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PROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 25.03.2021 Tid: 09:00 – 15:07 
 
Innkallingsmåte: Skriftlig 

 
Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Ordfører Ingunn Trosholmen   
Medlem Anders Brabrand FO  
Medlem Mads Furu   
Medlem Merethe Kjellberg   
Medlem Sigrid Skjølås   
Medlem Knut Arne Vassdokken   
Medlem Fazila Aminzai   
Medlem Roar Olsen   
Medlem Ane Tosterud Holte   
Medlem Geir Bjørke   
Medlem Espen Østvold Rølla   
Medlem Hege Bræin Furuli   
Medlem Marit Roland   
Medlem Oddvar Myhren Møllerløkken   
Medlem Morten Aune   
Medlem Bjørgulv Noraberg   
Medlem Tone Kolaas   
Medlem Trygve Belsvik   
Medlem Mats Ellingsen   
Medlem Per Arne Slapø   
Medlem Marianne Gunnerud   
Medlem Freddy Jensen   
Medlem Ingunn Haavemoen   
Medlem Torleik Svelle   
Medlem Ola E. Skrautvol   
Medlem Terje Holen   
Medlem Svein Tore Tvete   
Medlem Anne Holen Aasen   
Medlem 
Medlem 

Ingerid Lyngnes 
Hans P. Bjørge 

  

Medlem Johannes Wahl Gran   
Medlem Ane Solstuen   
Medlem 
Medlem 

Marius Sunde 
Eirik Norheim 

FO 
FO 

 

Medlem Mizanur Rahaman   
Medlem Ingunn Dalan Vik   



Medlem Ingrid Kristin S. Langfeldt FO  
Medlem Aksel Hagen   
Medlem Øyvin Aamodt   
Medlem Eva Marie Meling Mathisen   
Medlem Oda Beer-Mølslett   
Medlem Astrid Gaassand   
Medlem Odd Arne D. Ringen   
Medlem Terje Rønning   
Medlem Terezia Hole   
Medlem Jytte Sonne   
Medlem Mona Bergh Brustad   
Varamedlem Espen Granli FO Anders Brabrand 
Varamedlem Stein B. Olsen FO Espen Granli 
Varamedlem Lise Haugstad FO Stein B. Olsen 
Varamedlem 
Varamedlem 

Hans Kristian Enge 
Bjørn Rønning 

FO Lise Johansen Haugstad 
Hans Kristian Enge 

Varamedlem Ingvild Myklebust Christensen  Marius Sunde 
Varamedlem 
Varamedlem 

Magnus Kessel 
Kaia B. Paulsen 

 
 

Eirik Norheim 
Ingrid Kristin S. Langfeldt 

 
 
Andre Kommunedirektør Tord Buer Olsen 

Kommunalsjefer: sektor by og samfunnsutvikling Geir Fevang, sektor 
helse og velferd Bernt Tennstrand, sektor oppvekt, utdanning og kultur 
Terje Næss, HR-sjef Sidsel Brath og økonomisjef Ole Rolstad 
Møtesekretær: May Britt Haagensen 

 
Av 47 møtte 43 representanter og 4 vararepresentanter. 
 
Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av sakliste: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021: Godkjent uten merknad  
 
Sak 34/2021 ble behandlet først, deretter saker i rekkefølge. Sak 31/21, 32/21 og 33/21 ble 
utsatt. 
 
Vedlegg til møteprotokollen: 
-Presentasjon informasjon om koronasituasjonen og økonomiske konsekvenser 
 
På grunn av den ekstraordinære situasjonen landet er i ble møtet gjennomført digitalt med 
følgende kjøreregler: 
 
1.Kamera på PC eller nettbrett skal være slått av under hele møtet, utenom når representanten 
   har ordet. 
2.Mikrofonen skal kun være på når representanten har ordet. Mutes den ikke vil dette gjøres   
   fra dirigentbordet. 
3.Representantene ber kun om ordet ved å skrive navnet sitt i chattefunksjonen 
4.Forslag som fremmes SKAL redegjøres for og deretter fremmes skriftlig til ordfører og  
   sekretariatet. Forslag vil deretter legges opp på skjermen før votering.  
 



Det ble gjennomført 1 minutts stillhet for vararepresentant Knut Arild Gundersen (H) som 
gikk bort 17. mars. 

 
 
 

ORIENTERINGER 
 
 -Informasjon om koronasituasjonen og økonomiske konsekvenser, ved kommunedirektør  
  Tord Buer Olsen 
 
-Forskrift om munnbind som følge av Covid 19 pandemien, ved kommuneoverlege Morten  
 Bergkåsa 
 

 
 

SAKLISTE 
 
 
Sak nr. Arkivsak nr 
 Sakstittel 
 
21/21 21/1655  

SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET - MILJØPARTIET DE 
GRØNNE  

 
22/21 19/7563  

KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2019-2023  
 
23/21 21/1778  

FRITAK FRA POLITISKE VERV MARIT ROLAND 
 
24/21 21/1776  

FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I RÅDET FOR MENNESKER MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE SOLVOR ENGEN 

 
25/21 21/837  

HØRING - VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  
 
26/21 20/1636  

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING NORDSETER  
 
27/21 17/713  

DETALJREGULERING - HAGEJORDET - SØRE ÅL - 
SLUTTBEHANDLING GNR. 87/180 M. FLERE 

 
28/21 20/12362  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-
2031  

 



29/21 21/480  
HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY  

 
30/21 21/885  

HØRING - DET HANDLER OM NORGE - BÆREKRAFT I HELE LANDET 
UTREDNING OM KONSEKVENSER AV DEMOGRAFIUTFORDRINGER I 
DISTRIKTENE 

 
31/21 18/9783  

REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR 
LILLEHAMMERREGIONEN - BÆREKRAFTSKRITERIER  

 
32/21 21/1968  

KONTROLLUTVALGET - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 
31.12.2020  

 
33/21 21/1331  

INTERPELLASJON - FRA INGERID LYNGNES (SP) - ETABLERING AV 
HUNDEPARK I LILLEHAMMER  

 
34/21 21/2168  

FORSKRIFT OM MUNNBIND SOM FØLGE AV COVID 19 PANDEMIEN 
 
 



 
Sak 21/21 

 
 
SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET - MILJØPARTIET DE GRØNNE  
 
 
Valgstyrets forslag til vedtak: 
 

1. Det foretas nytt valgoppgjør.  
2. Gunnar Veastad blir valgt inn i kommunestyret som varamedlem for Miljøpartiet de 

Grønne for resten av valgperioden 2019-2023. 

 
Behandling: 
Votering: 
Valgstyrets forslag til vedtak punkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Det foretas nytt valgoppgjør.  
2. Gunnar Veastad blir valgt inn i kommunestyret som varamedlem for Miljøpartiet de 

Grønne for resten av valgperioden 2019-2023. 

 
 

 
 

Sak 22/21 
 
 
KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2019-2023  
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
Per Andreas Mæhlum trer ut av funksjonen som varamedlem til kontrollutvalget.  
 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Kommunestyrets vedtak: 
Per Andreas Mæhlum trer ut av funksjonen som varamedlem til kontrollutvalget.  
 
 
 
 

 
 
 

Sak  23/21 
 
 
FRITAK FRA POLITISKE VERV MARIT ROLAND 
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 

1. Marit Roland (AP) innvilges fritak fra alle politiske verv fom 1.4.2021 tom 31.8.2021. 
 
For fritaksperioden gjelder følgende:  

 
2. 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Granli, trer inn som medlem av 

kommunestyret.  
 

3. Som settemedlem til Utvalg for helse og velferd velges 1. varamedlem Lise Haugstad 
(AP). 
 

4. I Formannskapet rykker vararepresentantene fra samme liste tilsvarende opp en plass.  
 
 
 
Behandling: 
Marit Roland (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet som part i saken. Roland ble ansett 
som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a jf. kommuneloven § 11-10 første 
ledd og fratrådte. Vararepresentant Hans Kristian Enge (Ap) tok plass.  
 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 

1. Marit Roland (AP) innvilges fritak fra alle politiske verv fom 1.4.2021 tom 31.8.2021. 
 
For fritaksperioden gjelder følgende:  

 
2. 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Granli, trer inn som medlem av 

kommunestyret.  



 
3. Som settemedlem til Utvalg for helse og velferd velges 1. varamedlem Lise Haugstad 

(AP). 
 

4. I Formannskapet rykker vararepresentantene fra samme liste tilsvarende opp en plass.  
 
 
 
 
 

 
 

Sak  24/21 
 
 
FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE SOLVOR ENGEN 
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
1. Solvor Engen innvilges fritak fra vervet som medlem av Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne ut valgperioden. 
2. 1. varamedlem Terje Erlandsen velges som settemedlem i Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne for perioden fra 25.3.2021 og ut valgperioden. 

 
Behandling: 
Marit Roland (Ap) tok på nytt plass, og vararepresentant Hans Kristian Enge (Ap) fratrådte. 
Det var fortsatt 47 representanter tilstede i møtet. 
 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
1. Solvor Engen innvilges fritak fra vervet som medlem av Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne ut valgperioden. 
2. 1. varamedlem Terje Erlandsen velges som settemedlem i Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne for perioden fra 25.3.2021 og ut valgperioden. 

 
 

 
 

Sak  25/21 



 
 
HØRING - VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
 
 
Behandling: 
Svein Tore Tvete (Sp) fremmet følgende 2 forslag til supplement til høringssvaret. 
 

1) I punkt c i svaret til høringsbrevets spørsmål 2,  endres teksten fra og med 
 
Befolkningen er stor  ----  ikke minst på grunn av et stort antall hyttebrukere. I tillegg 
er det  aktivitet i de mange alpinanleggene og ved store idrettsarrangement. Dertil er 
det  innrykk av fjellturister, sommer som vinter. Dette er aktiviteter med stort 
skadepotensiale..       teksten fortsetter så … Selv om   osv. 
 

2) Supplement til svar til spørsmål 4, Justering av  virksomhet/funksjoner mv. 
 
Dette vet jeg ikke hvor måtte komme i teksten. Noen må klare å flette det inn. 
- Det bør legges opp til rotasjon for fagpersonell mellom sykehuslokasjonene. 

Avstanden mellom sykehusene ligger til rette for det. 
- Innlandet har et utviklingspotensiale ved at Gjøvik har samlokalisering av sykehus 

og et teknologisk universitet. Det gir mulighet for forskning, utvikling og 
opplæring i teknologibasert pasientbehandling. 

 
Øyvin Aamodt (R) fremmet følgende alternative forslag: 
 
1. Lillehammer kommunestyre anser at utredningsarbeidet om sykehusstruktur for Innlandet 

er ufullstendig, og at det såkalte 0+-alternativet basert på nåværende struktur også må 
utredes før det endelige målbildet fastslås i konseptfasen. Det må avsettes like mye 
ressurser til en slik utredning som det ble gjort i forkant av nåværende målbilde, slik at 
den kan gjennomføres uten å utløse ytterligere forsinkelser av prosessen.   

  
2. Innlandet er spredtbygd, og trenger en sykehusstruktur som sikrer enkel tilgang til 

helsetjenester i hele fylket med god kvalitet og effektiv ressursbruk, samtidig som 
beredskapshensyn ivaretas. Innlandet er landets største hytte- og reiselivsfylke, og i 
enkelte kommuner mangedobles antallet personer i perioder. Forsvaret har også en 
betydelig aktivitet her. Lillehammer kommunestyre mener at disse forholdene må 
vektlegges når fremtidig sykehusstruktur skal fastlegges.  

  
3. Innlandet fylkeskommune har et overordnet ansvar for regional utvikling. Lillehammer 

kommunestyre vil påpeke at fremtidig sykehusstruktur må sikre et godt og nært 



helsetilbud til alle, men samfunnskonsekvenser for regional balanse, befolkning, 
arbeidsplasser og næringsliv må også vektlegges. Det er viktig at helseoppgaver tildeles 
Innlandet og fordeles mellom sykehusene her på en måte som oppleves som rettferdig, 
samtidig som den sikrer tilfredsstillende kvalitet og effektivitet.  

  
4. Lillehammer kommunestyre anser i samsvar med dette at fremtidens sykehusstruktur i 

Innlandet bør være en oppgradert versjon av dagens struktur, med åpning for noe mer 
funksjonsoppdeling mellom sykehusene der dette er nødvendig for å bygge opp større 
fagmiljøer. Et nytt hovedsykehus vil rive opp etablerte fagmiljøer rundt i fylket og føre til 
reduksjon av sengekapasiteten i somatikken, psykisk helsevern og intensivavdelingene. 
Sentralisering til et hovedsykehus vil medføre langt større avstander til nærmeste sykehus 
for en stor del av fylkets befolkning og økt behov for transport. Dette er svært betenkelig 
fra et miljøperspektiv. Lillehammer kommunestyre anbefaler derfor sterkt at man ikke 
velger en ny løsning basert på et dominerende hovedsykehus.  

  
5. Lillehammer kommunestyre ønsker at sykehusene på Gjøvik, Lillehammer og Elverum 

oppgraderes og videreføres som akuttsykehus og somatisk sykehus, med kvinneklinikk på 
Lillehammer og fødeavdelinger på Gjøvik og i Elverum. Lillehammer kommunestyre 
ønsker videre at det bygges et nytt sykehus på Hamar til erstatning for de gamle 
sykehusene på Hamar og Sanderud, og at dette utvikles som del av sykehusdivisjonen 
ElverumHamar. Luftambulansebasen bør legges til Elverum. Det er sterkt ønskelig at de 
viktige spesialiseringstilbudene ved Granheim lungesykehus, Reinsvoll psykiatriske 
sykehus og Kringsjåtunet barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling videreføres, og det 
samme gjelder akuttsykehustilbudene i Tynset og Kongsvinger. De lokalmedisinske 
sentrene bør styrkes for å sikre et godt tilbud til befolkningen i hele fylket, og herunder 
bør det etableres et eget senter for Hadeland.  

  
6. Prosessen med avklaring av sykehusstruktur for Innlandet har trukket ut mange år og 

blitt svært kostbar. Den har nå endt opp med en ufullstendig utredning og en innstilling 
som mangler nødvendig støtte både blant folkevalgte politikere og velgerne i Innlandet. 
Lillehammer kommunestyre anser at denne prosessen har vist hvor lite hensiktsmessig og 
tilfredsstillende den nåværende ordningen med helseforetakene fungerer for et fylke som 
vårt. Vedtak om sykehusstruktur bør i fremtiden igjen fattes av folkevalgte politikere 
innenfor Norges representative demokrati.  

  
 
 
Votering: 
Det ble først votert over Tvetes endringsforslag som fikk 7 stemmer og falt. 
Det ble deretter votert over Aamodts alternative forslag som fikk 5 stemmer og falt. 
Formannskapets forslag til vedtak fikk overveldende flertall og ble vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 



 
 
 

 
Sak  26/21 

 
 
PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING NORDSETER  
 
 
Planutvalgets forslag til vedtak:  
1. Planprogram for områderegulering Nordseter, datert 05.03.21, fastsettes.  
2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1.  
3. Følgende ambisjonsnivå velges for det videre arbeidet:  

a. Nordseter videreutvikles med ambisjonsnivå 3 for utbygging: Moderat ambisjonsnivå 
for næring og middels ambisjonsnivå for fritidsbebyggelse.  
b. Mål: Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg og tilrettelegging for 
friluftsliv. Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte steder hvor konsekvenser for 
naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv er lave. Det er ikke ønskelig med utvidelse og 
fortetting av Heståsen hytteområde og dette tas ut av planen. Området mellom Høgfjellia 
og Heståsen har viktige verdier for natur og friluftsliv som må ivaretas. Fokus på å 
opprettholde dagens næringsvirksomhet, samt avsette arealer for noe videreutvikling av 
servicetilbud og sentrumsfunksjoner.  

4. Administrasjonen gis fullmakt til å endre planprogrammet i tråd med kommunestyrets 
vedtak, samt foreta feilrettinger og nødvendige oppdateringer.  

 Behandling: 
Jytte Sonne (Krf) stilte spørsmål om sin habilitet da hun er fastboende på Nordseter. 
Sonne ble vurdert opp mot bestemmelsene i kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven § 6. 
men falt ikke inn under noen av bestemmelsene, og ble ansett å være habil i saken.  
 
 
 
Terje Holen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3 b: 
Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg. Eksisterende seterløkker 
opprettholdes uten utbygging. Byggegrense mot fjellet følger Nordsetervegen – Kausvegen – 
Høgfjellia og rett linje derfra ned til vegen Nordseter -Sjusjøen.  
 
 
Eva Marie Meling Mathisen (R) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 
3 a: Ambisjonsnivå 4 erstatter punkt. 3 i kommunedirektørens innstilling  
 
  
Morten Aune (H) fremmet alternativt forslag til innstillingens punkt 3 b: 
Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg og tilrettelegging for friluftsliv. 
Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte steder hvor konsekvenser for naturmiljø, 
kulturmiljø og friluftsliv er lave. Det skal sees på muligheter for fortetting rundt Heståsen, og 
eventuelt nye områder for utbygging mellom Nordseter og Sjusjøen som har lave 
konsekvenser for naturmiljø, naturfare og friluftsliv. Fokus på å opprettholde dagens 



næringsvirksomhet, samt avsette arealer for noe videreutvikling av servicetilbud og 
sentrumsfunksjoner. 
 
 
Votering: 
Det ble først votert over Mathisens alternative forslag punkt 3 a som fikk 5 stemmer og falt. 
Det ble deretter votert over Holens alternative forslag punkt 3 b som fikk 11 stemmer og falt. 
Aunes alternative forslag til punkt 3 b fikk 11 stemmer og falt. Planutvalgets forslag til vedtak 
punkt 3 ble dermed vedtatt. Planutvalgets forslag til vedtak punkt 1-2 og punkt 4 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Planprogram for områderegulering Nordseter, datert 05.03.21, fastsettes.  
2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1.  
3. Følgende ambisjonsnivå velges for det videre arbeidet:  

a. Nordseter videreutvikles med ambisjonsnivå 3 for utbygging: Moderat 
ambisjonsnivå for næring og middels ambisjonsnivå for fritidsbebyggelse.  
b. Mål: Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg og tilrettelegging 
for friluftsliv. Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte steder hvor konsekvenser 
for naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv er lave. Det er ikke ønskelig med utvidelse og 
fortetting av Heståsen hytteområde og dette tas ut av planen. Området mellom 
Høgfjellia og Heståsen har viktige verdier for natur og friluftsliv som må ivaretas. 
Fokus på å opprettholde dagens næringsvirksomhet, samt avsette arealer for noe 
videreutvikling av servicetilbud og sentrumsfunksjoner.  

4. Administrasjonen gis fullmakt til å endre planprogrammet i tråd med kommunestyrets 
vedtak, samt foreta feilrettinger og nødvendige oppdateringer.  
  
 
 

Sak  27/21 
 
 
DETALJREGULERING - HAGEJORDET - SØRE ÅL - SLUTTBEHANDLING GNR. 
87/180 M. FLERE 
 
 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for Hagejordet, med plankart, datert 25.02.21, 
bestemmelser datert 10.03.21 og planbeskrivelse datert 05.02.21, godkjennes. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

Behandling: 



Ingvild Myklebust Christensen (MDG) fratrådte kl. 13:00 og vararepresentant Torbjørn Dahl 
(MDG) tok plass. Aksel Hagen (SV) fratrådte kl. 13:00 og vararepresentant Leonard Eide 
Skotte (SV) tok plass. 
 
Morten Aune (H) ble innvilget permisjon kl, 13:38 og fratrådte. Ingen vararepresentant tok 
sete. Det var 46 representanter tilstede under votering i saken. 
 
Ola Skrautvol (Sp) fremmet følgende forslag i to punkt: 
 
1.Planfri kryssing av fv 213 
Det skal bygges minimum 263 boliger på Hagejordet. Fartsåra for at syklende og gående som 
skal til og fra bysentrum, skoleanlegg og fritidsaktiviter ligger på østsida av Hamarvegen der 
det er gang- og sykkelveg som nå skal oppgraderes fra Åretta mot bysentrum for 50 millioner. 
Reguleringsplanen viser ingen planfri kryssing for fv 213 for myke trafikanter fra det nye 
boligområdet.  En slik planfri kryssing vil naturlig ligge i område fra Hagevegen, ved nytt 
planlagt T-kryss  og sør til nåværende T-kryss opp Hagehaugvegen 
  

 Kommunedirektøren bes i samarbeid med fylkeskommunen som vegeier å 
innarbeide en planfri vegkryssing fra Hagejordet til østsida av fv213 for å 
etablere en sikker adkomst fra boligfeltet og fram til gang- og sykkelveg på 
østsida av Hamarvegen. 
Det settes krav til rekkefølgebestemmelse ved at den planfrie kryssingen skal 
etableres samtidig med nytt T-kryss til boligfeltet på Hagejordet. 

   
2.Boligpolitisk plan "Bolig for alle"  
Denne planen er behandlet i Ungdomsrådet, Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Utvalg for helse og velferd, Utvalg for oppvekst utdanning og kultur og i 
Planutvalget. Her er det gitt tilrådinger for kommunedirektørens oppfølging. 
Det vil være riktig at den Boligpolitiske planen for 2021-2030 også skal gjelde for 
herværende plan for boligbygging som kanskje vil pågå i hele den angitte perioden fram til 
2030. Nettopp derfor fremmes tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling slik:  
  

 Kommunedirektøren og kommunen som både er part og planmyndighet for 
reguleringsplanen på Hagejordet bes om å fremlegge en konkret 
gjennomføringsmodell som angir på hvilken måte boligsosial utbygging for 
Hagejordet skal imøtekommes slik kommunen har lagt opp til i helhetlig 
boligpolitisk plan "Bolig for alle" som har vært behandlet i kommunes råd og 
utvalg. 

 
 
Votering: 
Skrautvols forslag del 1 ble vurdert som utsettelsesforslag. Det ble derfor votert over 
utsettelsesforslaget som fikk 5 stemmer og falt. Skrautvols forslag del 2 fikk deretter 22 
stemmer og falt. Planutvalgets forslag til vedtak punkt 1-2 ble til slutt vedtatt mot 8 stemmer. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 



1. Forslag til reguleringsplan for Hagejordet, med plankart, datert 25.02.21, 
bestemmelser datert 10.03.21 og planbeskrivelse datert 05.02.21, godkjennes. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 
1.Revidert forslag til strategisk næringsplan sendes over til kommunene for sluttbehandling 
   med følgende endringer: 
 
Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende:  
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet.  
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
Fortelle gode historier fra regionen.  
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?":  
Endre rekkefølge og noe ordlyd:  
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet  
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet.  
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig.  
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
 
 
Behandling: 
Det ble innledningsvis gjort oppmerksom på feil i formannskapets forslag til vedtak: 



 «Revidert forslag til strategisk næringsplan sendes over til kommunene for sluttbehandling 
med følgende endringer» som endres redaksjonelt til «Kommunestyret vedtar revidert forslag 
til strategisk næringsplan med følgende endringer…»   
 
 
Votering: 
Formannskapets forslag til vedtak, inkludert redaksjonell endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar revidert forslag til strategisk næringsplan med følgende endringer: 
 
Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende:  
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet.  
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
Fortelle gode historier fra regionen.  
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?":  
Endre rekkefølge og noe ordlyd:  
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet  
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet.  
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig.  
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
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HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 



Lillehammer kommune ber om at det ikke innføres bomavgift for nullutslippskjøretøy på fv. 
255 Gausdalsvegen med tilstøtende vegsystem.  
 
Behandling: 
Ola E. Skrautvol (Sp) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
 

 Lillehammer kommune gir sin tilslutning for at det innføres bomavgift for 
nullutslippskjøretøy på fv. 255 Gausdalsvegen med tilstøtende vegsystem. 

 
Begrunnelse: 
Over hele landet har fylkeskommuner tatt opp milliardlån for å finansiere infrastruktur for 
vegutbygging. Låneopptakene er basert på trafikkprognoser som viser seg å være for 
optimistiske. Vår samfunnsmodell er også er i endring på mange måter for hva som skal 
vektlegges for å oppnå et bedre miljø, med fokus på redusert forbruk, flere kollektive 
løsninger og for å oppfylle klimamål.  
Redusert forbruk og bruk og kast er også et betydelig element i dette. 
Isolert sett kan et vedtak om å fortsette uten bomavgift synes bra. Utenbygds hytteeiere i 
Gausdal kommune med sin betydelige hyttetrafikk til Skei-området vil da kunne fortsette 
gratiskjøringen med elbil samtidig som Gausdal kommune nå legger opp til en betydelig 
skjerpelse i eiendomsskatt for sin kritiske kommuneøkonomi. Hvorfor skal da ikke denne 
el.bil-trafikken til Gausdalsfjellet betale for drift og vedlikehold av vegen til hytta?  
Ved å la innbyggerne i Gausdal, som ikke har råd til el.bil, betale for sine fritidsinnbyggere 
med elbil så synes det lite logisk samtidig som kommunen nå vil hente enda mer frie inntekter 
ved økning av eiendomsskatten. 
Kan det være at gjennom et vedtak om å opprettholde et fritak for bomavgift for fv 255 så gjør 
vi oss ansvarlig for en utilsiktet bjørnetjeneste? En bjørnetjeneste med et resultat som uansett 
vil opphøre. Det er kun spørsmål om tidspunktet. 
Innlandet fylkeskommune har gjennom politiske vedtak avgitt milliardgarantier på vegne av 
oss for vegutbygging som de fleste benytter seg av. Da må vi i fellesskap også ta ansvar for 
regninga.  
 
Øyvin Aamodt (R) fremmet følgende alternative forslag: 
Lillehammer kommune ber om at det innføres bomavgift for nullutslippskjøretøy med 
nybilpris på over kr. 600.000,- på fv. 255 Gausdalsvegen med tilstøtende vegsystem. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Aamodts forslag som fikk 8 stemmer og falt. Formannskapets forslag 
til vedtak ble deretter satt opp mot Skrautvols forslag. Formannskapets forslag til vedtak ble 
vedtatt mot 8 stemmer. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Lillehammer kommune ber om at det ikke innføres bomavgift for nullutslippskjøretøy på fv. 
255 Gausdalsvegen med tilstøtende vegsystem.  
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HØRING - DET HANDLER OM NORGE - BÆREKRAFT I HELE LANDET 
UTREDNING OM KONSEKVENSER AV DEMOGRAFIUTFORDRINGER I 
DISTRIKTENE 
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Lillehammer kjenner seg igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede 
distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode 
lokalsamfunn.  
Etter kommunestyrets syn kan følgende tiltak være viktige: 

1. Styrke regionsentrene;  Regionsentra må behandles mer på linje med storbyene. 
Regionsentra er avgjørende for om utviklingen i distriktene kan snus, disse vil utgjøre 
«de lokale demningene». Det er avgjørende at regionsentrenes utvikling ikke blir for 
svak. En utvikling som er for svak til å balansere opp nedgangen i distriktene vil 
ramme totaliteten. Innlandets  regionsentrene ivaretar i dag viktige kultur og 
samfunnsoppgaver også for områdene rundt og har i tillegg ressurskrevende 
«storbyutfordringer». 

2. Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger – rammestyring. 

3. Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere region-
forstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet. 

4. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og 
riksvegnettet. 

5. Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å 
flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

6. Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og 
seniorbolig) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

7. Finansering av kommunal sektor; I gjennomgangen av inntektssystemet vurdere om 
kommuner med et stort antall innbyggere som ikke telles med dagens inntektssystem 
(deltidsinnbyggere og studenter) skal kompenseres for ekstra kostnader, og sikre at de 
regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som 
eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det 
kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester. 

 
I Stortingsmelding 18 om bærekraftige byer og sterke regioner (KMD, 2017) vises det til at 
Norge trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd. Det 
er viktig at dette fortsatt legges til grunn som et bærende prinsipp for distriktspolitikken. 
 
 



Behandling: 
 
Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) foreslo nedsatt taletid fra 5 til 3 minutter, noe 
kommunestyret sluttet seg til. 
 
Det ble gjort oppmerksom på at punkt 4 i formannskapets forslag til vedtak ikke er et eget 
punkt, men tilhører punkt 3, noe som endres redaksjonelt under kommunestyrets vedtak.   
 
Mizanur Rahamans (SV) fremmet følgende forslag på vegne av AP, MDG, SV, V og KrF  
 
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling endres til: 
 
Digital infrastruktur, jernbane og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette 
der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom 
utbygging av jernbane og utbedring av fylkes- og riksvegnettet. 
 
 
 
Toreleik Svelle (Sp) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter: 
 
-Sørge for at statlige arbeidsplasser kan flyttes ut fra de store byene, ved bruk av ny teknologi 
og lokale kontorfellesskap.  
 
Det siste året preget av hjemmekontor og korona-restriksjoner har vist oss at vi ikke lenger er 
så avhengige av vårt fysiske arbeidssted som vi trodde. Dette betyr at vi kan tenke fordeling 
av statlige arbeidsplasser på en helt ny måte. Samtidig tror ikke Lillehammer kommune at folk 
i fremtiden ikke lenger vil trenge et fysisk kontor. Derfor vil vi som kommune hjelpe til med å 
legge til rette for kontorfellesskap folk som jobber i staten kan jobbe i når vi kommer i gang 
med å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden.  
 
- Avsette 12 mrd. kroner over en periode på ti år for å etablere bygdevekstavtaler. 
  
- Opprette et grønt investerings selskap som kan bidra med risikokapital for nye- grønne 
distriktsnæringer.  
 
Votering: 
Det ble først votert over Rahamans forslag som fikk overveldende flertall og ble vedtatt. 
Deretter ble det votert over Svelles forslag til nytt punkt 7, som ble vedtatt med overveldende 
flertall. Svelles forslag til nytt punkt 8 fikk 13 stemmer og falt. Svelles forslag til nytt punkt 9 
fikk 12 stemmer og falt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Kommunestyret i Lillehammer kjenner seg igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede 
distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode 
lokalsamfunn.  



Etter kommunestyrets syn kan følgende tiltak være viktige: 
1. Styrke regionsentrene;  Regionsentra må behandles mer på linje med storbyene. 

Regionsentra er avgjørende for om utviklingen i distriktene kan snus, disse vil utgjøre 
«de lokale demningene». Det er avgjørende at regionsentrenes utvikling ikke blir for 
svak. En utvikling som er for svak til å balansere opp nedgangen i distriktene vil 
ramme totaliteten. Innlandets  regionsentrene ivaretar i dag viktige kultur og 
samfunnsoppgaver også for områdene rundt og har i tillegg ressurskrevende 
«storbyutfordringer». 

2. Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger – rammestyring. 

3. Digital infrastruktur, jernbane og veger: Det viktigste tiltaket innen 
infrastruktursatsing er at Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og 
statens finansiering må sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å 
prioritere regionforstørring gjennom utbygging av jernbane og utbedring av fylkes- og 
riksvegnettet. 

4. Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å 
flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

5. Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og 
seniorbolig) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

6. Finansering av kommunal sektor; I gjennomgangen av inntektssystemet vurdere om 
kommuner med et stort antall innbyggere som ikke telles med dagens inntektssystem 
(deltidsinnbyggere og studenter) skal kompenseres for ekstra kostnader, og sikre at de 
regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som 
eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det 
kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester. 

7. Sørge for at statlige arbeidsplasser kan flyttes ut fra de store byene, ved bruk av ny 
teknologi og lokale kontorfellesskap. Det siste året preget av hjemmekontor og 
korona-restriksjoner har vist oss at vi ikke lenger er så avhengige av vårt fysiske 
arbeidssted som vi trodde. Dette betyr at vi kan tenke fordeling av statlige 
arbeidsplasser på en helt ny måte. Samtidig tror ikke Lillehammer kommune at folk i 
fremtiden ikke lenger vil trenge et fysisk kontor. Derfor vil vi som kommune hjelpe til 
med å legge til rette for kontorfellesskap folk som jobber i staten kan jobbe i når vi 
kommer i gang med å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden.  

 
I Stortingsmelding 18 om bærekraftige byer og sterke regioner (KMD, 2017) vises det til at 
Norge trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd. Det 
er viktig at dette fortsatt legges til grunn som et bærende prinsipp for distriktspolitikken. 
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REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - 
BÆREKRAFTSKRITERIER  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 
1. Lillehammer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter høringsuttalelsene 

gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 

bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand fra LRV 

og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få grunnleggende 
veiledning.  

 
 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt 
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KONTROLLUTVALGET - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.12.2020  
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar kommunedirektørens rapport "Oppfølging av vedtak fattet i politiske 
organer. Status per 31.12.2021" til orientering.  
 
Behandling: 
Saken ble utsatt 
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INTERPELLASJON - FRA INGERID LYNGNES (SP) - ETABLERING AV 
HUNDEPARK I LILLEHAMMER  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Lillehammer kommune stiller areal til disposisjon for hundeluftepark. Kommunen dekker 
inntil kr 100 000 for etablering, under føresetnad om at frivillige lag eller kommersiell aktør 
betalar resten. Ansvar for drift av parken må organiserast på dugnad.  
 
 
 
 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt 
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FORSKRIFT OM MUNNBIND SOM FØLGE AV COVID 19 PANDEMIEN  
 
Kommunedirektørens innstilling:  
 
Alternativ 1:  



Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift. Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og med 
11. april 2021 kl. 2400.  
 
Alternativ 2:  
Kommunestyret vedtar ikke forskrift om bruk av munnbind, men ber kommunedirektøren 
intensivere informasjonsarbeidet med anbefaling om bruk av munnbind for turister og innbyggere. 
 
Votering: 
Alternativ 1 og 2 ble satt opp mot hverandre, hvor alternativ 1 fikk 24 stemmer og alternativ 2 
fikk 23 stemmer. Alternativ 1 ble dermed vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak:  
 
Kommunestyret vedtar vedlagt forskrift. Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og med 
11. april 2021 kl. 2400.  


