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Rådmann Tord Buer Olsen
Kommunalsjefer: for sektor plan- og samfunnsutvikling Geir Fevang,
sektor helse og velferd Bernt Tennstrand, sektor oppvekst, utdanning og
kultur, HR-sjef Sidsel Brath og økonomisjef Anne Hvattum
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Av 47 møtte 41 representanter og 6 vararepresentanter.
Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad
Godkjenning av sakliste: Godkjent uten merknad
Godkjenning av protokoll fra møte 23.5.2019: Godkjent uten merknad
Sak 70/19 ble behandlet sist i møtet, ellers saker i rekkefølge.
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GRUNNGITT SPØRSMÅL – fra Torbjørn Dahl (MDG)
Lillehammer kommunes miljøpris?
Undertegnede leverte følgende grunngitte spørsmål (utdrag) til ordføreren 1.nov. 2012:
“Miljøpartiet De Grønne ber med dette om ordførerens syn på
opprettelse av Lillehammer kommunes miljøpris. Enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner,
private og offentlige virksomheter gjør en stor innsats for miljøet. Miljøpartiet De Grønne
mener kommunen gjennom en miljøpris kan synliggjøre og hedre disse… ”
”En miljøpris kan gis til noen som ved sin innsats for miljøet fremstår som et godt eksempel og
inspirasjon for andre. Miljøinnsatsen kan være arbeid for renere vann, luft og jord, reduksjon
av klimagasser, forurensning og støy, bevaring av natur, kulturlandskap og ressurser,
miljøriktig forbruk og avfallshåndtering, miljøvennlig bygging og fornybar energi…”
I svaret sa ordføreren følgende (utdrag)
” Ordfører slutter seg fullt ut til partiets betraktninger og vurderinger om betydningen av
miljøsatsing men er ikke sikker på at opprettelsen av en egen Miljøpris er den mest
hensiktsmessige måten å markere det på nå. Imidlertid ser ikke ordfører bort fra at dette kan
vurderes i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og etter hvert også klima- og
energiplanen – ”
I mai 2014 (sak 47/14) i forbindelse med behandling av planprogram for
Kommunedelplan for Miljø, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) følgende tilleggsforslag i
kommunestyret:
Det utredes om formål og retningslinjer for en eventuell miljøpris i Lillehammer. Forslaget fikk
30 stemmer og ble vedtatt.
MDG kan ikke se at vedtaket er fulgt opp?
Ordfører sitt svar:
Vedtaket som ble fattet i forbindelse med planprogrammet for kommunedelplan for Miljø i
2014 ble fulgt opp med eget tiltak i handlingsprogrammet til kommunedelplan for miljø med
hovedtema klima og energi 2016-2025, vedtatt av kommunestyret 10. desember 2015. En
innføring av Lillehammer kommunes miljøpris var opprinnelig ført opp i handlingsprogrammet
som tiltak i 2018.
Handlingsprogrammet rulleres årlig og ved rullering av planens handlingsprogram for 2018
framgår det av status at tiltaket ikke er gjennomført uten at dette videre er begrunnet. Ved
årets rullering av handlingsprogrammet, datert 10. januar 2019, er tiltaket ikke videreført.
Årsaken til dette har jeg ingen god begrunnelse for, men rådmannen bekrefter at tiltaket skal
følges opp i 2019.

Sak 55/19
FRITAK - EIENDOMSSKATT GNR/BNR 41/332 OG 200/32 - SIGRID UNDSETS
VEG 54/ SØNDRE GATE 1 - LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE
I N N S T I L L I N G:
For skatteåret 2019 innvilges ikke fritak for Sigrid Undsets veg 54 (gnr. 41, bnr. 332) eller
Søndregate 1 (gnr. 200, bnr 32) i henhold til reglene i eiendomsskatteloven § 7 a).
Behandling:
Mats Ellingsen (H) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som saksbehandler i saken,
jf. kommuneloven §40, nr. 3 bokstav b. Ellingsen ble ansett som inhabil, og fratrådte.
Ingen vararepresentant tok sete.
Ingrid Sunniva Bungum (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet som styremedlem i selskapet, jf.
forvaltningsloven § 6, første ledd e) nr. 1. Bungum ble ansett som inhabil, og fratrådte.
Ingen vararepresentant tok sete.
Det var 41 representanter til stede under behandling av saken.
Astrid Gaassand (Frp) fremmet følgende alternative forslag til innstilingen:
For skatteåret 2019 innvilges fritak for Sigrid Undsets veg 54 (gnr. 41, bnr. 332) og
Søndregate 1 (gnr. 200, bnr. 30).
Votering:
Gaassands alternative forslag ble satt opp mot innstillingen. Gaassands forslag fikk 3 stemmer
og falt. Innstillingen ble dermed vedtatt.

V E D T A K:
For skatteåret 2019 innvilges ikke fritak for Sigrid Undsets veg 54 (gnr. 41, bnr. 332) eller
Søndregate 1 (gnr. 200, bnr 32) i henhold til reglene i eiendomsskatteloven § 7 a).

Sak 56/19

INNKJØPSREGLEMENT FOR LILLEHAMMER KOMMUNE
I N N S T I L L I N G:
1. Lillehammer kommunestyre vedtar å revidere innkjøpsreglementet i tråd med Difis
anbefalinger om samfunnsansvar i offentlige anskaffelser med særlig vekt på følgende
rammebetingelser:
a. Seriøsitetsbestemmelser etter Oslomodellen, herunder krav om bruk av
lærlinger.
b. Krav til strategi for å redusere bruk av plast /emballasje i relevante innkjøp.
c. Krav om nullutslipp på bygge- og anleggsplasser.
d. Bruk av innovative anskaffelser.
2. I forbindelse med arbeidet bør følgende vurderes:
a. Utvikle standardkontrakter for ulike anskaffelser.
b. Utarbeidere veiledere for leverandører.
c. Utarbeide veiledere for innkjøpere.
d. Etablere egne rutiner for å sikre at reglementet blir fulgt, samt eventuelle
sanksjonskrav.
3. I den grad det er behov for ekstern bistand bevilges inntil kroner 200.000 fra
disposisjonsfondet.
4. Rådmannen bes om å legge fram en sak basert på punktene 1 og 2 over og vedtatt
innkjøpsstrategi, med en samlet oversikt over hvilke krav Lillehammer kommune skal
stille i forbindelse med anskaffelser og som utdyper og konkretiserer bestemmelsene i
lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Saken fremmes i juni 2019.

Behandling:
Ellingsen (H) og Bungum (Ap) tok på nytt sete, og det var 43 representanter tilstede under
behandling av saken.
Votering:
Innstillingens punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:

1. Lillehammer kommunestyre vedtar å revidere innkjøpsreglementet i tråd med Difis
anbefalinger om samfunnsansvar i offentlige anskaffelser med særlig vekt på følgende
rammebetingelser:
a. Seriøsitetsbestemmelser etter Oslomodellen, herunder krav om bruk av
lærlinger.
b. Krav til strategi for å redusere bruk av plast /emballasje i relevante innkjøp.
c. Krav om nullutslipp på bygge- og anleggsplasser.
d. Bruk av innovative anskaffelser.
2. I forbindelse med arbeidet bør følgende vurderes:
a. Utvikle standardkontrakter for ulike anskaffelser.
b. Utarbeidere veiledere for leverandører.
c. Utarbeide veiledere for innkjøpere.
d. Etablere egne rutiner for å sikre at reglementet blir fulgt, samt eventuelle
sanksjonskrav.
3. I den grad det er behov for ekstern bistand bevilges inntil kroner 200.000 fra
disposisjonsfondet.
4. Rådmannen bes om å legge fram en sak basert på punktene 1 og 2 over og vedtatt
innkjøpsstrategi, med en samlet oversikt over hvilke krav Lillehammer kommune skal
stille i forbindelse med anskaffelser og som utdyper og konkretiserer bestemmelsene i
lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Saken fremmes i juni 2019.

Sak 57/19
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:
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

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

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.
Reglene innarbeides i de kontraktene Lillehammer kommune inngår med leverandører,
herunder rammeavtaler.
Nytt reglement gjelder fra 1.7.2019.
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.
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.
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
Rådmannen bes om å sørge for at innovative anskaffelser/innovasjonspartnerskap blir
vurdert i forbindelse med større anskaffelser
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.

Behandling:
Mizanur Rahaman (SV) ankom kl. 09:20 og Tone Kolaas (H) ankom kl. 09:45. Det var 45
representanter tilstede under behandlingen av saken.
Ole Rolstad (H) fremmet rådmannens opprinnelig innstilling punkt 1-4:
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
Ole Rolstad (H) fremmet videre følgende alternative forslag til innstillingens punkt 1:
Kjøp av produkter og tjenester produsert på okkupert jord skal ikke forekomme.
Ane Solstuen (MDG) fremmet følgende forslag til nytt punkt nr. 9:
Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å synliggjøre relevante bærekraftmål i
innkjøpsreglementet for Lillehammer kommune.
Mads Furu (Ap) foreslo følgende redaksjonelle endring til innstillingens punkt 1, 3. avsnitt:

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.
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.
Rolstad trakk sitt forslag mot Furus foreslåtte redaksjonelle endring i innstillingens punkt 1.
Votering
Innstillingens punkt 1-2 ble satt opp mot Rolstads forslag punkt 1-4. Innstillingen ble vedtatt
mot 7 stemmer avgitt for Rolstads forslag. Deretter ble det votert over innstillingen punkt 3-8
som ble enstemmig vedtatt. Solstuens forslag ble enstemmig vedtatt.
V E D T A K:
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.
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

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

område. 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.
Bruk av Fairtradeprodukter
Kommunen skal ha fokus på Fairtradmerkede produkter i konkurranser hvor dette er
relevant.
Reglene innarbeides i de kontraktene Lillehammer kommune inngår med leverandører,
herunder rammeavtaler.
Nytt reglement gjelder fra 1.7.2019.
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.
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.
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
Rådmannen bes om å sørge for at innovative anskaffelser/innovasjonspartnerskap blir
vurdert i forbindelse med større anskaffelser
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.
Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å synliggjøre relevante bærekraftmål i
innkjøpsreglementet for Lillehammer kommune

Sak 58/19
UTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE 2019-2023

I N N S T I L L I N G:
1.Kommunestyret vedtar at Utviklingsplan for Lillehammer kulturskole 2019-2023 skal være
retningsgivende for utviklingen av kulturskolen i årene framover.
2. Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur understreker viktigheten av at det arbeides
videre med å finne permanente og tilfredsstillende løsninger for lokaler til kulturskolen.
Dette tas inn i planens pkt. 8.
Behandling:
Terje Kongsrud (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i saken:
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.
Votering:
Innstillingens punkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. Kongsruds forslag ble vedtatt mot 4 stemmer.

V E D T A K:
1.Kommunestyret vedtar at Utviklingsplan for Lillehammer kulturskole 2019-2023 skal være
retningsgivende for utviklingen av kulturskolen i årene framover.
2. Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur understreker viktigheten av at det arbeides
videre med å finne permanente og tilfredsstillende løsninger for lokaler til kulturskolen.
Dette tas inn i planens pkt. 8.
3. 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.

Sak 59/19
POLITISK ORGANISERING 2019-2023
I N N S T I L L I N G:
1. Prinsippet om at medlemmer og varamedlemmer til utvalgene skal være medlemmer
eller varamedlemmer til kommunestyret (gjennomgående representasjon) videreføres.
2. Formannskapet videreføres med 13 medlemmer.

3. Kontrollutvalget videreføres med 5 medlemmer.
4. Fagutvalg for helse og omsorg skifter navn til «Utvalg for helse og velferd» og
videreføres med 9 medlemmer.
5. Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur skifter navn til «Utvalg for oppvekst,
utdanning og kultur» og videreføres med 9 medlemmer.
6. Utvalg for plan og samfunnsutvikling videreføres med 11 medlemmer.
7. Ansvaret for arbeidet med den kommunale planleggingen etter plan- og bygningslovens
kapittel 10 til 12 skal ligge i utvalg for plan- og samfunnsutvikling, med unntak av
arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel som legges til
formannskapet.
8. Ansvaret for næringsutvikling skal fortsatt ligge i formannskapet.
9. Administrasjonsvalget (partssammensatt utvalg) videreføres med 5 faste politiske valgte
medlemmer, 3 fra posisjonen og 2 fra opposisjonen.
10. I tråd med § 5-12 i ny kommunelov skal det nye kommunestyret velge et eldreråd, et
råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet
medvirkningsorgan for ungdom.

Behandling:
Turid Thomassen (R) ankom kl. 10:30, og det var 46 representanter tilstede under behandling
av saken.
Morten Aune (H) fremmet følgende forslag i saken:
Utvalg for plan og samfunnsutvikling opprettholder samme betegnelse for neste periode, og
videreføres med 11 medlemmer.
Aune trakk deretter forslaget.
.
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag i 2 punkt:
Alle partier innvalgt i kommunestyret skal tilbys plass i formannskapet. Stemmevekt tilpasses
partiets representasjon i kommunestyret.
Partier med minst 2 representanter i kommunestyret skal også få tilbud om plass i utvalg for
plan og samfunnsutvikling. Stemmevekt tilpasses partiets representasjon i kommunestyret.
Dahl trakk deretter forslaget.
Votering:
Innstillingens punkt 1-10 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
1. Prinsippet om at medlemmer og varamedlemmer til utvalgene skal være medlemmer
eller varamedlemmer til kommunestyret (gjennomgående representasjon) videreføres.
2. Formannskapet videreføres med 13 medlemmer.
3. Kontrollutvalget videreføres med 5 medlemmer.

4. Fagutvalg for helse og omsorg skifter navn til «Utvalg for helse og velferd» og
videreføres med 9 medlemmer.
5. Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur skifter navn til «Utvalg for oppvekst,
utdanning og kultur» og videreføres med 9 medlemmer.
6. Utvalg for plan og samfunnsutvikling videreføres med 11 medlemmer.
7. Ansvaret for arbeidet med den kommunale planleggingen etter plan- og bygningslovens
kapittel 10 til 12 skal ligge i utvalg for plan- og samfunnsutvikling, med unntak av
arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel som legges til
formannskapet.
8. Ansvaret for næringsutvikling skal fortsatt ligge i formannskapet.
9. Administrasjonsvalget (partssammensatt utvalg) videreføres med 5 faste politiske valgte
medlemmer, 3 fra posisjonen og 2 fra opposisjonen.
10. I tråd med § 5-12 i ny kommunelov skal det nye kommunestyret velge et eldreråd, et
råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet
medvirkningsorgan for ungdom.

Sak 60/19
VETERANPLAN 2019 - 2023
I N N S T I L L I N G:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner,
legekontor og andre aktuelle.
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.

Behandling:
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Lillehammer kommune ønsker ikke å arrangere egne veterandager og mener dette er et
nasjonalt ansvar.
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Planen rulleres/endres bare dersom det er konkret, omforent behov for det. Hensikten er å
redusere byråkratiet.
Votering:
Hovens tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt. Dahls tilleggsforslag fikk 8 stemmer og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt..
V E D T A K:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner,
legekontor og andre aktuelle.
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.

Sak 61/19
INTERPELLASJON - BOLIGPRISUTVIKLING I LILLEHAMMER
I N N S T I L L I N G:
Lillehammer kommunestyre ber rådmannen om å utrede en sak om innføring av boplikt ved
salg av boligeiendommer innenfor den nye byplanens område. Saken skal legges fram for
kommunestyret senest i mai 2019.
Ordførerens svar:
Representanten Thomassen tar opp en problemstilling som kan ha betydning for hvordan
Lillehammer by utvikler seg.

Representanten nevner selv eksempler på byer som utfordres av et endret bomønster, der
boligeiendom i noen tilfeller er kjøpt og benyttet til fritidsformål. Det er kommuner som har
innført slik boplikt, og det er kommuner som har hatt boplikt, men som nå velger å avvikle
ordningen.
Utviklingen i boligmarkedet forandrer seg over tid, og trender avløser hverandre. Hvordan
fremtiden vil se ut, er vanskelig å si noe eksakt om. Hvilken retning boligmarkedet i
Lillehammer tar er derfor ikke lett å forutsi.
Videre er det slik at boplikt i gitte situasjoner vil legge en uønsket begrensning på boligeiernes
råderett over sin eiendom. Håndheving og behandling av bopliktspørsmålet vil dessuten
innebære mer byråkrati som har en kostnadsside både for boligeierne og kommunen.
Jeg har ikke per i dag innsikt som tilsier at det er behov for boplikt i Lillehammer. På den
annen side har jeg heller ikke kunnskap som gjør at jeg kan avvise at dette er en relevant
problemstilling. Dette taler for at problemstillingen bør vurderes nærmere.
Et slikt utredningsarbeid vil kreve en del ressurser. Spørsmålet må sees i sammenheng med
byutviklingen som helhet. Jeg tror det derfor ikke er formålstjenlig å få en hasteutredning fra
rådmannen om dette.
Derimot mener jeg spørsmålet om boplikt har en sammenheng med det arbeidet som er gjort
med byplanen og som skal legge de overordnede føringer for utvikling av Lillehammer by fram
mot 2030. Jeg mener derfor at problemstillingen representanten Thomassen tar opp, bør sees i
lys av dette arbeidet. Dermed oppnås at spørsmålet om boplikt tas opp i den rette konteksten,
og vurderes i et større perspektiv.
Det er imidlertid et fakta at spørsmål vedrørende boplikt relaterer seg til annet lovverk enn
plan- og bygningsloven - som byplanen omfattes av.
Boplikt reguleres av konsesjonsloven, og forutsetter eventuelt en egen forskrift for
Lillehammer kommune.
Spørsmålet hører etter mitt syn derfor inn under arbeidet med byplanens handlingsdel.
Jeg valgte, som en konsekvens av at interpellasjonen ikke kom opp til behandling i februar, å
oversende spørsmålet om boplikt som et innspill til Byplanen 2019-2022 (2030), og ba om at
det skulle vurderes om det eventuelt i byplanens handlingsdel ville være hensiktsmessig med et
tiltak omkring vurdering av fordeler og ulemper ved innføring av boplikt etter konsesjonsloven

i hele eller deler av byplanens virkeområde. Saken skal som kjent sluttbehandles senere i
dagens møte, og tiltaket er ivaretatt der.
På den bakgrunn mener jeg det ikke er behov for ytterligere vedtak i denne
interpellasjonsdebatten og anbefaler derfor kommunestyret å stemme mot interpellantens
forslag til vedtak.
Behandling:
Interpellanten trakk sitt forslag.
V E D T A K:
Ingen vedtak i saken.

Sak 62/19
FASTSETTING AV PLANPROGRAM - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE
- ØYER
I N N S T I L L I N G:
1. Planprogram med varselkart, datert 27.05.19, fastsettes
2. Vedtaket gjelder for den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer
kommune, det vil si strekningen fra Storhove til Øyer grense, som definert i varselkart.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
4. Lillehammer kommune er skeptisk til alternativ B for kryssløsning i Øyer.
Behandling:
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag i saken:
O-alternativet tas inn som et alternativ i planprogrammet.
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag i saken:
Lillehammer kommunestyre vil presisere at kommunen er planmyndighet og krever at nye
veger også utreder E6 Storhove – Øyer for 90 km/time. Det må ses på muligheten for redusert
vegbredde og redusert arealbruk på strekningen.

Votering:
Det ble først votert over innstillingens punkt 1, som vedtatt mot 5 stemmer. Deretter ble det
votert over Dahls tilleggsforslag som fikk 5 stemmer og falt, deretter fikk Hovens
tilleggsforslag 6 stemmer og falt. Innstillingens punkt 2-4 ble vedtatt mot 5 stemmer.
V E D T A K:
1. Planprogram med varselkart, datert 27.05.19, fastsettes
2. Vedtaket gjelder for den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer
kommune, det vil si strekningen fra Storhove til Øyer grense, som definert i varselkart.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
4. Lillehammer kommune er skeptisk til alternativ B for kryssløsning i Øyer.

Sak 63/19
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 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
ADMINISTRATIVE
ENDRINGER
Parkering

PLAN

ENDRINGEN GJELDER

FORSLAG TIL ENDRING

ENDRING I

Begge

Maks grense for

Øke maks kravet i sone

Generelle

parkering forretning på
1,7 kan bli lavt.

2 og 3 til 4 plasser pr.
100 m2 BRA.

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

Kravene for industri,
lager, produksjon flyttes
til retningslinje.

Sykkelparkering

Ny bestemmelse: Ved
regulering og tiltak skal
det anlegges
sykkelparkering i
tilstrekkelig omfang, jf.
bestemmelse og
retningslinje.
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.

Felles
uteoppholdsareal

Begge

Solinnfall

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).

bestemmelser og
retningslinjer

Generelle
bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser til
arealformål

Presisere bestemmelse;
Dagligvareforretningen
bør ligge i gangavstand
fra konsentrert
boligbebyggelse.
Tilføyes; Og fremme
bruk av gange og sykkel.
Boligpolitisk plan

Hagejordet

Kommuneplan

Byplanen

Handlingsprogram

Formål boligbebyggelse

Boligpolitisk plan tas inn
i handlingsprogram –
(dette vil omhandle en
helhetlig boligpolitikk
blant annet
boligsosialt tilbud, bolig
for
førstegangsetablerere,
minihus, connected
living)
Endres til kombinert
formål; bolig, offentlig

Handlingsprogram

Kart, temakart,
bestemmelser og

tjenesteyting,
høydebasseng
Rettes opp til å
samsvare med
plankartet

retningslinjer,
planbeskrivelse
Temakart

Temakart
lekeplasser og
byrom
POLITISKE
ENDRINGER
Mudring i vassdrag

Byplanen

Byrom i sentrum

Begge

Bestemmelsen tas ut

Bestemmelser og
retningslinjer

Grønnstruktur

Byplanen

Bestemmelse 2.12.15
«Det tillates ikke mudring
i vassdrag og sjøer.»
G21 og G22 tas ut

Inngår i S1

Boligområde
Hammerseng
(Forslag fra
Borettslaget
Hammerseng 1)
Planbeskrivelse

Byplanen

Formål bolig

Omdisponeres til
grønnstruktur

Plankart, temakart
byrom og lekeplasser
Plankart,
konsekvensutredning

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

Kolonnen og diagram
for igangsetting og
prioritering tas ut.
1. Utvikle

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Byplanen

Handlingsprogram

Byplanen

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.»
Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Byrom:

Handlingsprogram

1. Tilleggspunkt
Stortorget
2. Oppfølging av
byromsanalysen

Handlingsprogram

Byplanen

Byen som boligområde:
Boplikt

Handlingsprogram

Byplanen

Transport og parkering:
Bybane/gondol

Bolig

Kommuneplan

Område B8

Bolig

Kommuneplan

Område Mønningen

Bolig

Kommuneplan

Område Saksumdal

Fremtidig
transformatorstasjon

Kommuneplan

Bestemmelse 3.24
Høyspenningsanlegg

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Gjenoppbygging ved
totalskade.

Stortorget.
Type/tiltak: Nedsette
arbeidsgruppe.
Oppfølging: Utvalg for
plan og
samfunnsutvikling
vedtar mandat og
sammensetning.
Igangsetting: 02.2020.
2. Oppfølging:
Vedtas i egen
sak
Igangsetting 2020

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

Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 6
boenheter (3 på hvert
område).
Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 10
boenheter.
Det formuleres en
retningslinje til
bestemmelsen med
meningsinnhold:
«Plassering av ny
transformasjonsstasjon
til erstatning for Fåberg
transformasjonsstasjon
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.»
Bestemmelse med
følgende
meningsinnhold tilføres

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Hyttestørrelse langs
Mesnaelva

Handlingsprogram

Kommuneplan

Handlingsprogram

Kommuneplan

Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Bybane/gondol

Handlingsprogram

Kommuneplan

Næringsarealer

Handlingsprogram

Kommuneplan

Trafostasjon

bestemmelse 2.11.13:
«Ved totalskade tillates
gjenoppføring av dagens
bygningsmasse.»
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.
Kolonne for igangsetting
og prioritering tas ut.
Tilføyes slik at det står
«… og eventuell
regulering.»
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
Tilføyes som punkt i
handlingsprogram:
Tiltak – Trafostasjon
Type plan – Utredning
av lokalisering av ny
transformatorstasjon
Ansvar – Lillehammer
kommune/Statnett

Bestemmelser og
retningslinjer,
temakart,
konsekvensutredning,
planbeskrivelse

Handlingsprogram
Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

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

Behandling:
Wenche Haug Almestrand (Frp) ankom kl. 13:47, og det var 47 representanter tilstede under
behandling av saken.
Ole Rolstad (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen:

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.
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag i 2 deler:
Bestemmelser og retningslinjer:
1 Under punktene 1.20.8 og 1.20.9 legges det til følgende:
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.
Tilsvarende punkter 1.21.8 og 9 i kommuneplanens arealdel
3. Tillegg på si 69 om parkering og adkomst til bysentrum: I forbindelse med utredning av
parkering i fjell skal det utredes mulighet for innfartsparkering.
Votering:
Innstillingens punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. Rolstads forslag fikk deretter 8 stemmer og
falt. Dahls forslag del 1 fikk 12 stemmer og falt, Dahls forslag del 2 fikk 8 stemmer og falt.
Innstillingens punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
V E D T A K:
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
ADMINISTRATIVE
ENDRINGER
Parkering

PLAN

ENDRINGEN GJELDER

FORSLAG TIL ENDRING

ENDRING I

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.

Kravene for industri,
lager, produksjon flyttes
til retningslinje.

Sykkelparkering

Felles
uteoppholdsareal

Begge

Solinnfall

Dagligvarehandel

Begge

Etablering av
dagligvarehandel inntil
1500 m2 BRA utenom
bydelssentra

Ny bestemmelse: Ved
regulering og tiltak skal
det anlegges
sykkelparkering i
tilstrekkelig omfang, jf.
bestemmelse og
retningslinje.
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.
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).

Generelle
bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser til
arealformål

Presisere bestemmelse;
Dagligvareforretningen
bør ligge i gangavstand
fra konsentrert
boligbebyggelse.
Tilføyes; Og fremme
bruk av gange og sykkel.
Boligpolitisk plan

Kommuneplan

Handlingsprogram

Hagejordet

Byplanen

Formål boligbebyggelse

Temakart
lekeplasser og
byrom
POLITISKE

Byplanen

Byrom i sentrum

Boligpolitisk plan tas inn
i handlingsprogram –
(dette vil omhandle en
helhetlig boligpolitikk
blant annet
boligsosialt tilbud, bolig
for
førstegangsetablerere,
minihus, connected
living)
Endres til kombinert
formål; bolig, offentlig
tjenesteyting,
høydebasseng
Rettes opp til å
samsvare med
plankartet

Handlingsprogram

Kart, temakart,
bestemmelser og
retningslinjer,
planbeskrivelse
Temakart

ENDRINGER
Mudring i vassdrag

Begge

Grønnstruktur
Boligområde
Hammerseng
(Forslag fra
Borettslaget
Hammerseng 1)
Planbeskrivelse

Bestemmelsen tas ut

Bestemmelser og
retningslinjer

Byplanen

Bestemmelse 2.12.15
«Det tillates ikke mudring
i vassdrag og sjøer.»
G21 og G22 tas ut

Inngår i S1

Byplanen

Formål bolig

Omdisponeres til
grønnstruktur

Plankart, temakart
byrom og lekeplasser
Plankart,
konsekvensutredning

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

Kolonnen og diagram
for igangsetting og
prioritering tas ut.
3. Utvikle
Stortorget.
Type/tiltak: Nedsette
arbeidsgruppe.
Oppfølging: Utvalg for
plan og
samfunnsutvikling

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Byplanen

Handlingsprogram

Byplanen

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.»
Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Byrom:
3. Tilleggspunkt
Stortorget
4. Oppfølging av
byromsanalysen

Handlingsprogram

vedtar mandat og
sammensetning.
Igangsetting: 02.2020.

Handlingsprogram

Byplanen

Byen som boligområde:
Boplikt

Handlingsprogram

Byplanen

Transport og parkering:
Bybane/gondol

Bolig

Kommuneplan

Område B8

Bolig

Kommuneplan

Område Mønningen

Bolig

Kommuneplan

Område Saksumdal

Fremtidig
transformatorstasjon

Kommuneplan

Bestemmelse 3.24
Høyspenningsanlegg

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Gjenoppbygging ved
totalskade.

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Hyttestørrelse langs
Mesnaelva

4. Oppfølging:
Vedtas i egen
sak
Igangsetting 2020

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

Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 6
boenheter (3 på hvert
område).
Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 10
boenheter.
Det formuleres en
retningslinje til
bestemmelsen med
meningsinnhold:
«Plassering av ny
transformasjonsstasjon
til erstatning for Fåberg
transformasjonsstasjon
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.»
Bestemmelse med
følgende
meningsinnhold tilføres
bestemmelse 2.11.13:
«Ved totalskade tillates
gjenoppføring av dagens
bygningsmasse.»
Hytter nærmere
Mesnavassdraget (på

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer,

Handlingsprogram

Kommuneplan

Handlingsprogram

Kommuneplan

Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Bybane/gondol

Handlingsprogram

Kommuneplan

Næringsarealer

Handlingsprogram

Kommuneplan

Trafostasjon

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.
Kolonne for igangsetting
og prioritering tas ut.
Tilføyes slik at det står
«… og eventuell
regulering.»
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
Tilføyes som punkt i
handlingsprogram:
Tiltak – Trafostasjon
Type plan – Utredning
av lokalisering av ny
transformatorstasjon
Ansvar – Lillehammer
kommune/Statnett

temakart,
konsekvensutredning,
planbeskrivelse

Handlingsprogram
Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

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

Sak 64/19
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) SLUTTBEHANDLING
I N N ST 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
ADMINISTRATIVE
ENDRINGER
Parkering

PLAN

ENDRINGEN GJELDER

FORSLAG TIL ENDRING

ENDRING I

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.

Kravene for industri,
lager, produksjon flyttes
til retningslinje.

Sykkelparkering

Ny bestemmelse: Ved
regulering og tiltak skal
det anlegges
sykkelparkering i
tilstrekkelig omfang, jf.
be
stemmelse og
retningslinje.
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.

Felles
uteoppholdsareal

Begge

Solinnfall

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;
Dagligvareforretningen
bør ligge i gangavstand
fra konsentrert
boligbebyggelse.
Tilføyes; Og fremme

Generelle
bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser til
arealformål

bruk av gange og sykkel.
Boligpolitisk plan

Kommuneplan

Handlingsprogram

Boligpolitisk plan tas inn
i handlingsprogram –
(dette vil omhandle en
helhetlig boligpolitikk
blant annet
boligsosialt tilbud, bolig
for
førstegangsetablerere,
minihus, connected
living)
Endres til kombinert
formål; bolig, offentlig
tjenesteyting,
høydebasseng
Rettes opp til å
samsvare med
plankartet

Handlingsprogram

Hagejordet

Byplanen

Formål boligbebyggelse

Kart, temakart,
bestemmelser og
retningslinjer,
planbeskrivelse
Temakart

Temakart
lekeplasser og
byrom
POLITISKE
ENDRINGER
Mudring i vassdrag

Byplanen

Byrom i sentrum

Begge

Bestemmelsen tas ut

Bestemmelser og
retningslinjer

Grønnstruktur

Byplanen

Bestemmelse 2.12.15
«Det tillates ikke mudring
i vassdrag og sjøer.»
G21 og G22 tas ut

Inngår i S1

Boligområde
Hammerseng
(Forslag fra
Borettslaget
Hammerseng 1)
Planbeskrivelse

Byplanen

Formål bolig

Omdisponeres til
grønnstruktur

Plankart, temakart
byrom og lekeplasser
Plankart,
konsekvensutredning

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

Handlingsprogram

Byplanen

Handlingsprogram

Byplanen

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.»
Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Byrom:
5. Tilleggspunkt
Stortorget
6. Oppfølging av
byromsanalysen

Handlingsprogram

Byplanen

Byen som boligområde:
Boplikt

Handlingsprogram

Byplanen

Transport og parkering:
Bybane/gondol

Bolig

Kommuneplan

Område B8

Bolig

Kommuneplan

Område Mønningen

Bolig

Kommuneplan

Område Saksumdal

Fremtidig
transformatorstasjon

Kommuneplan

Bestemmelse 3.24
Høyspenningsanlegg

Kolonnen og diagram
for igangsetting og
prioritering tas ut.
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
Igangsetting 2020

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

Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 6
boenheter (3 på hvert
område).
Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 10
boenheter.
Det formuleres en
retningslinje til
bestemmelsen med
meningsinnhold:
«Plassering av ny
transformasjonsstasjon
til erstatning for Fåberg

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Bestemmelser og
retningslinjer

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Gjenoppbygging ved
totalskade.

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Hyttestørrelse langs
Mesnaelva

Handlingsprogram

Kommuneplan

Handlingsprogram

Kommuneplan

Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Bybane/gondol

Handlingsprogram

Kommuneplan

Næringsarealer

Handlingsprogram

Kommuneplan

Trafostasjon

transformasjonsstasjon
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.»
Bestemmelse med
følgende
meningsinnhold tilføres
bestemmelse 2.11.13:
«Ved totalskade tillates
gjenoppføring av dagens
bygningsmasse.»
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.
Kolonne for igangsetting
og prioritering tas ut.
Tilføyes slik at det står
«… og eventuell
regulering.»
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
Tilføyes som punkt i
handlingsprogram:
Tiltak – Trafostasjon
Type plan – Utredning
av lokalisering av ny
transformatorstasjon
Ansvar – Lillehammer
kommune/Statnett

Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer,
temakart,
konsekvensutredning,
planbeskrivelse

Handlingsprogram
Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

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....»

Behandling:
Ole Rolstad (H) fremmet følgende forslag i saken:
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.
Monica Rønning (MDG) fremmet følgende forslag i 2 punkt:
Punkt 1:
Planbeskrivelse s18
Område B6, 7 og 8 tas ut.
Punkt 2:
Bestemmelser og retningslinjer:
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.
Punkt 3:
Planbeskrivelse s 22
Øvre Ålsbygd og Roterud tas ut som beskrivelse av “tydelig grend”. Øvre Ålsbygd og
Roterud defineres som områder med spredt boligbebyggelse, LSB.

Votering:
Innstillingens punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. Rolstads forslag punkt 1-3 fikk 9 stemmer og
falt. Rønnings forslag punkt 1 fikk 5 stemmer og falt, punkt 2 fikk 15 stemmer og falt, og
punkt 3 fikk 4 stemmer og falt.
V E D TA K:
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
ADMINISTRATIVE
ENDRINGER
Parkering

PLAN

ENDRINGEN GJELDER

FORSLAG TIL ENDRING

ENDRING I

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.

Kravene for industri,
lager, produksjon flyttes
til retningslinje.

Sykkelparkering

Felles
uteoppholdsareal

Begge

Solinnfall

Ny bestemmelse: Ved
regulering og tiltak skal
det anlegges
sykkelparkering i
tilstrekkelig omfang, jf.
bestemmelse og
retningslinje.
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.

Dagligvarehandel

Begge

Etablering av
dagligvarehandel inntil
1500 m2 BRA utenom
bydelssentra

Retningslinje
omarbeides til
bestemmelse.
Nytt punkt i

Generelle
bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser til
arealformål

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

Kommuneplan

Handlingsprogram

Boligpolitisk plan tas inn
i handlingsprogram –
(dette vil omhandle en
helhetlig boligpolitikk
blant annet
boligsosialt tilbud, bolig
for
førstegangsetablerere,
minihus, connected
living)
Endres til kombinert
formål; bolig, offentlig
tjenesteyting,
høydebasseng
Rettes opp til å
samsvare med
plankartet

Handlingsprogram

Hagejordet

Byplanen

Formål boligbebyggelse

Kart, temakart,
bestemmelser og
retningslinjer,
planbeskrivelse
Temakart

Temakart
lekeplasser og
byrom
POLITISKE
ENDRINGER
Mudring i vassdrag

Byplanen

Byrom i sentrum

Begge

Bestemmelsen tas ut

Bestemmelser og
retningslinjer

Grønnstruktur

Byplanen

Bestemmelse 2.12.15
«Det tillates ikke mudring
i vassdrag og sjøer.»
G21 og G22 tas ut

Inngår i S1

Boligområde
Hammerseng
(Forslag fra
Borettslaget
Hammerseng 1)
Planbeskrivelse

Byplanen

Formål bolig

Omdisponeres til
grønnstruktur

Plankart, temakart
byrom og lekeplasser
Plankart,
konsekvensutredning

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.

Innarbeides i
planbeskrivelsen

Planbeskrivelse

«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».

Handlingsprogram

Byplanen

Handlingsprogram

Byplanen

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.»
Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Byrom:
7. Tilleggspunkt
Stortorget
8. Oppfølging av
byromsanalysen

Handlingsprogram

Byplanen

Byen som boligområde:
Boplikt

Handlingsprogram

Byplanen

Transport og parkering:
Bybane/gondol

Bolig

Kommuneplan

Område B8

Kolonnen og diagram
for igangsetting og
prioritering tas ut.
7. Utvikle
Stortorget.
Type/tiltak: Nedsette
arbeidsgruppe.
Oppfølging: Utvalg for
plan og
samfunnsutvikling
vedtar mandat og
sammensetning.
Igangsetting: 02.2020.
8. Oppfølging:
Vedtas i egen
sak
Igangsetting 2020

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

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Kart, bestemmelser
og retningslinjer,

Bolig

Kommuneplan

Område Mønningen

Bolig

Kommuneplan

Område Saksumdal

Fremtidig
transformatorstasjon

Kommuneplan

Bestemmelse 3.24
Høyspenningsanlegg

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Gjenoppbygging ved
totalskade.

Hytter i LNF (LSF)

Kommuneplan

Hyttestørrelse langs
Mesnaelva

Handlingsprogram

Kommuneplan

Handlingsprogram

Kommuneplan

Prioritering og
igangsetting av tiltak.
Bybane/gondol

Handlingsprogram

Kommuneplan

Næringsarealer

Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 6
boenheter (3 på hvert
område).
Tas inn i planen som
fremtidig LSB for 10
boenheter.
Det formuleres en
retningslinje til
bestemmelsen med
meningsinnhold:
«Plassering av ny
transformasjonsstasjon
til erstatning for Fåberg
transformasjonsstasjon
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.»
Bestemmelse med
følgende
meningsinnhold tilføres
bestemmelse 2.11.13:
«Ved totalskade tillates
gjenoppføring av dagens
bygningsmasse.»
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.
Kolonne for igangsetting
og prioritering tas ut.
Tilføyes slik at det står
«… og eventuell
regulering.»
Tilføyes som punkt i
handlingsprogram:
Tiltak – næringsarealer
Type plan – Kartlegging
av muligheter for nye
næringsarealer
Ansvar – Utvalg for plan

planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Kart, bestemmelser
og retningslinjer,
planbeskrivelse mm.
Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer

Bestemmelser og
retningslinjer,
temakart,
konsekvensutredning,
planbeskrivelse

Handlingsprogram
Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

5.

Kommuneplan

Trafostasjon

og samfunnsutvikling
Kommentar – Utvalg for
plan og
samfunnsutvikling
nedsetter
arbeidsgruppe og vedtar
mandat for denne
Tilføyes som punkt i
handlingsprogram:
Tiltak – Trafostasjon
Type plan – Utredning
av lokalisering av ny
transformatorstasjon
Ansvar – Lillehammer
kommune/Statnett

Handlingsprogram

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....»

Sak 65/19
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 213 FÅBERGGATA KRYSS LØKKEGATA
OG TOMTEGATA
I N N S T I L L I N G:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 213 Fåberggata kryss Løkkegata og Tomtegata,
med planbeskrivelse datert 03.05.2019, plankart datert 23.04.2019 og
reguleringsbestemmelser datert 23.04.2019 godkjennes.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Votering:
Innstillingens punkt 1-2 ble enstemmig vedtatt.
V E D T A K:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 213 Fåberggata kryss Løkkegata og Tomtegata,
med planbeskrivelse datert 03.05.2019, plankart datert 23.04.2019 og
reguleringsbestemmelser datert 23.04.2019 godkjennes.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Sak 66/19

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN
SKOLE OG JOREKSTAD REGULERINGSENDRING JØRSTADMOEN NORD
I N N S T I L L I N G:
1. Forslag til reguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad, med
reguleringsbestemmelser datert 15.05.19, plankart datert 15.05.19, planbeskrivelse
datert 15.05.19 og ROS-analyse datert 15.05.19 godkjennes.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.
3. Det presiseres at det ønskes en ny regulering for at fylkesveien flyttes til øst for dagens
trase.

Behandling:
Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som daglig leder ved
Jorekstad AS. Rønning ble ansett som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 første ledd e)
nr. 2, og fratrådte. Ingen vararepresentant tok sete.
Wenche Haug Almestrand (Frp) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som
varamedlem i styret ved Jorekstad AS. Almestrand ble ansett som inhabil i henhold
til forvaltningsloven § 6 første ledd e) nr. 2, og fratrådte. Ingen vararepresentant tok sete.
Det var 45 representanter tilstede under behandling av saken.
Votering:
Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
1. Forslag til reguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad, med
reguleringsbestemmelser datert 15.05.19, plankart datert 15.05.19, planbeskrivelse
datert 15.05.19 og ROS-analyse datert 15.05.19 godkjennes.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.
3. Det presiseres at det ønskes en ny regulering for at fylkesveien flyttes til øst for dagens
trase.

Sak 67/19

SLUTTBEHANDLING - ADMINISTRATIV ENDRING - NEVRA APARTHOTELL GNR/BNR 66/27 M.FL
I N N S T I L L I N G:
1. Forslag til endring av reguleringsplan for Nordseter datert 29.06.1978, med plankart
datert 24.05.19, planbestemmelser datert 29.05.19 og planbeskrivelse datert 29.05.19
godkjennes med følgende endring i planbestemmelsene:
Bestemmelsene § 4
5. avsnitt siste setning erstattes av:
Muligheter for parkering under terreng skal avklares i den videre prosess og redegjøres
for ved rammesøknad.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Behandling:
Rønning (V) og Almestrand (Frp) tok på nytt sete og det 47 representanter under behandling
av saken.
Votering:
Innstillingens punkt 1-2 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
1. Forslag til endring av reguleringsplan for Nordseter datert 29.06.1978, med plankart
datert 24.05.19, planbestemmelser datert 29.05.19 og planbeskrivelse datert 29.05.19
godkjennes med følgende endring i planbestemmelsene:
Bestemmelsene § 4
5. avsnitt siste setning erstattes av:
Muligheter for parkering under terreng skal avklares i den videre prosess og redegjøres
for ved rammesøknad.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Sak 68/19
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:
Ingrid Sunniva Bungum (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 15:50, det var 46 representanter
under behandling av saken.
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.
Monica Rønning (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Et framtidig OL i Lillehammerområdet skal være klimanøytralt.
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. Innstillingens kulepunkt 1, andre del, og innstillingens kulepunkt 24 ble vedtatt mot 3 stemmer som ble avgitt for Hovens forslag.. Rønnings forslag fikk 6
stemmer og falt.

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.

Sak 69/19
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» 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
Behandling:
Votering:
Innstillingens punkt 1-3 ble vedtatt mot 1 stemme.

V E D T A K:
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

Sak 70/19
INTERPELLASJON - ERKLÆRING AV KLIMAKRISE
I N N S T I L L I N G:
Derfor vedtar Lillehammer kommunestyre i dag:
1. Lillehammer kommunestyre og Lillehammer kommune erklærer klimakrise.
2. Lillehammer kommunestyre skal ha klimakrise som førsteprioritet.
3. Lillehammer kommune sender, i tråd med flere andre norske kommuner, en
oppfordring til nabokommuner og fylkeskommunen om å erklære klimakrise.
4. Lillehammer kommune sender, i tråd med flere andre norske kommuner, en
oppfordring til Regjeringen og ber Norge erklære klimakrise.

Ordførers svar:
Lillehammer kommune har jobbet aktivt med klima- og miljøspørsmål i mer enn 20 år og var
en av de første kommunene i landet som utarbeidet en egen kommunedelplan om klima- og
miljø, og som ble vedtatt i 2001. Planen har blitt revidert flere ganger siden, sist i 2015 og det
utarbeides årlige handlingsplaner. Et viktig delmål har vært å få på plass et system for å måle
utslipp av klimagasser, både i kommunen og fra kommunen som organisasjonen. Dette er
nødvendig for å få oversikt over hvordan kommunens virksomheter genererer klimagassutslipp
og få på plass målrettete tiltak som reduserer disse utslippene. Det har vært arbeidet med
klimaregnskap siden 2013. For 2019 er det for første gang utarbeidet et klimabudsjett som en
del av kommunens årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan. Budsjettet viser hvilke årlige
reduksjoner som er nødvendige innenfor ulike kategorier for å nå et mål om 40 % utslippskutt
innen 2030.
Det er et mål for Lillehammer kommune å bli en klimanøytral (null-utslipp) kommune i henhold
til FNs retningslinjer for klimanøytralitet. Foreløpig er kommunen avhengig av å kjøpe
klimakvoter for å oppnå målet, men målet er at kvotene skal erstattes med reduserte utslipp fra
kommunens virksomheter. Eksempler på tiltak som kan bidra til dette er krav til
klimanøytralitet i nye bygg, utskifting av kommunale kjøretøy med ikke-fornybart drivstoff og
strengere krav i kommunens anskaffelsesprosesser.
Det viktigste vi kan gjøre i klimakampen er handling. Jeg mener at de tiltak som
kommunestyret gjør gjennom å vedta en ambisiøs miljøplan og sette klare mål for arbeidet med
å redusere utslippene av klimagass fra kommunal virksomhet i klimabudsjett og klimaregnskap,
betyr mer for klimaet enn å erklære klimakrise og å oppfordre andre til å gjøre det samme.

Samtidig er det slik at vi ikke lenger bare snakker om menneskeskapte klimaendringer. Jeg ser
også den politiske signalverdien i at Lillehammer og andre kommuner erklærer klimakrise. Ord
kan føre til handling. Den siste tiden har mange barn og unge i en rekke land streiket og uttrykt
sin bekymring for framtiden. Ved en slik erklæring vil vi kunne få fokus på det kommunen
allerede gjør og, ikke minst, planlegger å gjøre på området, og sette fart på innsatsen. Jeg vil
derfor anbefale at kommunestyret realitetsbehandler det første punktet i interpellasjonen.
Til de andre forslagene vet jeg at f.eks Oppland fylkeskommune har liknende sak som denne til
behandling, og jeg er trygg på at våre nabokommuner også er seg bevisst klimadebatten, uten
at vi trenger å henvende oss til dem om det. Det legger jeg til grunn regjeringen også er.
Hva som menes med å ha klimakrise som førsteprioritet i kommunen er for meg noe uklart,
men jeg er enig med interpellanten i at vi må anerkjenne ansvaret lokalt for det alvoret som
klimaendringer faktisk er. Jeg mener det viktige er at vi følger opp våre egne mål, planer og
handlingsprogram. På den måten kan vi best bidra.
Ordføreren fremmer derfor følgende forslag:
1.

Lillehammer kommunestyre og Lillehammer kommune erklærer klimakrise.

Behandling:
Hilde Jorunn Hoven (Sp) ble innvilget permisjon kl. 17:07, Morten Aune (H) ble innvilget
permisjon kl. 17:12. og Mads Furu (Ap) ble innvilget permisjon kl. 17:16. Ingen
vararepresentanter tok sete. Det var 41 representanter under behandling av saken.
Interpellanten trakk sitt forslag punkt 3.
Votering:
Det ble først votert over interpellantens forslag punkt 1 som ble vedtatt mot 3 stemmer, punkt
2 fikk 16 stemmer og falt, punkt 4 fikk 16 stemmer og falt.

V E D T A K:
Derfor vedtar Lillehammer kommunestyre i dag:
1. Lillehammer kommunestyre og Lillehammer kommune erklærer klimakrise.

Sak 71/19

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "SELSKAPSKONTROLL
LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS"
I N N S T I L L I N G:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Selskapskontroll Lillehammer
Skifestival AS» til etterretning og merker seg at kommunen ikke ser ut til å ha fulgt
opp selskapet godt nok.
2. Kommunestyret forventer at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp av rådmannen:
a. Kommunen bør følge aktivt opp selskaper som har en anstrengt økonomi.
Eiermøter og hyppigere/grundigere rapportering kan være nyttige virkemidler i
denne sammenheng.
b. Kommunen bør involvere de folkevalgte organer aktivt i eierstyringen og
forankre den i kommunestyret for selskaper som har stor betydning for
kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på
oppfølging av anbefalingene innen 1.9.2019 og en muntlig tilbakemelding på
kontrollutvalgets siste møte i denne valgperioden den 30.9.2019. Kontrollutvalget bes
da om å vurdere informasjonen som gis og eventuell videre oppfølging.

Behandling:
Kristin Nilseng Barben (Ap) ble innvilget permisjon kl. 16:10, og fratrådte. Ingen
vararepresentant tok sete.
Bjørgulv Noraberg (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som rådgiver og mentor for selskapet.
Noraberg ble ansett som inhabil i henhold til forvaltningsloven §6, 2 ledd, og fratrådte. Ingen
vararepresentant tok sete.
Wenche Haug Almestrand (FrP) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som tidligere
styremedlem i selskapet. Almestrand ble ansett som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6,
første ledd e) nr. 1, og fratrådte. Ingen vararepresentant tok sete.
Det var 43 representanter tilstede under behandling av saken.
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet utsettelsesforslag i saken.
Votering:
Det ble først votert over utsettelsesforslaget som fikk 1 stemme og falt.
Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Selskapskontroll Lillehammer
Skifestival AS» til etterretning og merker seg at kommunen ikke ser ut til å ha fulgt
opp selskapet godt nok.
2. Kommunestyret forventer at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp av rådmannen:
a. Kommunen bør følge aktivt opp selskaper som har en anstrengt økonomi.
Eiermøter og hyppigere/grundigere rapportering kan være nyttige virkemidler i
denne sammenheng.
b. Kommunen bør involvere de folkevalgte organer aktivt i eierstyringen og
forankre den i kommunestyret for selskaper som har stor betydning for
kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på
oppfølging av anbefalingene innen 1.9.2019 og en muntlig tilbakemelding på
kontrollutvalgets siste møte i denne valgperioden den 30.9.2019. Kontrollutvalget bes
da om å vurdere informasjonen som gis og eventuell videre oppfølging.

Sak 72/19
NOTAT FRA INNLANDET REVISJON IKS OM "LILLEHAMMER SOM
VINTERIDRETTSDESTINASJON"
I N N S T I L L I N G:
1. Kommunestyret tar notat fra Innlandet Revisjon IKS om «Lillehammer som
vinteridrettsdestinasjon» til orientering.
Behandling:
Hilde Ekeberg (KrF) ble innvilget permisjon fra kl. 16:46, og forlot møtet.
Noraberg (H) og Almestrand (FrP) tok på nytt sete, det var 44 representanter tilstede under
behandling av saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
1. Kommunestyret tar notat fra Innlandet Revisjon IKS om «Lillehammer som
vinteridrettsdestinasjon» til orientering.

Sak 73/19
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.2019
I N N S T I L L I N G:
Kommunestyret tar rådmannens rapport vedrørende "Oppfølging av vedtak fattet i politiske
organer. Status ved utløp 1. tertial 2019” til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:
Kommunestyret tar rådmannens rapport vedrørende "Oppfølging av vedtak fattet i politiske
organer. Status ved utløp 1. tertial 2019” til orientering.

