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Sak  46/19 
 
 
KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) POLITISKE 
BEHANDLINGER 
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Kommunedelplan for Lillehammer by 2019-2020 (2030), heretter kalt Byplanen, med 
planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og retningslinjer, illustrasjonskart og 
tematiske kart, dokumenter datert 05.06.19 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens kap. 11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen, i sakens dokumenter før planen 
kunngjøres. 

3. Ordfører får fullmakt til å utpeke et meklingsutvalg bestående av politisk ledelse fra 
kommuneplanutvalget og utvalg for plan og samfunn med representanter fra 
posisjonen og opposisjonen.  

 
Behandling: 
 
Ole Rolstad (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
 
1. Næringsareal: 
 
1. Området mellom den forlengede Industrigata og Gudbrandsdalsvegen, frem til 
Storhovearmen, avsettes til dobbelt formål LNF/Næring. Det settes vilkår om at arealet kan 
gå over fra LNF til Næring dersom jordbruksarealet fullt ut kan gjenvinnes på annet areal i 
regionen. Erstatningsarealet må være drivverdig for jordbruk og utgjøre reell nydyrking. Det 
stilles videre krav om at utbygger bekoster opparbeiding av erstatningsarealet og flytting av 
jordsmonnet fra opprinnelig areal til nytt areal.  
 
2. Det opprettes et "jordfond" som administreres av landbrukskontoret der gardbrukere i 
kommunen kan melde inn ønske om å dyrke opp mer jord på sin eiendom. "Jordfondet" består 
av de dekar som jord som inngår i det dobbelt regulerte området. Nydyrking kan bare skje 
etter godkjenning fra kommunen. Når det er meldt inn behov, nydyrking er godkjent, kan 
områder i det aktuelle området frigjøres tilsvarende antall dekar fra LNF til Næring gitt at en 
aktuell utbygger påtar seg kostnaden og nåværende eier vil selge.  
 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra plan og utvalg som skal se 
etter ytterligere næringsareal samt bistå landbrukskontoret i å informere om "jordfondet" og 
stimulere til nydyrking.  
 
2. Område S2 - Bydelssenter Rosenlund: 
 



Det tillates totalt 12 000 m2 BRA til detaljvarehandel og 8000 m2 til arealkrevende/tyngre 
varer. For de 8000m2 til arealkrevende/tyngre varer gjelder at det må være nye 
handelsformater over 2000 m2. 
 
Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag, likelydende vedtaket fra Utvalg for plan og 
samfunnsutvikling: 
 
Tillegg punkt 1: 
Kommunedelplan for Lillehammer by 2019-2020 (2030), heretter kalt Byplanen, med 
planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og retningslinjer, illustrasjonskart og tematiske 
kart, dokumenter datert 05.06.19 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 11 med 
de endringer som framgår i pkt. 4. 
 
Nytt punkt 4: 

MATRISE PLANJUSTERINGER 13.06.19. 

TEMA PLAN ENDRINGEN GJELDER  FORSLAG TIL 
ENDRING 

ENDRING I 

ADMINISTRATIVE ENDRINGER 

Parkering Begge Maks grense for 
parkering forretning 
på 1,7 kan bli lavt. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon må 
få større fleksibilitet. 
 
Sykkelparkering 

Øke maks kravet i 
sone 2 og 3 til 4 
plasser pr. 100 m2 

BRA. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon 
flyttes til 
retningslinje. 
 
Ny bestemmelse: 
Ved regulering og 
tiltak skal det 
anlegges 
sykkelparkering i 
tilstrekkelig omfang, 
jf. bestemmelse og 
retningslinje.  

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Felles 
uteoppholdsareal 

Begge Solinnfall Presisering av 
bestemmelse: Min. 
50 % av arealet skal 
være solbelagt ved 
jevndøgn kl. 15.00 
må gjelde både for 
det som etableres på 
bakken og det som 
etableres på tak. 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 



 

Dagligvarehandel Begge Etablering av 
dagligvarehandel 
inntil 1500 m2 BRA 
utenom bydelssentra 

Retningslinje 
omarbeides til 
bestemmelse. 
Nytt punkt i 
bestemmelsene: 
Dagligvarehandel 
tillates ikke i 
områder avsatt til 
næring eller næring i 
kombinasjon med 
areal- og 
transportkrevende 
handel (K1). 
 
Presisere 
bestemmelse; 
Dagligvareforretning
en bør ligge i 
gangavstand fra 
konsentrert 
boligbebyggelse. 
Tilføyes; Og fremme 
bruk av gange og 
sykkel.  
 

Bestemmelser til 
arealformål 

Boligpolitisk plan Kommunepla
n 

Handlingsprogram Boligpolitisk plan tas 
inn i 
handlingsprogram – 
(dette vil omhandle 
en helhetlig 
boligpolitikk blant 
annet boligsosialt 
tilbud, bolig for 
førstegangsetablerer
e, minihus, 
connected living) 

Handlingsprogram 

Hagejordet Byplanen Formål 
boligbebyggelse 
 

Endres til kombinert 
formål; bolig, 
offentlig 
tjenesteyting, 
høydebasseng 

Kart, temakart, 
bestemmelser og 
retningslinjer, 
planbeskrivelse 

Temakart 
lekeplasser og 
byrom 

Byplanen Byrom i sentrum  Rettes opp til å 
samsvare med 
plankartet 

Temakart 



POLITISKE ENDRINGER 

Mudring i vassdrag Begge Bestemmelse 2.12.15 
«Det tillates ikke 
mudring i vassdrag og 
sjøer.» 

Bestemmelsen tas ut Bestemmelser og 
retningslinjer 

Grønnstruktur 
 

Byplanen G21 og G22 tas ut Inngår i S1 Plankart, temakart 
byrom og 
lekeplasser 

Boligområde 
Hammerseng 
(Forslag fra 
Borettslaget 
Hammerseng 1)  

Byplanen Formål bolig Omdisponeres til 
grønnstruktur 

Plankart, 
konsekvensutrednin
g 

Planbeskrivelse Byplanen Side 35: setning om 
høyskolen tas ut. 
 
Side 37: K2 – 
setningen om 
redusert 
byutviklingsområde 
tas ut.  
Side 58 – nytt 
underpunkt under 
«Byrommene som 
drivkraft for byliv» 
ang. Stortorget. 
«I løpet av 
planperioden vil 
Lillehammer 
kommune, sammen 
med aktuelle aktører, 
gjennomføre en 
utredning om 
framtidig bruk av 
Stortorget med det 
siktemål å legge til 
rette for mer aktiv 
bruk av torget. Dette 
må sees i 
sammenheng med 
fortsatt utvikling av 
kulturarenaer og 
kulturnæringer i 
«kulturkvartalet.» 
 

Innarbeides i 
planbeskrivelsen 

Planbeskrivelse 



Side 68: Under 
avsnittet «Parkering 
og adkomst til byen» 
- 
ny setning inn ang. 
parkering i fjell. 
«Parkering i fjell må 
tilrettelegge god 
løsning for 
jernbanekunder som 
skal parkere.» 

Handlingsprogram  Byplanen Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonnen og diagram 
for igangsetting og 
prioritering tas ut. 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byrom:  
1. Tilleggspunkt 

Stortorget 
 

2. Oppfølging av 
byromsanalys
en 

1. Utvikle 
Stortorget. 

Type/tiltak: Nedsette 
arbeidsgruppe. 
Oppfølging: Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
vedtar mandat og 
sammensetning.  
Igangsetting: 
02.2020. 
 

2. Oppfølging: 
Vedtas i egen 
sak 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byen som 
boligområde: 
Boplikt 

Igangsetting 2020 
 
 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Transport og 
parkering: 
Bybane/gondol 

Type/tiltak: 
Utredning av 
alternativer gjennom 
konsekvensutredning 
og eventuell 
regulering. 
Oppfølging: Privat 
initiativ 
Igangsetting: Traseen 
er båndlagt i 4 år fra 
vedtak av Byplanen. 

Handlingsprogram 

Bolig Kommunepla
n 

Område B8 Tas inn i planen Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 



Bolig Kommunepla
n 

Område Mønningen  Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 6 
boenheter (3 på 
hvert område). 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Saksumdal Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 10 
boenheter. 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Fremtidig 
transformatorstasj
on  

Kommunepla
n 

Bestemmelse 3.24 
Høyspenningsanlegg 

Det formuleres en 
retningslinje til 
bestemmelsen med 
meningsinnhold: 
«Plassering av ny 
transformasjonsstasj
on til erstatning for 
Fåberg 
transformasjonsstasj
on utredes og 
avklares innen 
utgangen av 2023. 
Behov og mulig 
lokalisering, både i 
Hovemoen og andre 
lokaliseringer 
vurderes. Hensyn til 
drikkevannskilder blir 
vesentlige deler av 
utredningen.» 

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Gjenoppbygging ved 
totalskade. 

Bestemmelse med 
følgende 
meningsinnhold 
tilføres bestemmelse 
2.11.13: «Ved 
totalskade tillates 
gjenoppføring av 
dagens 
bygningsmasse.»  

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Hyttestørrelse langs 
Mesnaelva 

Hytter nærmere 
Mesnavassdraget (på 
strekningen fra 
kommunegrensa til 
Byplanens grense) 
enn 100 m får egne 
bestemmelser. Maks. 
BYA settes til 70 m2. 
Bestemmelsene 
2.11.11 b-h gjentas 

Bestemmelser og 
retningslinjer, 
temakart, 
konsekvensutrednin
g, planbeskrivelse 



for disse hyttene 
også. 

Handlingsprogram  Kommunepla
n 

Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonne for 
igangsetting og 
prioritering tas ut.  

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Bybane/gondol Tilføyes slik at det 
står «… og eventuell 
regulering.» 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Næringsarealer Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – 
næringsarealer 
Type plan – 
Kartlegging av 
muligheter for nye 
næringsarealer 
Ansvar – Utvalg for 
plan og 
samfunnsutvikling 
Kommentar – Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
nedsetter 
arbeidsgruppe og 
vedtar mandat for 
denne 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Trafostasjon Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – Trafostasjon 
Type plan – 
Utredning av 
lokalisering av ny 
transformatorstasjon 
Ansvar – 
Lillehammer 
kommune/Statnett 

Handlingsprogram 

 

Nytt punkt 5: 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling bes om å legge fram en plan for gjennomføring av 
handlingsprogrammet i februar 2020. 

 
 
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Bestemmelser og retningslinjer: 

Nytt punkt: 



1.20.8: Ved nye reguleringer skal det vurderes å regulere opplevelsesskog der plukkhogst skal 
være hovedform for skjøtsel.  

1.20.9: I bebyggelsesnær skog der kommunen er grunneier skal flatehugst unngås. Plukkhogst 
skal være hovedform for skjøtsel.  
 
Tillegg: 

Parkering og adkomst til bysentrum s. 69 

I forbindelse med utredning av parkering i fjell skal det utredes mulighet for 
innfartsparkering for å minske trafikkpresset mot sentrum.  
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 1 som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble 
innstillingens punkt 2-3 enstemmig vedtatt. Furus forslag punkt 4 inkludert tillegg i punkt 1 
ble enstemmig vedtatt. Rolstads forslag punkt 1 med 3 underpunkter fikk 2 stemmer og falt.  
Deretter ble det votert over Rolstads forslag punkt 2 som fikk 2 stemmer og falt. Dahls forslag 
punkt 1-2 fikk 4 stemmer og falt. Furus forslag punkt 5 ble til slutt enstemmig vedtatt. 
 
 
I N N S T I L L I N G: 

 
1. Kommunedelplan for Lillehammer by 2019-2020 (2030), heretter kalt Byplanen, med 

planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og retningslinjer, illustrasjonskart og 
tematiske kart, dokumenter datert 05.06.19 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens kap. 11 med de endringer som framgår i pkt. 4. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen, i sakens dokumenter før planen 
kunngjøres. 

3. Ordfører får fullmakt til å utpeke et meklingsutvalg bestående av politisk ledelse fra 
kommuneplanutvalget og utvalg for plan og samfunn med representanter fra 
posisjonen og opposisjonen.  
 

4.  

MATRISE PLANJUSTERINGER 13.06.19. 

TEMA PLAN ENDRINGEN GJELDER  FORSLAG TIL 
ENDRING 

ENDRING I 

ADMINISTRATIVE ENDRINGER 

Parkering Begge Maks grense for 
parkering forretning 
på 1,7 kan bli lavt. 
 

Øke maks kravet i 
sone 2 og 3 til 4 
plasser pr. 100 m2 

BRA. 
 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 



Kravene for industri, 
lager, produksjon må 
få større fleksibilitet. 
 
Sykkelparkering 

Kravene for industri, 
lager, produksjon 
flyttes til 
retningslinje. 
 
Ny bestemmelse: 
Ved regulering og 
tiltak skal det 
anlegges 
sykkelparkering i 
tilstrekkelig omfang, 
jf. bestemmelse og 
retningslinje.  

Felles 
uteoppholdsareal 

Begge Solinnfall Presisering av 
bestemmelse: Min. 
50 % av arealet skal 
være solbelagt ved 
jevndøgn kl. 15.00 
må gjelde både for 
det som etableres på 
bakken og det som 
etableres på tak. 
 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Dagligvarehandel Begge Etablering av 
dagligvarehandel 
inntil 1500 m2 BRA 
utenom bydelssentra 

Retningslinje 
omarbeides til 
bestemmelse. 
Nytt punkt i 
bestemmelsene: 
Dagligvarehandel 
tillates ikke i 
områder avsatt til 
næring eller næring i 
kombinasjon med 
areal- og 
transportkrevende 
handel (K1). 
 
Presisere 
bestemmelse; 
Dagligvareforretning
en bør ligge i 
gangavstand fra 
konsentrert 
boligbebyggelse. 
Tilføyes; Og fremme 
bruk av gange og 
sykkel.  

Bestemmelser til 
arealformål 



 

Boligpolitisk plan Kommunepla
n 

Handlingsprogram Boligpolitisk plan tas 
inn i 
handlingsprogram – 
(dette vil omhandle 
en helhetlig 
boligpolitikk blant 
annet boligsosialt 
tilbud, bolig for 
førstegangsetablerer
e, minihus, 
connected living) 

Handlingsprogram 

Hagejordet Byplanen Formål 
boligbebyggelse 
 

Endres til kombinert 
formål; bolig, 
offentlig 
tjenesteyting, 
høydebasseng 

Kart, temakart, 
bestemmelser og 
retningslinjer, 
planbeskrivelse 

Temakart 
lekeplasser og 
byrom 

Byplanen Byrom i sentrum  Rettes opp til å 
samsvare med 
plankartet 

Temakart 

POLITISKE ENDRINGER 

Mudring i vassdrag Begge Bestemmelse 2.12.15 
«Det tillates ikke 
mudring i vassdrag og 
sjøer.» 

Bestemmelsen tas ut Bestemmelser og 
retningslinjer 

Grønnstruktur 
 

Byplanen G21 og G22 tas ut Inngår i S1 Plankart, temakart 
byrom og 
lekeplasser 

Boligområde 
Hammerseng 
(Forslag fra 
Borettslaget 
Hammerseng 1)  

Byplanen Formål bolig Omdisponeres til 
grønnstruktur 

Plankart, 
konsekvensutrednin
g 

Planbeskrivelse Byplanen Side 35: setning om 
høyskolen tas ut. 
 
Side 37: K2 – 
setningen om 
redusert 
byutviklingsområde 
tas ut.  
Side 58 – nytt 
underpunkt under 
«Byrommene som 

Innarbeides i 
planbeskrivelsen 

Planbeskrivelse 



drivkraft for byliv» 
ang. Stortorget. 
«I løpet av 
planperioden vil 
Lillehammer 
kommune, sammen 
med aktuelle aktører, 
gjennomføre en 
utredning om 
framtidig bruk av 
Stortorget med det 
siktemål å legge til 
rette for mer aktiv 
bruk av torget. Dette 
må sees i 
sammenheng med 
fortsatt utvikling av 
kulturarenaer og 
kulturnæringer i 
«kulturkvartalet.» 
 
Side 68: Under 
avsnittet «Parkering 
og adkomst til byen» 
- 
ny setning inn ang. 
parkering i fjell. 
«Parkering i fjell må 
tilrettelegge god 
løsning for 
jernbanekunder som 
skal parkere.» 

Handlingsprogram  Byplanen Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonnen og diagram 
for igangsetting og 
prioritering tas ut. 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byrom:  
3. Tilleggspunkt 

Stortorget 
 

4. Oppfølging av 
byromsanalys
en 

3. Utvikle 
Stortorget. 

Type/tiltak: Nedsette 
arbeidsgruppe. 
Oppfølging: Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
vedtar mandat og 
sammensetning.  
Igangsetting: 
02.2020. 
 

Handlingsprogram 



4. Oppfølging: 
Vedtas i egen 
sak 

Handlingsprogram Byplanen Byen som 
boligområde: 
Boplikt 

Igangsetting 2020 
 
 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Transport og 
parkering: 
Bybane/gondol 

Type/tiltak: 
Utredning av 
alternativer gjennom 
konsekvensutredning 
og eventuell 
regulering. 
Oppfølging: Privat 
initiativ 
Igangsetting: Traseen 
er båndlagt i 4 år fra 
vedtak av Byplanen. 

Handlingsprogram 

Bolig Kommunepla
n 

Område B8 Tas inn i planen Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Mønningen  Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 6 
boenheter (3 på 
hvert område). 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Saksumdal Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 10 
boenheter. 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Fremtidig 
transformatorstasj
on  

Kommunepla
n 

Bestemmelse 3.24 
Høyspenningsanlegg 

Det formuleres en 
retningslinje til 
bestemmelsen med 
meningsinnhold: 
«Plassering av ny 
transformasjonsstasj
on til erstatning for 
Fåberg 
transformasjonsstasj
on utredes og 
avklares innen 
utgangen av 2023. 
Behov og mulig 
lokalisering, både i 
Hovemoen og andre 
lokaliseringer 
vurderes. Hensyn til 
drikkevannskilder blir 

Bestemmelser og 
retningslinjer 



vesentlige deler av 
utredningen.» 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Gjenoppbygging ved 
totalskade. 

Bestemmelse med 
følgende 
meningsinnhold 
tilføres bestemmelse 
2.11.13: «Ved 
totalskade tillates 
gjenoppføring av 
dagens 
bygningsmasse.»  

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Hyttestørrelse langs 
Mesnaelva 

Hytter nærmere 
Mesnavassdraget (på 
strekningen fra 
kommunegrensa til 
Byplanens grense) 
enn 100 m får egne 
bestemmelser. Maks. 
BYA settes til 70 m2. 
Bestemmelsene 
2.11.11 b-h gjentas 
for disse hyttene 
også. 

Bestemmelser og 
retningslinjer, 
temakart, 
konsekvensutrednin
g, planbeskrivelse 

Handlingsprogram  Kommunepla
n 

Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonne for 
igangsetting og 
prioritering tas ut.  

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Bybane/gondol Tilføyes slik at det 
står «… og eventuell 
regulering.» 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Næringsarealer Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – 
næringsarealer 
Type plan – 
Kartlegging av 
muligheter for nye 
næringsarealer 
Ansvar – Utvalg for 
plan og 
samfunnsutvikling 
Kommentar – Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
nedsetter 
arbeidsgruppe og 
vedtar mandat for 
denne 

Handlingsprogram 



Handlingsprogram Kommunepla
n 

Trafostasjon Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – Trafostasjon 
Type plan – 
Utredning av 
lokalisering av ny 
transformatorstasjon 
Ansvar – 
Lillehammer 
kommune/Statnett 

Handlingsprogram 

 

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

av handlingsprogrammet i februar 2020. 

 
 
 

 
 
 

Sak  47/19 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) SLUTTBEHANDLING 
 
 
I N N S T I L L I N G: 

1. Kommuneplanens arealdel 2019-2020 (2030), med planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser og retningslinjer og temakart datert 05.06.19, vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningsloven kap. 11.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen, i sakens dokumenter før planen 
kunngjøres. 

3. Ordfører får fullmakt til å utpeke et meklingsutvalg bestående av politisk ledelse fra 
kommuneplanutvalget og utvalg for plan og samfunn med representanter fra 
posisjonen og opposisjonen.  

 
 
Behandling: 
 
Mizanur Rahaman (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 12:45 og Lise Haugstad (Ap) tok sete. Det var 
13 representanter under behandling av saken. 
 
 
Furu (Ap) fremmet følgende forslag nr 1, likelydende vedtaket i Utvalg for plan og 
samfunnsutvikling:  
 



 
Tillegg punkt 1: 
Kommuneplanens arealdel 2019-2020 (2030), med planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser og retningslinjer og temakart datert 05.06.19, vedtas med hjemmel i plan- 
og bygningsloven kap. 11 med de endringer som framgår i pkt. 4. 

 
Nytt punkt 4:  

 

MATRISE PLANJUSTERINGER 13.06.19. 

TEMA PLAN ENDRINGEN GJELDER  FORSLAG TIL 
ENDRING 

ENDRING I 

ADMINISTRATIVE ENDRINGER 

Parkering Begge Maks grense for 
parkering forretning 
på 1,7 kan bli lavt. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon må 
få større fleksibilitet. 
 
Sykkelparkering 

Øke maks kravet i 
sone 2 og 3 til 4 
plasser pr. 100 m2 

BRA. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon 
flyttes til 
retningslinje. 
 
Ny bestemmelse: 
Ved regulering og 
tiltak skal det 
anlegges 
sykkelparkering i 
tilstrekkelig omfang, 
jf. bestemmelse og 
retningslinje.  

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Felles 
uteoppholdsareal 

Begge Solinnfall Presisering av 
bestemmelse: Min. 
50 % av arealet skal 
være solbelagt ved 
jevndøgn kl. 15.00 
må gjelde både for 
det som etableres på 
bakken og det som 
etableres på tak. 
 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Dagligvarehandel Begge Etablering av 
dagligvarehandel 
inntil 1500 m2 BRA 
utenom bydelssentra 

Retningslinje 
omarbeides til 
bestemmelse. 
Nytt punkt i 
bestemmelsene: 

Bestemmelser til 
arealformål 



Dagligvarehandel 
tillates ikke i 
områder avsatt til 
næring eller næring i 
kombinasjon med 
areal- og 
transportkrevende 
handel (K1). 
 
Presisere 
bestemmelse; 
Dagligvareforretning
en bør ligge i 
gangavstand fra 
konsentrert 
boligbebyggelse. 
Tilføyes; Og fremme 
bruk av gange og 
sykkel.  
 

Boligpolitisk plan Kommunepla
n 

Handlingsprogram Boligpolitisk plan tas 
inn i 
handlingsprogram – 
(dette vil omhandle 
en helhetlig 
boligpolitikk blant 
annet boligsosialt 
tilbud, bolig for 
førstegangsetablerer
e, minihus, 
connected living) 

Handlingsprogram 

Hagejordet Byplanen Formål 
boligbebyggelse 
 

Endres til kombinert 
formål; bolig, 
offentlig 
tjenesteyting, 
høydebasseng 

Kart, temakart, 
bestemmelser og 
retningslinjer, 
planbeskrivelse 

Temakart 
lekeplasser og 
byrom 

Byplanen Byrom i sentrum  Rettes opp til å 
samsvare med 
plankartet 

Temakart 

POLITISKE ENDRINGER 

Mudring i vassdrag Begge Bestemmelse 2.12.15 
«Det tillates ikke 
mudring i vassdrag og 
sjøer.» 

Bestemmelsen tas ut Bestemmelser og 
retningslinjer 



Grønnstruktur 
 

Byplanen G21 og G22 tas ut Inngår i S1 Plankart, temakart 
byrom og 
lekeplasser 

Boligområde 
Hammerseng 
(Forslag fra 
Borettslaget 
Hammerseng 1)  

Byplanen Formål bolig Omdisponeres til 
grønnstruktur 

Plankart, 
konsekvensutrednin
g 

Planbeskrivelse Byplanen Side 35: setning om 
høyskolen tas ut. 
 
Side 37: K2 – 
setningen om 
redusert 
byutviklingsområde 
tas ut.  
Side 58 – nytt 
underpunkt under 
«Byrommene som 
drivkraft for byliv» 
ang. Stortorget. 
«I løpet av 
planperioden vil 
Lillehammer 
kommune, sammen 
med aktuelle aktører, 
gjennomføre en 
utredning om 
framtidig bruk av 
Stortorget med det 
siktemål å legge til 
rette for mer aktiv 
bruk av torget. Dette 
må sees i 
sammenheng med 
fortsatt utvikling av 
kulturarenaer og 
kulturnæringer i 
«kulturkvartalet.» 
 
Side 68: Under 
avsnittet «Parkering 
og adkomst til byen» 
- 
ny setning inn ang. 
parkering i fjell. 

Innarbeides i 
planbeskrivelsen 

Planbeskrivelse 



«Parkering i fjell må 
tilrettelegge god 
løsning for 
jernbanekunder som 
skal parkere.» 

Handlingsprogram  Byplanen Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonnen og diagram 
for igangsetting og 
prioritering tas ut. 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byrom:  
5. Tilleggspunkt 

Stortorget 
 

6. Oppfølging av 
byromsanalys
en 

5. Utvikle 
Stortorget. 

Type/tiltak: Nedsette 
arbeidsgruppe. 
Oppfølging: Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
vedtar mandat og 
sammensetning.  
Igangsetting: 
02.2020. 
 

6. Oppfølging: 
Vedtas i egen 
sak 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byen som 
boligområde: 
Boplikt 

Igangsetting 2020 
 
 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Transport og 
parkering: 
Bybane/gondol 

Type/tiltak: 
Utredning av 
alternativer gjennom 
konsekvensutredning 
og eventuell 
regulering. 
Oppfølging: Privat 
initiativ 
Igangsetting: Traseen 
er båndlagt i 4 år fra 
vedtak av Byplanen. 

Handlingsprogram 

Bolig Kommunepla
n 

Område B8 Tas inn i planen Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Mønningen  Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 6 
boenheter (3 på 
hvert område). 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 



Bolig Kommunepla
n 

Område Saksumdal Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 10 
boenheter. 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Fremtidig 
transformatorstasj
on  

Kommunepla
n 

Bestemmelse 3.24 
Høyspenningsanlegg 

Det formuleres en 
retningslinje til 
bestemmelsen med 
meningsinnhold: 
«Plassering av ny 
transformasjonsstasj
on til erstatning for 
Fåberg 
transformasjonsstasj
on utredes og 
avklares innen 
utgangen av 2023. 
Behov og mulig 
lokalisering, både i 
Hovemoen og andre 
lokaliseringer 
vurderes. Hensyn til 
drikkevannskilder blir 
vesentlige deler av 
utredningen.» 

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Gjenoppbygging ved 
totalskade. 

Bestemmelse med 
følgende 
meningsinnhold 
tilføres bestemmelse 
2.11.13: «Ved 
totalskade tillates 
gjenoppføring av 
dagens 
bygningsmasse.»  

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Hyttestørrelse langs 
Mesnaelva 

Hytter nærmere 
Mesnavassdraget (på 
strekningen fra 
kommunegrensa til 
Byplanens grense) 
enn 100 m får egne 
bestemmelser. Maks. 
BYA settes til 70 m2. 
Bestemmelsene 
2.11.11 b-h gjentas 
for disse hyttene 
også. 

Bestemmelser og 
retningslinjer, 
temakart, 
konsekvensutrednin
g, planbeskrivelse 



Handlingsprogram  Kommunepla
n 

Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonne for 
igangsetting og 
prioritering tas ut.  

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Bybane/gondol Tilføyes slik at det 
står «… og eventuell 
regulering.» 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Næringsarealer Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – 
næringsarealer 
Type plan – 
Kartlegging av 
muligheter for nye 
næringsarealer 
Ansvar – Utvalg for 
plan og 
samfunnsutvikling 
Kommentar – Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
nedsetter 
arbeidsgruppe og 
vedtar mandat for 
denne 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Trafostasjon Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – Trafostasjon 
Type plan – 
Utredning av 
lokalisering av ny 
transformatorstasjon 
Ansvar – 
Lillehammer 
kommune/Statnett 

Handlingsprogram 

 

Nr 2: 
Bestemmelser og retningslinjer (vedlegg 2) punkt 2.11.11 endres til: «Ved tiltak på eksisterende 
fritidsbebyggelse nærmere enn 100 m til Mesnavassdraget fra kommunegrense til plangrense mot 
kommunedelplan for Lillehammer by, jf. temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF, gjelder 
følgende....» 
 
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag i 2 punkt: 

Nytt punkt 
 
1.21.8: Ved nye reguleringer skal det vurderes å regulere opplevelsesskog der plukkhogst skal 



være hovedform for skjøtsel. 1.21.9:  I bebyggelsesnær skog der kommunen er grunneier skal 
flatehugst unngås. Plukkhogst skal være hovedform for skjøtsel. 

 Tas ut: 

S 22: Øvre Ålsbygd og Roterud tas ut som beskrivelse av tydelig grend. Øvre Ålsbygd 
defineres som spredt boligbebyggelse, LSB. 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2-3 ble enstemmig vedtatt. 
Furus forslag punkt 4 med tillegg punkt 1, ble enstemmig vedtatt. Furus forslag nytt punkt 
2.11.11 ble vedtatt mot 3 stemmer. Dahls forslag punkt 1 fikk 4 stemmer og falt. Dahls 
forslag punkt 2 fikk 2 stemmer og falt. 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Kommuneplanens arealdel 2019-2020 (2030), med planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser og retningslinjer og temakart datert 05.06.19, vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningsloven kap. 11 med de endringer som framgår i pkt. 4. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen, i sakens dokumenter før planen 
kunngjøres. 

3. Ordfører får fullmakt til å utpeke et meklingsutvalg bestående av politisk ledelse fra 
kommuneplanutvalget og utvalg for plan og samfunn med representanter fra posisjonen 
og opposisjonen.  

 
4.  

MATRISE PLANJUSTERINGER 13.06.19. 

TEMA PLAN ENDRINGEN GJELDER  FORSLAG TIL 
ENDRING 

ENDRING I 

ADMINISTRATIVE ENDRINGER 

Parkering Begge Maks grense for 
parkering forretning 
på 1,7 kan bli lavt. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon må 
få større fleksibilitet. 
 
Sykkelparkering 

Øke maks kravet i 
sone 2 og 3 til 4 
plasser pr. 100 m2 

BRA. 
 
Kravene for industri, 
lager, produksjon 
flyttes til 
retningslinje. 
 
Ny bestemmelse: 
Ved regulering og 
tiltak skal det 
anlegges 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 



sykkelparkering i 
tilstrekkelig omfang, 
jf. bestemmelse og 
retningslinje.  

Felles 
uteoppholdsareal 

Begge Solinnfall Presisering av 
bestemmelse: Min. 
50 % av arealet skal 
være solbelagt ved 
jevndøgn kl. 15.00 
må gjelde både for 
det som etableres på 
bakken og det som 
etableres på tak. 
 

Generelle 
bestemmelser og 
retningslinjer 

Dagligvarehandel Begge Etablering av 
dagligvarehandel 
inntil 1500 m2 BRA 
utenom bydelssentra 

Retningslinje 
omarbeides til 
bestemmelse. 
Nytt punkt i 
bestemmelsene: 
Dagligvarehandel 
tillates ikke i 
områder avsatt til 
næring eller næring i 
kombinasjon med 
areal- og 
transportkrevende 
handel (K1). 
 
Presisere 
bestemmelse; 
Dagligvareforretning
en bør ligge i 
gangavstand fra 
konsentrert 
boligbebyggelse. 
Tilføyes; Og fremme 
bruk av gange og 
sykkel.  
 

Bestemmelser til 
arealformål 

Boligpolitisk plan Kommunepla
n 

Handlingsprogram Boligpolitisk plan tas 
inn i 
handlingsprogram – 
(dette vil omhandle 
en helhetlig 
boligpolitikk blant 
annet boligsosialt 
tilbud, bolig for 

Handlingsprogram 



førstegangsetablerer
e, minihus, 
connected living) 

Hagejordet Byplanen Formål 
boligbebyggelse 
 

Endres til kombinert 
formål; bolig, 
offentlig 
tjenesteyting, 
høydebasseng 

Kart, temakart, 
bestemmelser og 
retningslinjer, 
planbeskrivelse 

Temakart 
lekeplasser og 
byrom 

Byplanen Byrom i sentrum  Rettes opp til å 
samsvare med 
plankartet 

Temakart 

POLITISKE ENDRINGER 

Mudring i vassdrag Begge Bestemmelse 2.12.15 
«Det tillates ikke 
mudring i vassdrag og 
sjøer.» 

Bestemmelsen tas ut Bestemmelser og 
retningslinjer 

Grønnstruktur 
 

Byplanen G21 og G22 tas ut Inngår i S1 Plankart, temakart 
byrom og 
lekeplasser 

Boligområde 
Hammerseng 
(Forslag fra 
Borettslaget 
Hammerseng 1)  

Byplanen Formål bolig Omdisponeres til 
grønnstruktur 

Plankart, 
konsekvensutrednin
g 

Planbeskrivelse Byplanen Side 35: setning om 
høyskolen tas ut. 
 
Side 37: K2 – 
setningen om 
redusert 
byutviklingsområde 
tas ut.  
Side 58 – nytt 
underpunkt under 
«Byrommene som 
drivkraft for byliv» 
ang. Stortorget. 
«I løpet av 
planperioden vil 
Lillehammer 
kommune, sammen 
med aktuelle aktører, 
gjennomføre en 
utredning om 
framtidig bruk av 
Stortorget med det 

Innarbeides i 
planbeskrivelsen 

Planbeskrivelse 



siktemål å legge til 
rette for mer aktiv 
bruk av torget. Dette 
må sees i 
sammenheng med 
fortsatt utvikling av 
kulturarenaer og 
kulturnæringer i 
«kulturkvartalet.» 
 
Side 68: Under 
avsnittet «Parkering 
og adkomst til byen» 
- 
ny setning inn ang. 
parkering i fjell. 
«Parkering i fjell må 
tilrettelegge god 
løsning for 
jernbanekunder som 
skal parkere.» 

Handlingsprogram  Byplanen Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonnen og diagram 
for igangsetting og 
prioritering tas ut. 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byrom:  
7. Tilleggspunkt 

Stortorget 
 

8. Oppfølging av 
byromsanalys
en 

5. Utvikle 
Stortorget. 

Type/tiltak: Nedsette 
arbeidsgruppe. 
Oppfølging: Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
vedtar mandat og 
sammensetning.  
Igangsetting: 
02.2020. 
 

6. Oppfølging: 
Vedtas i egen 
sak 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Byen som 
boligområde: 
Boplikt 

Igangsetting 2020 
 
 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Byplanen Transport og 
parkering: 
Bybane/gondol 

Type/tiltak: 
Utredning av 
alternativer gjennom 
konsekvensutredning 

Handlingsprogram 



og eventuell 
regulering. 
Oppfølging: Privat 
initiativ 
Igangsetting: Traseen 
er båndlagt i 4 år fra 
vedtak av Byplanen. 

Bolig Kommunepla
n 

Område B8 Tas inn i planen Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Mønningen  Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 6 
boenheter (3 på 
hvert område). 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Bolig Kommunepla
n 

Område Saksumdal Tas inn i planen som 
fremtidig LSB for 10 
boenheter. 

Kart, bestemmelser 
og retningslinjer, 
planbeskrivelse 
mm. 

Fremtidig 
transformatorstasj
on  

Kommunepla
n 

Bestemmelse 3.24 
Høyspenningsanlegg 

Det formuleres en 
retningslinje til 
bestemmelsen med 
meningsinnhold: 
«Plassering av ny 
transformasjonsstasj
on til erstatning for 
Fåberg 
transformasjonsstasj
on utredes og 
avklares innen 
utgangen av 2023. 
Behov og mulig 
lokalisering, både i 
Hovemoen og andre 
lokaliseringer 
vurderes. Hensyn til 
drikkevannskilder blir 
vesentlige deler av 
utredningen.» 

Bestemmelser og 
retningslinjer 

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Gjenoppbygging ved 
totalskade. 

Bestemmelse med 
følgende 
meningsinnhold 
tilføres bestemmelse 
2.11.13: «Ved 
totalskade tillates 
gjenoppføring av 

Bestemmelser og 
retningslinjer 



dagens 
bygningsmasse.»  

Hytter i LNF (LSF) Kommunepla
n 

Hyttestørrelse langs 
Mesnaelva 

Hytter nærmere 
Mesnavassdraget (på 
strekningen fra 
kommunegrensa til 
Byplanens grense) 
enn 100 m får egne 
bestemmelser. Maks. 
BYA settes til 70 m2. 
Bestemmelsene 
2.11.11 b-h gjentas 
for disse hyttene 
også. 

Bestemmelser og 
retningslinjer, 
temakart, 
konsekvensutrednin
g, planbeskrivelse 

Handlingsprogram  Kommunepla
n 

Prioritering og 
igangsetting av tiltak. 

Kolonne for 
igangsetting og 
prioritering tas ut.  

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Bybane/gondol Tilføyes slik at det 
står «… og eventuell 
regulering.» 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Næringsarealer Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – 
næringsarealer 
Type plan – 
Kartlegging av 
muligheter for nye 
næringsarealer 
Ansvar – Utvalg for 
plan og 
samfunnsutvikling 
Kommentar – Utvalg 
for plan og 
samfunnsutvikling 
nedsetter 
arbeidsgruppe og 
vedtar mandat for 
denne 

Handlingsprogram 

Handlingsprogram Kommunepla
n 

Trafostasjon Tilføyes som punkt i 
handlingsprogram: 
Tiltak – Trafostasjon 
Type plan – 
Utredning av 
lokalisering av ny 
transformatorstasjon 

Handlingsprogram 



Ansvar – 
Lillehammer 
kommune/Statnett 

 
5. Bestemmelser og retningslinjer (vedlegg 2) punkt 2.11.11 endres til: «Ved tiltak på 

eksisterende fritidsbebyggelse nærmere enn 100 m til Mesnavassdraget fra kommunegrense 
til plangrense mot kommunedelplan for Lillehammer by, jf. temakart nr. 7 – 
Fritidsbebyggelse i LNF, gjelder følgende....» 
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MULIGHETSSTUDIE - OLYMPISKE-/ PARALYMPISKE VINTERLEKER - 
LILLEHAMMER 2030  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

 Kommunestyret tar sluttrapport arbeidsgruppe OL/PL 2030 til orientering, og slutter 
seg til hovedkonklusjonene i rapporten. 

 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.  
 
Behandling: 
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende alternative forslag til siste del av kulepunkt 1 og 
kulepunkt 2-4 i innstillingen: 
Lillehammer kommune avslutter arbeidet med å jobbe for å få OL til Norge/Lillehammer i 
2030, og bruker ikke ytterligere ressurser på dette. 
 
Votering: 
Innstillingens kulepunkt 1 første del «Kommunestyret tar sluttrapport arbeidsgruppe OL/PL 
2030 til orientering» ble enstemmig vedtatt. Deretter ble innstillingens kulepunkt 1 andre del 
«…og slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten» samt kulepunkt 2 - 4 satt opp mot 
Hovens alternative forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.  
 
 
V E D T A K: 
 



 Kommunestyret tar sluttrapport arbeidsgruppe OL/PL 2030 til orientering, og slutter 
seg til hovedkonklusjonene i rapporten. 

 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.  
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UTFYLLENDE KRAV TIL ANSKAFFELSER SOM LILLEHAMMER KOMMUNE 
GJØR MED HJEMMEL I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
Rådmannen legger frem saken med slikt forslag til innstilling:  

1. Følgende krav i vedlegg 1 innføres for alle kontrakter: 
 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling 
 Adgang til revisjon 
 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 
 Bruk av Fairtradeprodukter 
 Kjøp av produkter og tjenester produsert på jord som Israel okkuperer fra Palestina 

2. Følgende krav i vedlegg 1 innføres for alle kontrakter der det må antas at det vil bli 
utbetalt lønn til ansatte: 
 Krav om betaling til bank 
 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

3. Følgende krav i vedlegg 1 innføres for alle bygg- og anleggskontrakter over 
terskelverdi for ikke-statlige myndigheter i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår (2,0 
mill. kroner i 2019): 
 Krav til Internkontroll - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 Krav om HMS-kort 
 Pliktig medlemskap i Startbank eller tilvarende leverandørregister 
 Bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak 
 Bruk av faglærte håndverkere 
 Begrensning i antall ledd underleverandører 
 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 
 Krav om tilgang til data fra leverandør 

4. Følgende krav i vedlegg 1 innføres for alle bygg- og anleggskontrakter over 
terskelverdi for ikke-statlige myndigheter i forskrift om plikt til å stille krav om bruk 
av lærlinger i offentlige kontrakter (2,0 mill. kroner i 2019).  
 Krav til bruk av lærlinger 

5. Vedtakspunktene 1-4 gjelder for anbud som legges ut etter 1.7.2019 



6. Rådmann gis fullmakt til å godkjenne avvik fra vedtakspunktene 1-4 i konkrete 
tilfeller der det er dokumentert et særskilt behov for å fravike disse. 
Unntaksbestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for helt spesielle tilfeller. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å implementere kravene i vedlegg 1 i kommunens 
regelverk på en hensiktsmessig måte, herunder å vurdere bruk av standardkontrakter, 
veiledere for leverandører og innkjøpere, samt rutiner for oppfølging og kontroll. 

8. Der dette er hensiktsmessig bes rådmannen utarbeide og ta i bruk tildelingskriterier  
 som er basert på livssykluskostnader (LCC). 
 som gir insentiv for redusert bruk av plast 
 som gir insentiver for reduserte utslipp av klimagasser på bygg- og anleggsplasser 

9. Rådmannen bes om å sørge for at innovative anskaffelser/innovasjonspartnerskap blir 
vurdert i forbindelse med større anskaffelser 

10. I den grad de tiltak som er omtalt i vedtaket krever økte administrative ressurser bes 
rådmannen komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett 2020. 

 
 
Behandling: 
Hilde Ekeberg (Krf) ble innvilget permisjon kl. 14:05, og fratrådte. Det var 12 representanter 
under behandling av saken. 
 
Mads Furu (Ap) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1 – 4: 
 
Lillehammer kommune vedtar å benytte Oslomodellen, vedlegg 1 til sak 56/19, med følgende 
endringer: 
 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår: 
Ny 1. og 2. setning i 1. avsnitt: (erstatter 1. setning) 
Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende 
tariffavtale med fagforbund/arbeidsgiverorganisasjon som har innstillingsrett etter 
Arbeidstvistlovens § 39. Dette gjelder ikke for enkeltmannsforetak uten ansatte ut over eier. 
Kjøp av produkter og tjenester produsert på jord som Israel okkuperer fra Palestina 
Lillehammer kommune og selskap eid av Lillehammer kommune skal så langt det er praktisk 
mulig ikke kjøper israelske varer som kommer fra okkuperte områder i Palestina. Ved 
anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan være en aktuell problemstilling at varen 
eller tjenesten er produsert på okkupert jord, bla områder i Palestina skal leverandøren 
fremlegge dokumentasjon på at varen/tjenesten ikke kommer fra okkupert område. 
Bruk av Fairtradeprodukter 
Kommunen skal ha fokus på Fairtradmerkede produkter i konkurranser hvor dette er 
relevant. 
 
2: Reglene innarbeides i de kontraktene Lillehammer kommune inngår med leverandører, 
herunder rammeavtaler. 
 
Rådmannens punkt endres slik: 
5: Nytt reglement gjelder fra 1. 7. 2019 (endres til punkt 3) 
6: «.. avvik fra vedtakspunktene 1-2» (endres til punkt 4) 
7: «.. kravene i vedlegg 1 i sak 56/19 med endringer…» (endres til punkt 5) 
8: Uendret, men endres til punkt 6 
9: Uendret, men endres til punkt 7 



10: tillegg: Det skal spesielt vurderes egne ressurser til kontroll og oppfølging av nytt 
reglement. (endres til punkt 8) 
 
Ole Rolstad (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens kulepunkt 5 i punkt 1: 
Kjøp av produkter og tjenester produsert på okkupert jord skal ikke forekomme. 
 
 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1-4 ble satt opp mot Furus forslag nytt punkt 1-2. Furus forslag ble 
vedtatt mot 2 stemmer. Rolstads endringsforslag fikk 3 stemmer og falt. Innstillingens punkt 
5-9 inkludert redaksjonelle endringer som nevnt i Furus forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
I N N S T I L L I N G: 

1. Lillehammer kommune vedtar å benytte Oslomodellen, vedlegg 1 til sak 56/19, med 
følgende endringer: 
 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår: 
Ny 1. og 2. setning i 1. avsnitt: (erstatter 1. setning) 
Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende 
tariffavtale med fagforbund/arbeidsgiverorganisasjon som har innstillingsrett etter 
Arbeidstvistlovens § 39. Dette gjelder ikke for enkeltmannsforetak uten ansatte ut over 
eier. 
Kjøp av produkter og tjenester produsert på jord som Israel okkuperer fra Palestina 
Lillehammer kommune og selskap eid av Lillehammer kommune skal så langt det er 
praktisk mulig ikke kjøper israelske varer som kommer fra okkuperte områder i 
Palestina. Ved anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan være en aktuell 
problemstilling at varen eller tjenesten er produsert på okkupert jord, bla områder i 
Palestina skal leverandøren fremlegge dokumentasjon på at varen/tjenesten ikke 
kommer fra okkupert område. 
Bruk av Fairtradeprodukter 
Kommunen skal ha fokus på Fairtradmerkede produkter i konkurranser hvor dette er 
relevant. 

2. Reglene innarbeides i de kontraktene Lillehammer kommune inngår med 
leverandører, herunder rammeavtaler. 

3. Nytt reglement gjelder fra 1.7.2019. 
4. Rådmann gis fullmakt til å godkjenne avvik fra vedtakspunktene 1-2 i konkrete 

tilfeller der det er dokumentert et særskilt behov for å fravike disse. 
Unntaksbestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for helt spesielle tilfeller. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å implementere kravene i vedlegg 1, sak 56/19 med 
endringer, i kommunens regelverk på en hensiktsmessig måte, herunder å vurdere bruk 
av standardkontrakter, veiledere for leverandører og innkjøpere, samt rutiner for 
oppfølging og kontroll. 

6. Der dette er hensiktsmessig bes rådmannen utarbeide og ta i bruk tildelingskriterier  
 som er basert på livssykluskostnader (LCC). 
 som gir insentiv for redusert bruk av plast 
 som gir insentiver for reduserte utslipp av klimagasser på bygg- og anleggsplasser 

7. Rådmannen bes om å sørge for at innovative anskaffelser/innovasjonspartnerskap blir 
vurdert i forbindelse med større anskaffelser 



8. I den grad de tiltak som er omtalt i vedtaket krever økte administrative ressurser bes 
rådmannen komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett 2020. Det skal spesielt 
vurderes egne ressurser til kontroll og oppfølging av nytt reglement.  
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SENTER FOR INFORMASJONSSIKKERHET I NORSKE KOMMUNER - 
KOMMUNE-CSIRT  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
1. «Selskapsavtale for Kommune-CSIRT IKS» godkjennes 
2. Rådmannen gis fullmakt til å etablere Kommune-CSIRT basert på de politiske 

beslutninger som er tatt  
 
 
Behandling: 
Ingrid Sunniva Bungum (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 14:45, og fratrådte. Det var 10 
representanter under behandling av saken. 
 
Mads Furu (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1 og nytt forslag punkt 3: 
Punkt 1 endres til «Selskapsavtale for Kommune-CSIRT IKS vedtas». 
 
Nytt punkt 3: 
Følgende representanter utnevnes til representantskapet i Kommune-CSIRT IKT: 
Representant: Ordfører 
1. vara: Varaordfører 
2. vara: Gruppeleder i største opposisjonsparti 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble satt opp mot Furus forslag. Furus forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Furus forslag til nytt punkt 3 ble vedtatt mot 2 
stemmer. 
 
I N N S T I L L I N G: 
1. «Selskapsavtale for Kommune-CSIRT IKS» vedtas. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å etablere Kommune-CSIRT basert på de politiske 

beslutninger som er tatt  
3. Følgende representanter utnevnes til representantskapet i Kommune-CSIRT IKT: 

Representant: Ordfører 
1. vara: Varaordfører 
2. vara: Gruppeleder i største opposisjonsparti 
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I INNLANDET ( HINN ) - 
GUDBRANDSDALSTINGET - HØRING  
 
 
I N N ST I L L I N G: 
Lillehammer formannskap støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet 
og Gudbrandsdalstinget slik den framgår av utkast 13.0.190311 (vedlegg 2). 
 
Lillehammer formannskap vil ellers bemerke følgende: 

1. Forslaget til avtale mellom Gudbrandsdalstinget og HINN er et rammeverk som 
forutsetter at aktiv tilnærming og praktisering fra alle parter i samarbeidet.  

2. Avtalens fem hovedområder dekker Lillehammer kommunes ønsker og muligheter for 
konkrete samarbeidstiltak. 

3. Formannskapet støtter forslaget til organisering av arbeidet og vil særlig trekke fram 
betydningen av at Kommuneforum, med bred representasjon, blir en aktiv part i 
arbeidet med oppfølging av avtalen.   

4. Økonomi og finansiering er kritiske faktorer i samarbeidet, og arbeidet med å søke 
ekstern støtte må ha høy prioritet hos partene. 

5. Formannskapet ser svært positivt på at HINN, som en del av avtalen, er innstilt på å 
videreføre tilpasset innovasjonsskole med utgangspunkt i erfaringer fra 
Byregionprogrammet. 

 
For øvrig vil Lillehammer, som vertskommunene og uavhengig av nye avtaler, alltid søke å 
ha et fortløpende, godt og nært samarbeid med HINN.  
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
V E D T AK: 
Lillehammer formannskap støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet 
og Gudbrandsdalstinget slik den framgår av utkast 13.0.190311 (vedlegg 2). 
 
Lillehammer formannskap vil ellers bemerke følgende: 

1. Forslaget til avtale mellom Gudbrandsdalstinget og HINN er et rammeverk som 
forutsetter at aktiv tilnærming og praktisering fra alle parter i samarbeidet.  

2. Avtalens fem hovedområder dekker Lillehammer kommunes ønsker og muligheter for 
konkrete samarbeidstiltak. 

3. Formannskapet støtter forslaget til organisering av arbeidet og vil særlig trekke fram 
betydningen av at Kommuneforum, med bred representasjon, blir en aktiv part i 
arbeidet med oppfølging av avtalen.   

4. Økonomi og finansiering er kritiske faktorer i samarbeidet, og arbeidet med å søke 
ekstern støtte må ha høy prioritet hos partene. 



5. Formannskapet ser svært positivt på at HINN, som en del av avtalen, er innstilt på å 
videreføre tilpasset innovasjonsskole med utgangspunkt i erfaringer fra 
Byregionprogrammet. 

 
For øvrig vil Lillehammer, som vertskommunene og uavhengig av nye avtaler, alltid søke å 
ha et fortløpende, godt og nært samarbeid med HINN.  
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DELFINANSIERING SNOWBALL  
 
 
I N N S T I L L I N G 

 Lillehammer kommune stiller seg positive til videreføring av Snowball og fortsatt 
bidrag til basisfinansiering med beløp i størrelseorden kr 45 000,- pr år for 2019-2021. 
Beløpet indeksreguleres. 

 For 2019 finansieres beløpet fra Formannskapets reserve. 
 For årene 2020-2021 søkes finansieringen innarbeidet i de årlige budsjettene. 

 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingens kulepunkt 1-3 ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
V E D T A K: 

 Lillehammer kommune stiller seg positive til videreføring av Snowball og fortsatt 
bidrag til basisfinansiering med beløp i størrelseorden kr 45 000,- pr år for 2019-2021. 
Beløpet indeksreguleres. 

 For 2019 finansieres beløpet fra Formannskapets reserve. 
 For årene 2020-2021 søkes finansieringen innarbeidet i de årlige budsjettene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unntatt offentlighet ofl §13 jf. fvl §13 
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SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL FILMPROSJEKT  
 
 



 
 
Behandling: 
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SALG AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERSEKSJONER I 
PARKERINGSHUSET I KVARTAL 61 OG AKSJER I SENTRUM PARKERING 
LILLEHAMMER AS  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

Formannskapet godkjenner salg av Lillehammer kommunes 
- eierseksjon gnr. 200, bnr. 300 s.nr. 2 med sameiebrøk 52/719 for kr. 6 240 000 
- 127 aksjer i Sentrum Parkering Lillehammer AS for kr. 127 000 

til Victoria Hotel Lillehammer AS. Tekst/innhold i kjøpskontrakt utformes i samsvar med 
forslag til kjøpskontrakt framlagt i Formannskapssak 16/1346-6. 

 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
V E D TA K: 
 

Formannskapet godkjenner salg av Lillehammer kommunes 
- eierseksjon gnr. 200, bnr. 300 s.nr. 2 med sameiebrøk 52/719 for kr. 6 240 000 
- 127 aksjer i Sentrum Parkering Lillehammer AS for kr. 127 000 

til Victoria Hotel Lillehammer AS. Tekst/innhold i kjøpskontrakt utformes i samsvar med 
forslag til kjøpskontrakt framlagt i Formannskapssak 16/1346-6. 
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OPPNEVNELSE AV LEDER I KOMMUNEKOMITÉ OG ØKONOMISK TILSKUDD 
TIL TV-AKSJON 2019 CARE 
 
 
I N N S T I L L I N G : 
 

1. Lillehammer formannskap oppnevner ………................................................., som 
leder av komiteen for TV-aksjonen 2019, tildelt CARE. 
 

2. TV-aksjonen gis årlige tilskudd fra Lillehammer kommune på kr. 1 per innbygger, 
avrundet oppad til nærmeste 1000. Beløpet belastes kommunestyrets regnskap. 

 
 
 
Behandling: 
Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag i saken: 
Til punkt 1: «.... oppnevner Lise Haugstad, som leder.....» 
 
 
Votering: 
Det ble votert over innstillingen, inkludert Furus forslag, som ble enstemmig vedtatt.  
 
 
V E D T A K: 
 

1. Lillehammer formannskap oppnevner Lise Haugstad, som leder av komiteen for TV-
aksjonen 2019, tildelt CARE. 
 

2. TV-aksjonen gis årlige tilskudd fra Lillehammer kommune på kr. 1 per innbygger, 
avrundet oppad til nærmeste 1000. Beløpet belastes kommunestyrets regnskap. 

 
 
 



 
 


