

 

Innmelding i nettverket “Sunne kommuner” må sees i sammenheng med 

kommunens engasjement i nettverket Global Activ City. Sak fremmes i løpet 

av 2021. Kommunedelplanen revideres i 2022.  

 

Møtedato 20.2.20 i sak 10/20 

FRAMTIDIGE WORLD-CUP OG RAW-AIR ARRANGEMENT 

PÅ LILLEHAMMER 

2. Arrangementene skal være for og av Lillehammer med direkte 

involvering av i lokal idrett, næringsliv og frivillige. For å sikre 

samarbeide mellom skiaktørene opprettes et «Samarbeidsforum 

WC – Raw Air – Birken» med den sammensetning og mandat 

som framgår av saken. Det forutsettes at samarbeidsforumet 

særskilt arbeider sammen med næringslivet for å søke å finne 

finansieringsordninger hvor næringslivet bidrar direkte til 

finansieringen av arrangementene. 

 

KD 

 

Mandat ble utarbeidet i februar. 

Koronasituasjonen har så gjort det svært uklart ift. gjennomføring av 

arrangementer, og samarbeidsforumets arbeid er inntil videre satt på vent.  

Møtedato 26.3.20 i sak 24/20 

NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT 

5. Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi, 

gjennomføring og kvalitet skal fremmes som egen sak for 

kommunestyret etter ferdigstillelse av prosjektet og senest første 

kvartal 2022.  

6. Kommunestyret ber om at det søkes statlig og 

fylkeskommunal støtte til kunstnerisk utsmykning av den nye 

brannstasjonen. Fortrinnsvis bør lokale kunstnere få oppdraget. 

 

BS 

 

UENDRET: Vil bli fulgt opp iht. vedtaket 
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Dersom Lillehammer kommune må stille med en egenandel for å 

få realisert utsmykningen, skal dette søkes løst innenfor rammen 

av de 150 millionene som bevilges til prosjektet. 
Møtedato 23.4.20 i sak 27/20 

BOLIGER MED TILVISNINGSAVTALE – EN MÅTE Å LØSE 

BEHOVET FOR BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ 

BOLIGMARKEDET PÅ 

2. Med utgangspunkt i kommunens behov for boliger med 

tilvisningsavtale, får kommunedirektøren i oppdrag å 

gjennomføre en utlysning om fremskaffelse av kommunalt 

disponerte boliger. Utlysningen skjer på bakgrunn av en detaljert 

kravspesifikasjon. 

 

HV 

 

Arbeid igangsatt. 

Møtedato 23.4.20 i sak 35/20 

INTERPELLASJON – SMARTBYSTRATEGI FOR 

LILLEHAMMER 

1.Smartbystrategi innarbeides som en del av 3-1 Digitaliserings-

strategien  

2. Kommunestyret ber Kommunedirektøren i 2020 legge frem en 

3-1 digitaliseringsstrategi for perioden 2021 – 2024  

3. Digitaliseringsprogrammet for Lillehammer kommune 

presenteres sammen med 3-1 digitaliseringsstrategi 

 

KD 

 

1-3: Vil bli fulgt opp iht. vedtaket 

Møtedato 28.5.20 i sak 38/20 

SLUTTBEHANDLING – FORSKRIFT OM ARBEIDSVILKÅR 

FOR FOLKEVALGTE I LILLEHAMMER KOMMUNE 

Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med sikte på digitalisering 

og forenkling når det gjelder innsending og behandling av krav om 

godtgjøringer/refusjoner 

 

 

KD 

 

Arbeid igangsatt via digitaliseringsstyret.   

 

Møtedato 18.6.20 i sak 67/20 

KVALITETSMELDING FOR GRUNNSKOLEN I 

LILLEHAMMER 2019 

Skolesjef bør vurdere hvordan prosjektet med utesvømming på 

Vingrom skole kan videreutvikles slik at flere elever kan i Lillehammer 

kommune får delta i utesvømming.  

I kvalitetsmeldinga for Lillehammer-skolen for 2020 skal det 

rapporteres om oppnådde kompetansemål i svømming og hvordan 

 

OUK 

 

Følges opp iht. vedtaket. 
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Lillehammer-skolen jobber for å nå målene i læreplanen om 

selvberging og livredning ute. 

   

Møtedato 24.9.20 i sak 77/20 

PLANSTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 2020 

2.Interkommunal plan for fjellområdene er tatt inn i 

planstrategien. Ordfører bes om å gå i dialog med Øyer og 

Ringsaker kommuner om en slik plan, samt involvere Innlandet 

fylkeskommune, enten som deltaker i planarbeidet eller med 

finansiering. Kommunedirektøren bes om å innarbeide midler til 

Lillehammers andel av en slik plan senest i budsjettet for 2022 

 

KD/ordfører 

 

NY Følges opp i henhold til vedtak 

Møtedato 29.10.2020 i sak 85/20 
DETALJREGULERING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS 

SIGRID UNDSETS VEG MELLOM GUDBRANDSDALSVEGEN 

OG NORDSETERVEGEN 

2.For parsellen Simon Darres veg – Gudbrandsdalsvegen bes 

Kommunedirektøren legge fram et forslag til reguleringsplan 

som sikrer at hverken sansehagen ved Lillehammer Helsehus 

eller dyrka mark blir berørt.  

 

4.I planleggingen med detaljregulering for gang og sykkelveg 

langs Sigrid Undseths veg har ikke tilhørende kostnader vært del 

av arbeidet slik kommunal administrasjon svarte på spørsmål i 

sak 62/2020 til Planutvalget. 

Kostnadsbildet skal alltid være del av vurderingen som følger 

med store investeringer for kommunen opp mot en evt. senere 

politisk bevilgning for prosjektgjennomføring. 

Kommunedirektøren bes derfor om å redegjøre for 

kommunestyret om ressursbruk til dato og å presentere et 

kostnadsestimat for en entreprisegjennomføring før ytterligere 

arbeid og kostnader påløper. 
 

 

BS 

 

NY Følges opp iht vedtak 

Møtedato 26.11.2020 i sak 105/20 

SLUTTBEHANDLING FRIVILLIGMELDING 2020 

 

OUK 

 

NY føles opp iht. vedtak 
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2.Kommunedirektøren bes oppnevne en kontaktperson for lag/ 

foreninger og frivillige organisasjoner i hver sektor i 

kommuneadministrasjonen. 

 

3.I hver sektor skal det i samarbeid mellom administrasjon og 

utvalg utarbeides en plan for hvordan den enkelte sektor årlig 

skal arbeide med konkrete mål og tiltak basert på de overordnete 

prinsippene som er vedtatt i frivillighetsmeldingen. 

 

4.En kort status for oppfølgingen av frivillighetsmeldingen for 

hver sektor, inkludert leveransemål, innarbeides i kommunens 

økonomi- og handlingsplan. 

 

6.Kommunedirektøren bes videreutvikle kommunens 

hjemmesider med tanke på å synliggjøre frivilligheten, samt 

gjøre nødvendig informasjon rettet mot frivilligheten lettere 

tilgjengelig 

 

Møtedato 26.11.2020 i sak 108/20 

OPPFØLGING KOMMUNENS EIERINTERESSER 

3.Kommunedirektøren bes om å utarbeide eiermeldinger for 

resten av perioden etter samme mal som «Eiermelding 2020».  

 

4.Kommunedirektør bes fremme en sak for kommunestyre som 

handler om Lillehammer kommune sine kostnader knyttet til 

Lillehammer Olympiapark og IKOMM. Kostnadene gjennomgås 

og kommunedirektøren fremmer forslag til kommunestyre om 

effektivisering og kostnadsreduksjon av selskapene. 

 

5. Kommunen skal aktivt følge opp selskaper som har en 

anstrengt økonomigjennom eiermøter og hyppigere/grundigere 

rapportering. Kommunen skal involvere de folkevalgte organer 

 

KD 

 

NY. Følges opp iht vedtak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NY LOP og Jorekstad rapporterer hyppigere til kommunen. 
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aktivt i eierstyringen og forankre den i kommunestyret for 

selskaper som har stor betydning for kommune 

 

 

 

Møtedato 10.12.2020 i sak 117/20 

REVISJON AV HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 

5.Utredningen VA- vestre skal legges inn i kommunedelplanen 

som en vurdering, Det skal i forbindelse med budsjett 2022 

legges fram en vurdering om det kan settes i gang enkelt 

utbyggings prosjekter innenfor de rammene som er vedtatt i løpet 

av perioden 2021-2024. 

 

 

BS 

 

NY Følges opp i henhold til vedtak 

Møtedato 10.12.2020 i sak 118/20 
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2021 - 2024, 

ÅRSBUDSJETT 2021 

7.Kommunestyret ber kommunedirektøren synliggjøre grunnlag for 

omfattende økonomisk nedtak gjennom budsjettåret, samt 

synliggjøre strukturelle endringer og driftsreduksjoner av betydelig 

størrelse med det til hensikt å redusere kommunens driftsnivå i tråd 

med økonomiplanen. Grunnlagene presenteres formannskapet 

fortløpende som i sin tur kan be utvalgene om nærmere utredning 

og konsekvensutredning. 

9.Kommuneplan for Lillehammer (samfunnsdelen) skal revideres 

 med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

 

14.Som en del av arbeidet med Porteføljestyring investeringer  

innføres kvalitetsutredning (KU) for prosjekter som har en  

terskelverdi på over 50 millioner kroner. Disse prosjektene fremmes 

også som egne saker til politisk behandling. 

 

23.Hele og faste stillinger er helt avgjørende for at vi skal levere  

gode velferdstjenester. Deltidsstillinger gir mindre stabilitet for 

den som mottar tjenester. Det er flest kvinner som jobber deltid i 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

4. NY Følges opp iht. Vedtaket. Erstatter pkt 3. i Økonomi- og handlingsplan 

2020 – 2023, årsbudsjett 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Følges opp ihht. vedtak.  

 

 

 

 

 

 

 

Følges opp gjennom heltidsarbeidet. Rapporteres hvert tertial. 
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vår kommune. Dette bidrar til å øke forskjellene i vårt samfunn.  

Arbeidet med heltid må intensiveres. Dette er ikke en jobb for 

noen få i organisasjonen og den må innlemmes som en strategi i 

omstillingsarbeidet for å løse noen av utfordringene for  

morgendagens arbeidstakere og tjenestemottakere.  

 

25.Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en 

 datofestet plan for gjennomføring av Balanse 24. Det forventes 

 kontinuerlig rapportering av omstillingsarbeidet i forbindelse  

med møter i arbeidsutvalg for budsjett og omstilling, samt  

månedlig økonomisk rapportering i formannskapet.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren planlegge et  

budsjettseminar i henholdsvis vårhalvåret i forbindelse med  

perspektivmeldingen fra regjeringen. Her skal det fremlegges  

muligheter og utfordringer kommunen står overfor i kommende 

fireårsperiode. Arbeidet skal følges opp med nytt seminar for  

formannskap og ABO (arbeidsutvalg for budsjett og omstilling) i 

september der sentrale forutsetninger for budsjettarbeidet  

fremlegges. 

 

26.Kommunestyret må i perioden vurdere å redusere antallet  

politikere. Dette må utredes slik at vedtak kan gjøres innen  

utløpet av 2022, dette er nødvendig for å iverksette det fra neste  

kommunestyreperiode.  

 

27.I arealplan og byplanen ble det lagt til grunn økt bruk av  

utbyggingsavtaler. Flere kommuner i Norge har et system med at 

utbyggere fast må innbetale et bestemt beløp pr boenhet som  

bygges, som et alternativ til utbyggingsavtaler i enkelt prosjekt. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede juridiske,  

administrative og økonomiske konsekvenser å innføre en ordning 

med fast og forutsigbar innbetaling av forhåndsbestemt beløp pr 

boenhet og pr kvadratmeter næringsareal til et fond for  

byutvikling. Ordningen skal gjelde innenfor byplanens avgrensa 

område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY. Følges opp ihht. vedtak. Datofestet plan presentert i ABO 02.02.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid igangsatt 

 

 

 

 

Følges opp i henhold til vedtak 
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41.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å prioritere 

planlegging av rehabilitering av kjøkken LHH startes opp i 2021. 

bevilgningssak behandles i formannskapet i august. 

 

43. Kommunedirektøren bes effektuere prosjekt dagsturhytte i 

samarbeid med Lillehammer-regionen, Innlandet 

Fylkeskommune og andre involverte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

KD 

 

 

Arbeid igangsatt 

 

 

 

 

Følges opp iht vedtak 

FORMANNSKAPET 
VEDTAK ANSVAR STATUS  

Møtedato 9.5.17 i sak 37/17 

LILLEHAMMERFEST 2017 – BYFESTIVAL 16.-19.AUGUST 

5.Det fremmes egen sak for kommunestyret om opprettelse av et 

arrangementsselskap og bruk av eventuelt overskudd som 

oppstartskapital. 

 

KD  

 

ENDRET.   

Usatt på grunn av koronasituasjonen siden det har vært stor usikkerhet i dette 

markedet. Blir lagt frem før sommeren 2021 med oppstart fra høsten. 

Møtedato 19.6.18 i sak 61/18 

KUNSTGRASBANE STAMPESLETTA SØNDRE BANE – 

OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 

3.Rådmannen bes fremme en sak for kommunestyret med sikte på 

etablering av en rimelig fotballhall i plast med ulike alternativer for 

lokalisering. 

 

 

BS 

 

 

UENDRET 

3.Arbeidet påbegynt, utredning vedrørende ulike alternativer for lokalisering 

er gjennomført. 

Møtedato 22.9.2020 sak 59/20 

EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD SKIBLADNER 

3.Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med A/S 

Oplandske Damskibsselskap med det til hensikt å øke antall 

ankomster/avganger med rundtur til Lillehammer 

 

N 

 

NY. Oplandske Dampskibsselskap A/S er varslet og har akseptert at det er en 

forutsetning for tilskuddet at denne dialogen gjennomføres. Avklaringer blir 

gjort før sesongen setter i gang. 
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«PÅ VENT» - SAKER  som er aktuelle først på senere tidspunkt. 
KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET   

Møtedato 27.9.07 – sak 0072 

REGULERINGSPLAN FOR MOTORSPORT-SANLEGG OG 

SKYTEBANE KORSÅSEN. 

2.Det skal foretas en politisk evaluering av tiltaket i forhold til 

byggetrinn 1 etter at dette er tatt i bruk. 

3.Dersom tiltaket medfører uakseptable konsekvenser for miljøet, skal 

det iverksettes tiltak før neste byggetrinn kan godkjennes. 

 

BS 

 

UENDRET 

Evaluering foretas når byggetrinn 1 er tatt i bruk.  

Vegbygging er i gang, men byggetrinn 1 er ikke igangsatt.  

Forberedelse av utbygging skytebane er igangsatt. Forøvrig vises til F-sak 

79/18, behandlet 13.11.18 

Møtedato 12.12.2013 i sak 97  

BUDSJETT 2014 – LILLEHAMMER KOMMUNE: 

29.Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om grunnlaget for 

samordning av grusuttak i Hovemoen for å frigjøre næringsarealer. 

Saken skal omhandle status og framdrift. 

 

 

BS 

 

 

 

 

UENDRET:  
Utvalg for samfunnsutvikling er orientert om foreløpig status i januar 2015. 

Godkjent driftsplan for grusuttak og gjennomført dialogmøte med 

næringsaktører og grunneiere.  Problemstillingen følges opp gjennom revisjon 

av kommuneplanens arealdel og må sees i sammenheng med endelig trasevalg 

E6, ref. pågående reguleringsplan E6. 

Møtedato 26.6.2014 i sak 61 

BYUTVIKLING NORD – RAPPORT FRA FORSTUDIE 

2.Det utarbeides en framdriftsplan med milepæler og kostnadsoverslag 

for det videre planarbeidet i prosjektområdet Byutvikling Nord. Denne 

legges fram til politisk behandling, senest innen juni 2015. 

 

BS 

 

UENDRET    

2.Det er ferdigstilt mulighetsstudie i forhold til klima- og energivennlig 

utvikling i området. Dette vil være viktig kunnskap for det videre arbeidet med 

områderegulering. 

Møtedato 27.11.14 i sak 114/14 

SYKKELBYPROSJEKTET  

2. Det utredes løsning for to-vegs biltrafikk med sykkelfelt på 

strekningen Hammersengvegen – Even Langseths veg, tiltaket 

gjennomføres våren 2015.  

3. Det utarbeides et forprosjekt, inklusive trafikkplan, for Lilletorget, 

Terrassen og tilgrensende gater. Forprosjektet legges fram som egen 

sak innen 1. oktober 2015. 

4. Følgende alternativer utredes nærmere i forbindelse med pågående 

ATP-prosjekt:  

*En løsning for to-vegs biltrafikk på sykkelstrekningen inn til 

Tomtegata fra nord, ved fjerning av kantparkering på denne 

strekningen. 

*Storgata nord med envegstrafikk sørover, to-vegs sykkelfelt og 

kantparkering. 

 

BS 

 

UENDRET  

Utvalget for plan og samfunnsutvikling er orientert om status, framdrift og 

alternative løsninger i januar og april 2016. Trafikkplanen er fullført og det er 

enighet mellom kommunen og Statens Vegvesen om løsninger.  
Trafikkplanen kvalitetssikres i arbeidsgruppa og styringsgruppa for 

Byutvikling 2044 (ref. vedtatt strategidokument og samarbeidsavtale).  
Må sees i sammenheng med pågående arbeid med gatebruksplanen før den 

fremmes for endelig politisk behandling.   
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Konsekvenser for trafikkavvikling, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og 

parkering skal vurderes ved begge alternativ.  

Møtedato 26.11.15 i sak 101/15 

KULTURBYGGPLAN 2015-2025 

5.Senest ved neste rullering utarbeides det en handlingsplan for 

utvikling av kulturarenaer i Lillehammer. 

 

OUK 

ENDRET 

Viser til forslag til ny planstrategi. Det foreslås at det utarbeides en 

kommunedelplan for kultur. Hvordan temaet kulturbygg skal behandles må 

vurderes i planprogrammet.  

Møtedato 22.2.16 i sak 9/16 

LILLEHAMMER BIBLIOTEK - SPONSORSAMARBEID  

2.Evaluering av og forslag til eventuelt videre arbeid med 

«Prøveprosjekt sponsorsamarbeid i bibliotek» fremmes til politisk 

behandling etter prosjektperiodens utløp. 

 

OUK 

 

UENDRET 

Orientering ble gitt i formannskapet 30.5.2017. 

Følges opp videre iht. vedtaket.  

 

Møtedato 29.9.17 i sak 82/17 

TILLITSREFORM I LILLEHAMMER KOMMUNE 

6.Prosjekter i programmet evalueres og avsluttes løpende, programmet 

er treårig og evalueres samlet 4. kvartal 2020. 

 

KD 

 

 

UENDRET 

Følges opp i henhold til vedtak.  

Møtedato 14.12.17 i sak 111/17 

NORDRE ÅL SKOLE – UTBYGGING 

2.Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi, gjennomføring 

og kvalitet skal fremmes som egen sak for kommunestyret etter 

ferdigstillelse av prosjektet og senest innen september 2020.  

 

BS 

 

UENDRET 

Følges opp iht vedtaket 

Møtedato 22.2.2018 i sak 12/18 

KRAFTSAMLING OG LEVENDE BYGDESAMFUNN 

5. Kommunestyret ber rådmannen om en orientering om oppfølgingen 

av arbeidsgruppens arbeid i løpet av første halvår 2019.  

 

OUK 

ENDRET 

Vises til ordførerens svar på grunngitt spørsmål i KS 11.6. 20. Der heter det 

bl.a.: “Det legges fortsatt opp til en bredere politisk orientering av arbeidet når 

nå planarbeidet nærmer seg en avklaring.”   

Møtedato 29.11.18 i sak 89/18 

BOMPENGEFINANSIERING AV E6 MOELV - ØYER 

4.………….Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for 

lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 

 

BS 

 

Følges opp iht. vedtaket. 

Møtedato 28.5.20 i sak 39/20 

FLOMSIKRING RØYSLIMOEN – FINASIEREING AV 

GJENNOMFØRING 

Sluttrapport for prosjektet hensyntatt økonomi, gjennomføring og 

kvalitet skal fremmes som egen sak for kommunestyret etter 

ferdigstillelse av prosjektet, og senest første kvartal 2022. 

 

 

BS 

 

 

NY 

Vil bli fulgt opp iht. vedtaket 

 

MØTEDATO 15.12.16 i sak 100/16 

ØKONOMI-OG HANDLINGSPLAN 2017-2020, BUDSJETT 2017 

 

BS 

19. ENDRET: Mesnavassdraget som friluftsområde følges opp gjennom 

hovedrevisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i 

2021/2022.  FLYTTES TIL “PÅ VENT” 



17 

 

19. Det utarbeides en friluftsplan for Mesnavassdraget fra 

Krokenområdet ned til Strandtorget. Planen skal bedre muligheten til 

ferdsel langs hele vassdraget og sees i sammenheng med 

mulighetsstudien for Terrassen.  

 

 

Møtedato 18.6.20 i sak 62/20 

PLANSTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 2020-

2023        

2. Den planfaglige kompetansen i kommunen skal gjennom 

planperioden styrkes. 

 

 

 

KD/ BS 

 

 

 

Vil bli fulgt opp iht. Vedtaket SETTES PÅ VENT 

 

FERDIGBEHANDLEDE SAKER 

SOM FORESLÅS TATT UT AV STATUSLISTEN pr. 31.12.2020 

K O M M U N E S T Y R E T OG FORMANNSKAPET 
VEDTAK ANSVAR STATUS 

Møtedato 14.12.17 i sak 115/17 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 

2018. 

18. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling» avsettes det 1 mill. 

kroner til konkrete tiltak som gangveger, sikring, skilting langs 

Mesnavassdraget. Tiltak mellom Lilletorget og Strandtorget skal 

prioriteres i 2018, samt rydding av vegetasjon rundt Collets bru og 

Finna bru. Dette i tillegg til allerede avsatte midler til prosjektering av 

gangveg/turveg fra Kirkegatebrua til Møllevegen. 

 

BS 

 

 

 

 

 

 

Rydding av vegetasjon (Collets bru og Finna bru) er gjennomført i 2018-2019. 

FULLFØRT OG FLYTTES.   

 

 

Møtedato 21.6.18 i sak 57/18 

UTVIKLING AV TERASSEN – ANBEFALING AV LØSNING 

FOR UTFORMING 

1.Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med 

anbefalt løsning, datert den 15.05.18, legges til grunn for utvikling av 

Terrassen-området. 

2.Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og anbudsgrunnlag 

igangsettes senest i løpet av august 2018 og finansieres innenfor 

avsatte investeringsmidler til byutviklingstiltak i budsjett 2018.  

3.Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsoverslag skal 

ferdigstilles slik at dette kan legges til grunn for prioritering av 

 

 

BS 

 

 

ENDRET 

Sak behandlet i kommunestyret i august 2020 (sak 70/20). FULLFØRT OG 

FLYTTES 
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investeringsprosjekter i budsjett 2019 og økonomi og handlingsplan 

2019-2022.  

4.Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekter-

ingen, og det skal legges til rette for at eksterne samarbeidspartnere kan 

være en del av finansieringsløsningen som skal ligge til grunn i 

prosjektet. 
Møtedato 13.12.18 i sak 107/18 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022 – 

ÅRSBUDSJETT 2019 

18.Kommunestyret viser til Regional plan for Gudbrandsdalslågen med 

sidevassdrag, vedtatt i februar 2018, der to tiltak om etablering av 

flomvoll i nedre deler av Gausa omfatter Lillehammer kommune. 

Tiltakene skal sikre dyrka mark, boliger, idrettsanlegg i området. 

Kommunestyret ber rådmannen initiere overfor Oppland 

Fylkeskommune at tiltaket søkes finansiert i 2019. Avsatte 

investeringsmidler til flomsikring finansierer kommunens egenandel i 

prosjektet. 

20.I løpet av våren 2019 skal det gjennomføres en evaluering av 

aktivitetsparken ved Strandpromenaden. Resultatet fra evalueringen 

legges fram for utvalg for plan og samfunnsutvikling i løpet av 2019. I 

forbindelse med evalueringen skal det også gjøres en vurdering av å 

bygge flere aktivitetsparker i noe mindre skala og omfang enn den som 

finnes ved Strandpromenaden. Kostnad for dette skal innarbeides i 

kommende budsjett og økonomi- og handlingsplan.  

22. Det igangsettes prosjektering av oppgradering/etablering av gang- 

og sykkelvei på strekningen Brunlaugbrua – «Blåbrua» Prosjektet 

forelegges formannskapet innen utgangen av første kvartal 2019. 

Formannskapet gis myndighet til å endelig beslutte tiltaket samt 

finansiere dette. 

23.Bankkrysset er en av de mest trafikkbelastede områdene i 

Lillehammer og det stedet i kommunen med høyest konsentrasjon av 

svevestøv. En permanent løsning for å redusere kø, venting og noe av 

svevestøvproblematikken er å bygge en lokk med rundkjøring. Det 

foreligger ingen planer i dag om en slik løsning og det er svært usikkert 

om et slik tiltak vil bli gjennomført i nær framtid. I påvente av et 

permanent tiltak skal ordføreren ta initiativ til et samarbeid med 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUK/BS 

 

 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

Ordf./BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18: ENDRET - Søknad om tilskudd er sluttført. Arbeidet pågår, vurderes i 

sammenheng med arbeidet med E6 og kompensasjonsareal. Alternativ 

løsninger vil det bli fremmet som egen sak til kommunestyret. Kommunal 

andel dekkes over midler avsatt til flomsikring. FULLFØRT OG FLYTTES 

 

 

 

 

 

20: ENDRET - Evaluering utført, mindre tiltak i Nordre Park er gjennomført. 

Videre tiltak vurderes i årlige investeringsbudsjetter. FULLFØRT OG 

FLYTTES. 

 

 

 

 

22. ENDRET – Prosjektering og kostnadsberegning er gjennomført. 

Opprinnelig ført opp med planlagt gjennomføring i 2022 i vedtatt Økonomi- 

og handlingsplan 2020-2023. Gjennomført høsten 2020. FULLFØRT OG 

FLYTTES. 

 

 

23: ENDRET – Fulgt opp iht. Vedtaket. Ordfører har tatt initiativ til 

samarbeid. Tiltaket er tatt opp i styringsgruppa Byutvikling Lillehammer 

(samarbeidspartnere er fylkeskommunen, statsforvalteren, Statens vegvesen 

og næringslivet). Vedtak i styringsgruppa om at dette er prioritert tiltak i 2021. 

FULLFØRT OG FLYTTES 
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Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune for å se på mulige 

løsninger, herunder sensorteknologi og andre smartby-løsninger for å 

redusere trafikkutfordringene i bankkrysset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato 21.2.19 i sak 16/19 

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETS-

MANGFOLD – BARN OG UNGE 

Kommunestyret ber om at det i løpet av 2019 utarbeides en handlings-

plan som omfatter hele livsløpet. Planen vedtas av Kommunestyret og 

forankres i Kommuneplanens samfunnsdel: «Kommunen skal behandle 

innbyggerne likeverdig, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, 

sosial status, etnisitet og funksjonsevne.» 

 

OUK 

 

ENDRET 

Det vises til forslag til ny planstrategi. Temaplaner skal i størst mulig grad 

innarbeides i kommunedelplaner. Det vil bli vurdert hva som skal videreføres 

og/eller innarbeides i kommunedelplaner i planprogrammet ved neste revisjon 

FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 28.3.19 i sak 43/19 

INTERPELLASJON – LOKALE TILTAK SOM KAN 

REVERSERE INSEKTENES TILBAKEGANG 

1.Rådmannen bes om å synliggjøre kostnader for å videreføre 

kartlegging og oppdatering av kunnskapsgrunnlag for biologisk 

mangfold i Lillehammer i forbindelse med budsjett 2020. 

 

BS 

 

ENDRET 

Kostnadene til kartlegging av naturtyper ble ikke prioritert i budsjettet for 

2020.  Det har i noen grad blitt registrert arter i forbindelse med planarbeid, 

samt gjort noen registreringer av fremmede arter. Dette er gjort i egenregi. 

FULLFØRT OG FLYTTES 

 

Møtedato 20.6.19 i sak 63/19 

KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLAN) 

POLITISKE BEHANDLINGER 

1.Utvalg for plan og samfunnsutvikling bes om å legge fram en plan 

for gjennomføring av handlingsprogrammet i februar 2020. 

 

BS 

 

ENDRET: 

Behandlet i planutvalget juni 2020. FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 28.11.19 i sak 106/19 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR 

REGULERINGSPLAN FOR NY OG AVLASTET E6 FRA 

GJØVIK – STORHOVE 

Punkt 6.1 «støyberegninger» side 30: «Det skal innhentes uttalelse 

fra Mattilsynet, som fagmyndighet på dyrevelferd, om støyens 

påvirkning på husdyrhold i landbruket, både i anleggsperioden og 

etter ferdigbygget vei.»  

Punkt 6.3.2 side 48 tillegg  

Det skal aktivt legges til rette for barn og unge selv får utrykke sin 

mening og medvirkning i reguleringsplanarbeidet for eksempel 

gjennom fremtidsverksteder og ungdomsråd. 

 

 

BS 

 

 

ENDRET. 

Endringene er gjennomført i henhold til vedtak. Fremgår i gjeldende 

planprogram side 31 og side 50. FULLFØRT OG FLYTTES 
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Møtedato 28.11.19 i sak 107/19 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARGARINFABRIKKEN 

– SLUTTBEHANDLING 

Planutvalget ber om å få seg forelagt byggesaken for prosjektet. 

 

BS 

 

ENDRET. 

Planutvalget ble orientert i sitt møte 19.11.20. FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 28.11.19 i sak 114/19 

VALG AV UNGDOMSRÅD FOR 2019-2020 

3.Kommunestyret ber ungdomsrådet drøfte rådets vedtekter i tråd med 

de innspill utvalg for oppvekst, utdanning og kultur har gitt i sitt møte 

den 7.11.2019, samt rådets egne synspunkter. Kommunestyret ber om å 

få en sak om revidering av rådets vedtekter senest juni 2020 på dette 

grunnlag.  

 

OUK 

ENDRET 

Forsinket pga. coronasituasjonen. Sak fremmes for kommunestyret høsten 

2020.Gjennomført. FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 12.12.19 i sak 119/19 

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2020-2023. ÅRSBUDSJETT 

2020. 

7.I løpet av 2020 skal det fremmes en sak om dobling av antall 

opplevelseskort i forhold til dagens nivå. Saken skal ses i sammenheng 

med etablering av det nasjonale aktivitetskortet så langt det er mulig. 

Lillehammer kommune søker om å bli forsøkskommune for å innføre 

nasjonalt fritidskort. 

8.I løpet av 2020 skal utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i 

samarbeid med INN arbeide for en klimabelønningsmodell for 

tilflyttende studenter. 

19: Kommuneplanen for Lillehammer (samfunnsdelen) skal revideres 

med utgangspunkt i FN`s bærekraftsmål 

 

 

 

 

 

 

 

OUK 

 

 

 

 

BS 

 

 

KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Opplevelseskort gir en økt kostnad. Tas opp i budsjett 2021. Aktivitetskort 

er det søkt om og gitt avslag på. Fullført i b21. FULLFØRT OG FLYTTES 

 

 

 

8.Er fulgt opp iht. Vedtaket FULLFØRT OG FLYTTES 

 

 

19. Følges opp iht. Vedtaket FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 27.8.20 i sak 71/20 

BEHANDLING AV FORPROSJEKT FOR TILTAK PÅ 

AVLASTET VEG - E6 LILLEHAMMER / ØYRESVIKA – 

STORHOVE 

2.Følgende tiltak skal reguleres:  

a. Tursti fra Øyresvika til Vingnesvika - alternativ 1.2  

b. Fortau langs Vingromsvegen fra Øyresvika til 

Vingnes  - alternativ 2.a.5 og 2.b.5 

 

BS 

 

ENDRET: Følges opp i pågående reguleringsplan for avlasta veg E6. 

FULLFØRT OG FLYTTES  
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c. Støyskjerming av eksisterende bebyggelse mellom 

Øyresvika og Lillehammer bru - alternativ 3.2 

d. Støyskjerming av friluftsområdene i Vingnesvika og 

strekningen Mesnaelva- Korgvegen - alternativ 4a.1 

og 4b.1  

e. Miljøtiltak på Vingnes  - alternativ 5a.2 og 5b.2 

f. Gang- og sykkelveger fra Vingnes til Storhove – 

alternativ 6a.4(B) i kombinasjon med 6a.1, alternativ 

6b.1, 6c.1, 6d.1, 6e.1 og 6f.2 

g .Flomsikker kryssombygging ved Strandtorget, samt 

tilbakeføring av restarealer av nåværende E6 – alternativ 

7.1  

h. Forbedringer for gående og syklende i samtlige 

kryssinger av dagens E6 - alternativ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

i. Ny rundkjøring eller annen kryssløsning på Hovemoen  

 

Møtedato 29.10.2020 i sak 86/20 

TILTAKSPLAN FLOMSIKRING ÅRETTA 

2.Kommunal egenandel tilknyttet prosjektering og 

gjennomføring av prioriterte tiltak fremmes som egen 

bevilgningssak til kommunestyret 
 

 

BS 

ENDRET: Gjennomføring av tiltak blir fremmet som egen bevilgningssak 

eller innarbeides i årlig investeringsbudsjett. FULLFØRT OG FLYTTES 

Møtedato 13.11.18 i sak 79/18 

FINANSIERING AV KJØP AV GRUNN – MOTORSPORT-

ANLEGG PÅ KORSÅSEN 

3.Det utarbeides en bruksavtale for disponering av grunn mellom 

Lillehammer kommune og NMK Sør-Gudbrandsdal hvor grunn til 

ordinær lokal aktivitet stilles vederlagsfritt til disposisjon. Det må 

påregnes leie for grunn ved gjennomføring av nasjonale og 

internasjonale arrangement.  

 

BS 

 

ENDRET 

Avtale inngått i 2020 i tråd med vedtaket. FULLFØRT OG FLYTTES 

 

 

Møtedato 24.3.20 i sak 20/20 

MULIGHETSSTUDIE AV BYDELSSENTRENE 

Arbeid med mulighetsstudiet for bydelssentrene innarbeides i 

planstrategien, hvor også bevilgning vurderes. Det skal vurderes 

 

BS 

 

Vil bli fulgt opp iht. vedtaket FULLFØRT OG FLYTTES 
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om grunneiere og/eller andre aktører bør utfordres til å bidra 

økonomisk i arbeidet. 
Møtedato 22.9.2020 sak 57/20 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2024 

1.Lillehammer formannskap ber Ringsaker kommune om å 

innarbeide en interkommunal plan for fjellområdene med 

oppstart i 2022 i planstrategi 2020-2024. 
 

 

BS 

 

Erstattet av kommunestyrets vedtak 24.09.20. UTGÅR 

Møtedato 23.5.19 i sak 48/19 

PERMANENT LOKALISERING «KLØVERBAKKEN». 

8.Kommunestyret ber om at mulighetene for omsorgsboliger ved 

dagens Ekrom blir vurdert 

 

HV/BS 

 

ENDRET 

8: Vedtakspunkt 15 i årsbudsjett 2021: Plan for avhending av Ekrom 

skole samt salg av boliger iverksettes. UTGÅR 

 

Møtedato 28.11.19 i sak 111/19 

FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med 

kommunene Øyer og Gausdal, foreta en gjennomgang og evaluering 

av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i arbeidet legges vekt på 

oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, 

hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt 

næringsarbeid, bemanning, kompetanse samt andre relevante 

forhold knyttet til kommunenes og regionens næringsutvikling. Det 

bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 

1. kvartal 2020, som grunnlag for videre politisk oppfølging.  

 

 
 

 

 

KD 

 

 

ENDRET Evaluering behandlet politisk  

Møtedato 26.3.20 i sak 24/20 

NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT 

4. Rådmannen får som oppdrag og innarbeide dette i budsjettene 

for 2020 og 2021 

 

BS 

 

ENDRET Gjennomført 

Møtedato 27.8.20 i sak 70/20 

BEVILGNINGSAK TERRASSEN 

2.Kommunestyret ber kommunedirektøren søke eksterne midler 

fra relevante etater, organisasjoner og bedrifter med formål å 

utvikle Terrassen med blant annet lekeapparater og kunst 

 

BS 

 

ENDRET Naturlige aktører/samarbeidspartnere har vært kontaktet 
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Møtedato 26.3.20 i sak 25/20 

INTERPELLASJON – EVAKUER BARNA UT AV 

FLYKTNINGELEIREN I MORIA 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med 

vurdering om Lillehammer kommune skal slutte seg til 

‘Solidarity Cities’. 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

ENDRET Lillehammer kommune er medlem i Solidarity Cities 

  


