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GRUNNGITT SPØRSMÅL – fra Ola E. Skrautvol (Sp) 
 
Selvkostprinsippet for kommunale tjenester  
 
 Lillehammers budsjett for 2020 er vedtatt etter behandling i formannskapet og 
kommunestyret. Formannskapet var ikke fornøyd med kommunaldirektørens utkast og det 
gikk derfor ut på høring som kommunedirektørens forslag.  
 
Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret merket vi oss at budsjettet for VA-drift og inkl. 
investering i 200 millionklassen gikk gjennom, uten debatt. VA- budsjettet ble vedtatt med 
bunnlinje 0, dvs. ingen økonomisk belastning for kommunen, bare for 9900 registrerte 
abonnenter. 
  
Ved forrige revisjon i 2002, leverte kommunens saksbehandler ny forskrift for VA-gebyrer og 
møtte i formannskapet og kommunestyret for å svare på spørsmål, som ikke kom. Forskriften 
ble politisk vedtatt den gangen også, uten ordskifte.  
 
Da ny og revidert forskrift ble lagt frem for politisk behandling i september 2019 observerte 
VA-abonnentene at den ble vedtatt uten ordskifte. Til tross for en vesentlig endring fra 
forskriften som hadde stått seg i nesten 18 år. Dette gjelder en tilføyelse om at nye bosteder fra 
1.januar 2020 skal betale gebyrer etter målt forbruk. Det som før var et frivillig valg ble nå et 
krav vedr. gebyrberegning, og ca. 9000 abonnenter kan leve videre med sin arealberegning. I 
samme forskriften ble det presisert at en boenhet som avgiftsgrunnlag ikke behøvde å være 
godkjent i samsvar med plan og bygningsloven. Konsekvensen av dette er at kommunen har 
forskjellige definisjoner for boenhet på byggesak (eiendomsskatt), vann- avløp og renovasjon. 
Dette gir nødvendigvis et skatt og gebyrregime med ulik behandling og utfordringer i forhold 
til vårt lovverk.  
 
Selvkostprinsippet. 
 Har vi politikere og vår forvaltning nok kunnskap om retningslinjene? For ulike 
betalingstjenester som m.a. renovasjon, vannforsyning og avløp gjelder retningslinjer for 
gebyrberegning etter selvkostprinsippet.  
 
Det er utarbeidet retningslinjer for slik selvkostberegning. (Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester fra 2014).  
 
Selvkostprinsippet for VA bygger på Lov av 31. mai 1974 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter med revisjon av 1.mars 2014 samt Forurensingsloven av 1.juni 2004. I disse 
lovene er det bestemt at VA-gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader 
til bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.  
 
Retningslinjene for beregning av selvkost bestemmer at brukere av dagens tjenester skal betale 
det tjenestene koster. Her gjelder også det som kalles «Generasjonsprinsippet», eller det 
økonomiske finansielle prinsipp. Dette sier at dagens generasjon av brukere ikke skal 
subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Brukerne skal altså kun betale for den nytten de 
har av tjenesten.  
 
Et viktig prinsipp er altså at gebyrnivået knyttes mot beregninger av selvkost. Dette betyr at 
kommunen for investeringer er sikret å få tilbake de kostnader som anskaffelsen kostet i 



historisk verdi. Løpende administrative, drift- og vedlikeholdskostnader er også del av 
selvkostbildet.  
 
Dette betyr at driftskostnader og anskaffelser må være pådratt og finnes som en post i 
regnskapet og reelt utgjør en utgiftspost.  
 
VA budsjettet for 2020 
Etterlysing av selvkostberegninger. 
 
Undertegnede kommenterte manglende selvkostvurdering for VA ved budsjettbehandlingen i 
kommunestyret den 12. desember. 
  
VA-budsjettet for 2020 ble likevel vedtatt med store investeringer og gebyr økninger på over 
10 prosent for både vann og avløp.  
 
På kommunens hjemmesider finnes ikke noen budsjettvedlegg med selvkostberegninger for 
VA. Er det slik at kommunaldirektøren har valgt ikke å fremlegge slike beregninger, eller 
finnes de ikke?  
 
Finnes beregningene bes de offentliggjort på kommunens hjemmeside, jfr. Offentleglovas 
bestemmelser.  
 
Dersom selvkostberegningene ikke er utført bør VA-budsjettpostene for 2020-2023 
revurderes, og budsjettet for VA for budsjettåret 2020 behandles på nytt.  
 
For mine tidligere spørsmål i saken vises det til ubesvarte henvendelser av 11.11.19 ved 
oppstart budsjettprosess og etterlysning av tilsvar den 07.01.20.  
 
Svar fra ordfører: 
Ordfører takker for spørsmålet. Innledningsvis vil jeg bemerke at som folkevalgte er vi 
legfolk. I rollen som folkevalgte fatter vi vedtak om rammer og retning, men overlater til 
fagfolkene i administrasjonen å iverksette vedtakene i tråd med de rammer som er lagt, 
herunder gjeldende lovverk.  
 
Ordfører har rådført seg med administrasjonen og har følgende svar på det grunngitte 
spørsmålet: 
Kommunens VA-gebyrer beregnes i tråd med «Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester» (H-3/14, KMD), jf pkt 5.8.2.2 Vann og avløp i Årsbudsjett 
2020. 
 
Budsjettforslaget for tjenesteområdet Vann og avløp legges fram med tall på samme nivå som 
for andre tjenesteområder. Og på samme måte som for andre tjenesteområder gjøres det 
beregninger som leder fram til det framlagte budsjettforslaget. Detaljbudsjett legges per i dag 
ikke fram for noen tjenesteområder. 
 
Regnskapet offentliggjøres bl.a. gjennom Kostra-rapportering og politisk rapportering. I 
forrige årsregnskap (for 2018) ble selvkostregnskapet lagt fram i note 19. Regnskapet er 
offentliggjort på kommunens nettsider via de politiske saksdokumentene ved behandling av 
årsregnskapet (for 2018: sak 45/2019). 
 



I tillegg til ordinær rapportering, bruker Lillehammer kommune også selvkostmodellen 
Momentum til å følge opp selvkostregnskapet innen VA. Her lages det bl.a. prognoser og 
framskrivinger som brukes som underlag for de gebyrforslagene som legges fram. Disse 
beregningene og framskrivingene er viktige for at gebyrene ikke skal svinge for mye fra år til 
år. Etterkalkyle av selvkosttjenestene for 2019 skal gjennomføres 5. februar, og endelig 
selvkostregnskap blir som vanlig lagt fram under behandlingen av årsregnskapet i mai. 
 
Når det gjelder politisk forankring, vil ordfører vise til at tjenesteområdet Vann og avløp 
jobber etter politisk vedtatt hovedplan for vann og avløp, slik som det er beskrevet i pkt 
5.8.2.2 Vann og avløp i Årsbudsjett 2020. 
 
Ordfører er videre kjent med at da ny VA-gebyrforskrift ble behandlet i Utvalg for plan og 
samfunnsutvikling i sept 2019 (sak 65/19), var det flere som hadde ordet i saken. Ordskiftet 
ble avsluttet med votering over følgende forslag fra representanten Knut Arne Vassdokken: 
«Det bes om en egen sak vedrørende spørsmål om innføring av pålegg om vannmåler.» I 
tillegg til det nye kravet om vannmålere i alle nybygg, ønsket altså utvalget å få utredet et 
allment krav til vannmålere for alle abonnenter. Både kommunedirektørens innstilling og 
forslaget fra Vassdokken ble enstemmig vedtatt. 
I formannskapet fremmet ordfører likelydende tilleggsforslag om utredning av vannmålere for 
alle abonnenter. Også her ble tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
Under behandling av saken i kommunestyret, ble det fremmet et alternativt forslag fra Hilde 
Jorun Hoven, som bl.a. gikk ut på at alle abonnenter skal betale etter stipulert forbruk, ikke 
etter måler. Dette forslaget fikk 3 stemmer og falt. 
 
Representanten Skrautvol viser i det grunngitte spørsmålet til utfordringer knyttet til ulike 
definisjoner av «boenhet» forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.  
Den nye VA-gebyrforskriften er hjemlet i vass- og avløpsanleggslova og i 
forurensingsforskriften. I Miljødirektoratets kommentarer til forurensingsforskriften står det at 
«med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc 
og kjøkkendel.» Denne definisjonen er brukt i vår gebyrforskrift. Siden forankringen er gjort i 
forurensingsforskriften, presiseres det i gebyrforskriften at dette ikke innebærer at boenheten 
trenger å være godkjent etter plan- og bygningsloven. Presiseringen etablerer altså ikke et 
avvik fra plan- og bygningsloven. Forskjellen er der allerede, og presiseringen er kun gjort for 
at abonnentene lettere skal bli oppmerksom på ulikhetene. 
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Sak  1/20 

 
 
IGANGSETTING AV ARBEID MED PLANSTRATEGI 2020-2023 OG 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Arbeid med planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 startes opp 
umiddelbart. 

2. Arbeid med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel startes opp umiddelbart.  
3. Planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
4. Det lages en oversikt over hele planverket som viser hierarkisk oppbygging, og hvor 

det tydelig fremkommer hva som er strategi, planer og handlingsprogram. 
 
 
Behandling: 
 
Eva Marie Meling Mathisen (R) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: 
Planen skal synliggjøre samfunnsutviklinga i hele Lillehammer kommune. Utviklinga i 
grendene bør få særlig oppmerksomhet. I arbeidet med planen bør innholdet i 
«kraftsamlingsrapporten» ligge til grunn.   
 
Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: 
Følgende setning innarbeides i planstrategien: 
Kommunestyret oppfordrer de som jobber med tekst i kommunen til å benytte klarspråk. 
 
Johannes Wahl Gran (MDG) ba om gruppemøte. 
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 1-4 som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det 
votert over Meling Mathisens tilleggsforslag som fikk 11stemmer og falt. Til slutt ble det 
votert over Wahl Grans forslag som ble enstemmig vedtatt 
 
 
V E D T A K: 
 

1. Arbeid med planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 startes opp 
umiddelbart. 

2. Arbeid med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel startes opp umiddelbart.  
3. Planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
4. Det lages en oversikt over hele planverket som viser hierarkisk oppbygging, og hvor 

det tydelig fremkommer hva som er strategi, planer og handlingsprogram. 
5. Følgende setning innarbeides i planstrategien: 

Kommunestyret oppfordrer de som jobber med tekst i kommunen til å benytte 
klarspråk. 



 
 
 
 
 

Sak  2/20 
 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2018-
2021 - 2.GANGS RULLERING AV KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
1. Rullering av handlingsprogrammets kapt. 5.4 I Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse 2018-2021 vedtas. 
2. Søknader om spillemidler for 2020 prioriteres i samsvar med planens handlingsprogram 

kap. 5.4.4 Nærmiljøanlegg og kap. 5.4.5 Idretts- og frilfutsanlegg 
3. Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 fram en sak om innmelding i WHOs 

norske nettverk "Sunne kommuner", som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av neste 
plan. 

4. De som jobber med kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i kommunen  
oppfordres til å gjennomgå e-læringskurset «Den gylne pennen».  Det oppfordres i 
forbindelse med hovedrevisjonen av Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i 2021 at 
klarspråk benyttes. 

5. Forslag til uprioriterte saker:  
- Vingar: Få med idrettslaget og lokale sponsorer og etablere en «gaming arena» i gamle 
  «jokern» på vingar.  
- Vingar-Leirvika: Tursti fra skogsvei på Kastrudvegen til Vingar skole. 

 
Behandling: 
 
Roar Olsen (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styremedlem i 
Lillehammer Olympiapark AS. Lillehammer Olympiapark AS er part i saken, og Olsen er i 
kraft av sitt styreverv inhabil etter forvaltningsloven § 6. første ledd e) nr.2 
Ingen vararepresentant tok sete. 
 
Marit Roland (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styremedlem i 
Lillehammer Olympiapark AS. Lillehammer Olympiapark AS er part i saken, og Roland er i 
kraft av sitt styreverv inhabil etter forvaltningsloven § 6. første ledd e) nr.2 
Vararepresentant Lise Haugstad (Ap) tok sete. 
 
Bjørgulv Noraberg (H) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styremedlem i 
Lillehammer Olympiapark AS. Lillehammer Olympiapark AS er part i saken, og Noraberg er 
i kraft av sitt styreverv inhabil etter forvaltningsloven § 6. første ledd e) nr.2 
Vararepresentant Håkon Erdal (H) tok sete. 
 



Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som daglig leder ved 
Jorekstad AS. Jorekstad As er part i saken, og Rønning er i kraft av sitt ansettelsesforhold som 
daglig leder, inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd e) nr. 2.  
Vararepresentant Mahamoud Ibrahim Mohammed (V) tok sete. 
 
Merethe Kjellberg (Ap) ble valgt som settevaraordfører. 
 
Det var 46 representanter, hvorav 11 vararepresentanter, tilstede under behandling av saken. 
 
Per Arne Slapø (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 5: 
Jeg foreslår at de to nye uprioriterte prosjektene som ble foreslått fra utvalg klima og miljø 
tas ut, og at det henvises til å innmeldes på normal måte til neste års rullering.  
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 2 som ble enstemmig vedtatt.  
Innstillingens punkt 3 ble deretter enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 falt med 
overveldende flertall. Slapøs alternative forslag til innstillingens punkt 5 fikk 17 stemmer og 
falt.  
 
Det ble votert over innstillingens punkt 5, første del; (Vingar: Få med idrettslaget og lokale 
sponsorer og etablere en «gaming arena» i gamle «jokern» på vingar) som fikk 3 stemmer og 
falt.  
Innstillingens punkt 5, andre del (Vingar-Leirvika: Tursti fra skogsvei på Kastrudvegen til 
Vingar skole.) ble vedtatt mot 15 stemmer. 
 
Til slutt ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 

 
 
V E D T A K: 

1. Rullering av handlingsprogrammets kapt. 5.4 I Kommunedelplan for fysisk aktivitet 
og naturopplevelse 2018-2021 vedtas. 

2. Søknader om spillemidler for 2020 prioriteres i samsvar med planens 
handlingsprogram kap. 5.4.4 Nærmiljøanlegg og kap. 5.4.5 Idretts- og frilfutsanlegg 

3. Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 fram en sak om innmelding i WHOs 
norske nettverk "Sunne kommuner", som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av 
neste plan. 

4. Forslag til uprioriterte saker:  
- Vingar-Leirvika: Tursti fra skogsvei på Kastrudvegen til Vingar skole. 

 
 

Sak  3/20 
 
 
UTBYGGING AV JOREKSTAD FRITIDSBAD - SØKNAD OM UTVIDET 
KOMMUNAL LÅNEGARANTI 



 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Lillehammer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån maksimalt kr 
18.000.000 som Jorekstad AS tar opp til utbygging og rehabilitering av Jorekstad badeanlegg.  

2. Lån som sikres ved denne garantien skal bare benyttes til å innfri midlertidig kreditt i DNB 
på 18.000.000 som har finansiert overskridelsene i vedlikeholdsprosjektet på Jorekstad i 2018 
og 2019.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.  

4. Punkt 3 kan utvides til 30 år dersom levetiden på anlegget forventes å være 30 år. 
Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å innarbeide dette i endelig avtale etter vurdering 
på levetid fra Jorekstad.  

5. Lillehammer kommunes garanti sikres ved pant i eiendomsmassen til Jorekstad. 

6. Lillehammer kommune omgjør tidligere simpel kausjon gitt til fordel for Jorekstad AS til 
    selvskyldnerkausjon. 
 
 
Behandling: 
 
Terje Rønning (V), Roar Olsen (Ap), Marit Roland (Ap) og Bjørgulv Noraberg (H) tok på 
nytt sete. Vararepresentantene Mahamoud Ibrahim Mohammed (V), Lise Haugstad (Ap) og 
Håkon Erdal (H) fratrådte.  
 
Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som daglig leder ved 
Jorekstad AS. Jorekstad AS er part i saken, og Rønning er i kraft av sitt ansettelseforhold som 
daglig leder inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 første ledd e) nr. 2. 
 
Vararepresentant Mahamoud Ibrahim Mohammed (V) ble vurdert å være inhabil etter 
forvaltningslovens § 6, andre ledd på grunn av sitt ansettelselseforhold ved Jorekstad. 
Ingen vararepresentant tok sete. 
 
Merethe Kjellberg (Ap) ble på nytt valgt som settevaraordfører. 
 
Det var fortsatt 46 representanter, hvorav 8 vararepresentanter, tilstede under behandling av 
saken. 
 
Ola E. Skrautvol (Sp) fremmet følgende forslag til nye punkt 7-10: 
7. Alle aksjene for Jorekstad as transporteres kostnadsfritt 100% til Lillehammer kommune.  
    Det betyr at ingen eiendeler, driftsmidler, bygninger eller grunnareal som reduserer  
    inntektsgrunnlaget kan tas ut. 
8. Selskapet Jorekstad as viderefører i sine nåværende drift og aktiviteter som  
    forutsetningsvis skal gi et bærekraftig økonomisk grunnlag. 



9. Det etableres vedtekter som sikrer en enkel og effektiv organisering av driftsansvaret for  
    selskapet, der daglig leder og styret har et definert og klart ansvar for å sikre at  
    Lillehammer kommune sine bestemmelser for eierstrategi oppfylles. Dette innebærer  
    kvartalsvise rapporteringer for driften der kravet er balanse i driften, uten behov for  
    driftstilskudd eller ytterligere garantistillelser. 
10. Planlagt utbygging av fase 2 ikke del av de videre planene for selskapet i denne     
     kommunestyreperioden, 2019 – 2023.  
  
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 1-6 som ble vedtatt mot 1 stemme.  
Deretter ble det votert over Skrautvols forslag punktvis. 
Forslag til nytt punkt 7 fikk 8 stemmer og falt. 
Forslag til nytt punkt 8 fikk 4 stemmer og falt. 
Forslag til nytt punkt 9 fikk 5 stemmer og falt. 
Under forslag til nytt punkt 10 ble det registrert stemmelikhet, ordførers dobbeltstemme 
avgjorde, og forslaget falt.  
  
 
V E D T A K: 
 

1. Lillehammer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån maksimalt kr 
18.000.000 som Jorekstad AS tar opp til utbygging og rehabilitering av Jorekstad badeanlegg.  

2. Lån som sikres ved denne garantien skal bare benyttes til å innfri midlertidig kreditt i DNB 
på 18.000.000 som har finansiert overskridelsene i vedlikeholdsprosjektet på Jorekstad i 2018 
og 2019.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.  

4. Punkt 3 kan utvides til 30 år dersom levetiden på anlegget forventes å være 30 år. 
Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å innarbeide dette i endelig avtale etter vurdering 
på levetid fra Jorekstad.  

5. Lillehammer kommunes garanti sikres ved pant i eiendomsmassen til Jorekstad. 

6. Lillehammer kommune omgjør tidligere simpel kausjon gitt til fordel for Jorekstad AS til 
    selvskyldnerkausjon. 
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REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER  
 
 
I N N S T I L L I N G: 



 
1. Reglement for folkevalgte organers virksomhet vedtas i tråd med vedlagt utkast. 
2. Det skal være anledning til å innføre taletid dersom utvalget vedtar det (§3-5) 
3. I protokollen skal det i tillegg til punktene nevnt i § 3-7 også føres opp stemmegiving 

på partinivå. 
 
Behandling: 
 
Varaordfører Terje Rønning (V) tok på nytt sete og Merethe Kjellberg (Ap) fratrådte som 
settevaraordfører. 
 
Espen Østvold Rølla (Ap) ble innvilget permisjon kl 12:15 og fratrådte. Vararepresentant Lise 
Haugstad (Ap) tok sete. 
 
Det var 47 representanter, hvorav 8 vararepresentanter, under behandling av saken. 
 
Mads Furu (Ap) fremmet forslag om begrenset taletid til 3 minutter, noe kommunestyret 
sluttet seg til. 
 
Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3: 
«I protokollen skal det i tillegg til punktene nevnt i § 3-7 også føres opp stemmegiving på 
partinivå.» 
 
Endres til: 
I formannskap og utvalga skal det i tillegg til punktene nevnt i § 3-7 også føres opp 
stemmegivning på partinivå.  
 
Terezia Hole (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens §2-1, siste avsnitt første 
kulepunkt: 
Kommunestyremøtene blir én gang pr. måned, torsdag kl. 09.00- til vi er ferdig og senest 
16.00. 
 
Oddvar Myhren Møllerløkken (H) fremmet følgende endringsforslag i saken:  
§2-1 endres i siste avsnitt første kulepunkt til å lyde: 
«Kommunestyret: èn gang pr måned, torsdag kl 18:00-22:00». 
 
Øyvin Aamodt (R) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens innstillingens §2-1, 
siste avsnitt første kulepunkt: 
Kommunestyremøtene skal være på dagtid. For å dekke opp de økte utgiftene med å flytte 
kommunestyremøtene fra kveldstid til dagtid, reduseres godtgjørelsene til politikerene 
tilsvarende, slik at kommunen ikke påføres ekstra utgifter med flyttingen av møtetidspunkt.  
 
Mads Furu (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens endringsforslag tilknyttet §2-1, siste avsnitt første 
kulepunkt: 
Møllerløkkens alternative forslag fikk 23 stemmer og falt. Deretter fikk Holes alternative 
forslag 2 stemmer og falt. Aamodts alternative forslag fikk 22 stemmer og falt.  



 
Wahls Grans endringsforslag til innstillingens punkt 3 og reglementets §3-7 fikk 24 stemmer 
og ble vedtatt. 
 
Innstillingens utkast til reglement for folkevalgte med vedtatte endringer ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Det ble til slutt votert over innstillingens punkt 2 som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
V E D T A K: 
 

1. Reglement for folkevalgte organers virksomhet vedtas i tråd med vedlagt utkast. 
2. Det skal være anledning til å innføre taletid dersom utvalget vedtar det (§3-5) 
3. I formannskap og utvalga skal det i tillegg til punktene nevnt i § 3-7 også føres opp 

stemmegivning på partinivå.  
. 
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FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKATTEÅRET 2020 - 
EIENDOMSSKATTELOVEN § 7  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. For skatteåret 2020 gis det fritak for eiendommer i henhold til vedlagte liste i samsvar 
med eiendomsskatteloven § 7 a. 

2. Alle fredede bygninger fritas generelt for eiendomsskatt kommende skatteår med 
hjemmel i esktl. § 7 b. Ved eventuelle senere fredingsvedtak etter lov om kulturminner 
vil administrasjonen legge frem sak på det eventuelle fredningsobjektet i forbindelse 
med den årlige budsjettbehandlingen.  

 
Behandling: 
 

Bjørgulv Noraberg (H) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styremedlem i 
Lillehammer kommunale boligstiftelse. Lillehammer kommunale boligstiftelse er part i saken, 
og Noraberg er i kraft av sitt styreverv inhabil etter forvaltningsloven § 6. første ledd e) nr.1  
Vararepresentant Håkon Erdal (H) tok sete. 

Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styreleder i 
Lillehammer Kommunale Boligstiftelse og daglig leder ved Jorekstad AS. Lillehammer 
kommunale boligstiftelse og Jorekstad As er part i saken, og Rønning er i kraft av sitt 
styreverv og ansettelsesforhold som daglig leder, inhabil etter forvaltningsloven § 6, første 



ledd e) nr.1, og forvaltningsloven § 6 første ledd e) nr. 2.  
Vararepresentant Mahamoud Ibrahim Mohammed (V) tok sete. 
 
Johannes Wahl Gran (MDG) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som 
representantskapsmedlem i Saksumdal Bygdahus AL. Saksumdal Bygdahus AL er part i 
saken, og i kraft av sitt verv som representantskapsmedlem anses Wahl Gran som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. Ingen vararepresentant tok sete. 
 
Mats Ellingsen (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som saksbehandler i saken. Ellingsen 
anses som inhabil etter kommunelovens §11-10, andre ledd. 
Vararepresentant Halvor Møllerløkken (H) sete. 
 
Det var 46 representanter, hvorav 11 vararepresentanter tilstede under behandling av saken. 
 
Astrid Gaassand (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: 
Alle barnehager i Lillehammer kommune skal behandles likt og alle barnehager i 
Lillehammer kommune gis fullt fritak av eiendomsskatt. 
 
Øivin Aamodt (R) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: 
Lundgaardløkka barnehage og Suttestad barnehage fritas for eiendomsskatt. 
 
Begrunnelse: Kommunedirektøren har sjekket og det er godtgjort at de to barnehagene ikke 
har kommersielt mål for driften. 
 
Terezia Hole (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av samarbeidskoalisjonen Ap 
MDG, SV, V og KrF: 
 Lundgårdsløkka Barnehage AS og Suttestad Barnehage AS gis fullt fritak for eiendomsskatt i 
samsvar med eiendomsskatteloven paragraf 7a. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Gaassands tilleggsforslag som fikk 17 stemmer og falt. Deretter ble 
det votert over Holes tilleggsforslag likelydende forslaget fra Aamodt, som ble vedtatt mot 1 
stemme. Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt, deretter ble innstillingens punkt 2 
enstemmig vedtatt.  
 
 
V E D T A K: 
 

1. For skatteåret 2020 gis det fritak for eiendommer i henhold til vedlagte liste i samsvar 
med eiendomsskatteloven § 7 a. 

2. Alle fredede bygninger fritas generelt for eiendomsskatt kommende skatteår med 
hjemmel i esktl. § 7 b. Ved eventuelle senere fredingsvedtak etter lov om kulturminner 
vil administrasjonen legge frem sak på det eventuelle fredningsobjektet i forbindelse 
med den årlige budsjettbehandlingen.  

3.  Lundgårdsløkka Barnehage AS og Suttestad Barnehage AS gis fullt fritak for 
eiendomsskatt i samsvar med eiendomsskatteloven paragraf 7a 
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PERMISJONSSØKNAD - POLITISKE VERV INGRID KRISTIN 
SIGURDARDOTTIR LANGFELDT 
 
 
I N N S T I L L I N G: 
1. Ingrid Kristin Sigurdsdattir Langfeldt (SV) innvilges midlertidig fritak i perioden 23.1. – 

20.6.2020 fra følgende politiske verv: 
- medlem kommunestyret 
- medlem og nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
- varamedlem til formannskapet. 

2. Kaia B. Paulsen rykker i perioden 23.1.– 20.6.2020 opp som fast medlem av 
kommunestyret, samt som medlem av utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, samt 
som 1. varamedlem til formannskapet for SV. 

3. Som nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i perioden 23.1.- 20.6.2020 
velges Kaia B. Paulsen. 
 

 
Behandling: 
Representantene Terje Rønning (V), Bjørgulv Noraberg (H), Johannes Wahl Gran (MDG) og 
Mats Ellingsen (H) tok på nytt sete og vararepresentantene Håkon Erdal (H), Mahamoud 
Ibrahim Mohammed (V) og Halvor Møllerløkken (H) fratrådte.  
 
Det var 47 representanter, hvorav 8 vararepresentanter, under behandling av saken. 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
V E D T A K: 

1. Ingrid Kristin Sigurdsdattir Langfeldt (SV) innvilges midlertidig fritak i perioden 23.1. 
– 20.6.2020 fra følgende politiske verv: 
- medlem kommunestyret 
- medlem og nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
- varamedlem til formannskapet. 

2. Kaia B. Paulsen rykker i perioden 23.1.– 20.6.2020 opp som fast medlem av 
kommunestyret, samt som medlem av utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, 
samt som 1. varamedlem til formannskapet for SV. 

3. Som nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i perioden 23.1.- 
20.6.2020 velges Kaia B. Paulsen. 
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OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I 
LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019-2023  
 
 
I N N S T I L L I N G: 

1. Terje Holen fratrer som medlem av felles skjønnsnemnd for forpaktning. 
2. Kommunestyret vedtar at de samme personene oppnevnes til skjønnsnemnd for 

forpakting i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner for kommunestyreperioden 
2019-2023. 

3. Kommunestyret oppnevner følgende personer til felles skjønnsnemnd for forpakting: 
- Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad, fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune 

4. Nemnda konstituerer seg selv. 

 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingens punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
V E D TA K: 

1. Terje Holen fratrer som medlem av felles skjønnsnemnd for forpaktning. 
2. Kommunestyret vedtar at de samme personene oppnevnes til skjønnsnemnd for 

forpakting i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner for kommunestyreperioden 
2019-2023. 

3. Kommunestyret oppnevner følgende personer til felles skjønnsnemnd for forpakting: 
- Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad, fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune 

4. Nemnda konstituerer seg selv. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL FÅBERG FJELLSTYRE 2019-2023  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
1. For valgperioden 2019-2023, med funksjonstid f.o.m. 23.01.2020, velger kommunestyret  
    medlemmer og varamedlemmer til Fåberg fjellstyre, samt leder og nestleder, i henhold til 
    følgende oversikt: 
 

  Medlemmer – 5 faste Personlige varamedlemmer 
AP/SV/V/MDG/KrF Espen Granli (AP) Bjørn Rønning (AP) 
  Anne Brit Sandvig (SV) Ane Solstuen (MDG)  
  Bjørg Lien (V)            Jytte Sonne (KrF) 
H/SP/R/FrP/PP Mona Bergh Brustad (PP) Mona Lillegård (FrP) 
  Ane Nyseth (SP) Per Arne Slapø (H) 

 
2. Som leder og nestleder i fjellstyret for perioden 23.1.2020 og ut valgperioden velges hhv. 
Bjørg Lien (V) og Ane Nyseth (SP). 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
V E D T A K: 
1. For valgperioden 2019-2023, med funksjonstid f.o.m. 23.01.2020, velger kommunestyret  
    medlemmer og varamedlemmer til Fåberg fjellstyre, samt leder og nestleder, i henhold til 
    følgende oversikt: 
 

  Medlemmer – 5 faste Personlige varamedlemmer 
AP/SV/V/MDG/KrF Espen Granli (AP) Bjørn Rønning (AP) 
  Anne Brit Sandvig (SV) Ane Solstuen (MDG)  
  Bjørg Lien (V)            Jytte Sonne (KrF) 
H/SP/R/FrP/PP Mona Bergh Brustad (PP) Mona Lillegård (FrP) 
  Ane Nyseth (SP) Per Arne Slapø (H) 

 
2. Som leder og nestleder i fjellstyret for perioden 23.1.2020 og ut valgperioden velges hhv. 
Bjørg Lien (V) og Ane Nyseth (SP). 
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UTTALELSE TIL STYRET I SYKEHUSET INNLANDET  
 
 
I N N ST I L L I N G: 
 
Lillehammer kommunestyre vedtar uttalelse om situasjonen ved Lillehammer Sykehus slik det 
framgår av saken. 

 
 
Behandling: 
Oddvar Myhren Møllerløkken (H) fremmet følgende presiseringsforslag til underpunkt i 
overskriften: 
Ikke bygg ned tilbud før annet tilbud er utbygget 
 
Oddvar Myhren Møllerløkken (H) ble innvilget permisjon og fratrådte kl. 14:00. 
Vararepresentant Håkon Erdal (H) tok sete.  
 
Det var 47 representanter, hvorav 9 vararepresentanter, tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Innstillingen, inkludert Møllerløkkens presiseringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
V E D T A K: 
Lillehammer kommunestyre vedtar uttalelse om situasjonen ved Lillehammer Sykehus slik 
det framgår av saken, inkludert presiseringsforslaget til underpunkt i overskriften: 
Ikke bygg ned tilbud før annet tilbud er utbygget 
  

 
 
 
 


