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PROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 26.03.2020 Tid: 09:06 – 16:25 
 
Innkallingsmåte: Skriftlig 

 
Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Ordfører Ingunn Trosholmen FO  
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 Hilde Jorunn Hoven   
Medlem Terje Holen   
Medlem Svein Tore Tvete   
Medlem Anne Holen Aasen   
Medlem Ingerid Lyngnes Dahl   
Medlem Johannes Wahl Gran   
Medlem Ane Solstuen   
Medlem Marius Sunde   
Medlem Kari Svingheim   
Medlem Mizanur Rahaman   
Medlem Ingunn Dalan Vik   



Medlem Aksel Hagen   
Medlem Kaia B. Paulsen   
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  Ingunn Trosholmen 
Varamedlem Stein B. Olsen  Anders Brabrand 

 
 
Andre Kommunedirektør Tord Buer Olsen 

Kommunalsjefer: sektor by og samfunnsutvikling Geir Fevang og 
økonomisjef Ole Rolstad. 
Møtesekretær: May Britt Haagensen 

 
Av 47 møtte 45 representanter og 2 vararepresentanter. 
 
Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av sakliste: Godkjent med følgende merknader: 
Ola E. Skrautvol (Sp) etterspurte svar på resterende innsendte interpellasjoner og grunngitte 
spørsmål. 
Oddvar Myhren Møllerløkken (H) etterspurte muligheten for utsendelse av svar på innsendte 
grunngitte spørsmål.  
Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.2020 : Godkjent uten merknad 
 
Vedlegg til møteprotokollen: 
Presentasjon status koronavirus pr. 26. mars 2020.  
 
 

ORIENTERING 
 

      -Status koronavirus pr. 26. mars 2020, ved ordfører Ingunn Trosholmen og 
       kommunedirektør Tord Buer Olsen 

 
 

SAKLISTE 
 
 
Sak nr. Arkivsak nr 
 Sakstittel 
 
20/20 16/7067  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2023 (2030) - 
SLUTTBEHANDLING POLITISK BEHANDLING 

 



21/20 18/9488  
KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) POLITISKE 
BEHANDLINGER 

 
22/20 18/8237  

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HOVE 
HENSETTING  

 
23/20 18/10309  

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR NY BRANNSTASJON  
 
24/20 19/5677  

NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT  
 
25/20 20/1546  

INTERPELLASJON - EVAKUER BARNA UT AV FLYKTNINGLEIREN I 
MORIA  

 
 



 
 

Sak  20/20 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2023 (2030) - SLUTTBEHANDLING 
POLITISK BEHANDLING 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med planbeskrivelse datert 12.03.20 
vedtas. 

2. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med bestemmelser og retningslinjer 
datert 12.03.20 vedtas med rettsvirkning, med følgende endringer: 

a. Vedlegg 2 oppdateres, slik at fritidsbebyggelse i byggeforbudssone langs 
vassdrag (0-50 m) fjernes fra tabellen. 

b. Det skilles mellom fritidsbebyggelse innenfor og utenfor byggeforbudssone 
langs vassdrag i temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF. 

c. Den delen av bestemmelse 2.6.2 som definerer handel i store formater fjernes. 
3. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med plankart datert 30.01.20 vedtas 

med følgende endringer: 
a. Område B8 reduseres slik at det ikke ligger på dyrka mark.  
b. Område B21 justeres tilbake slik det var avgrenset ved 2. gangs høring. 
c. LSB-område langs Gamlevegen tas inn slik det var avgrenset ved 1. gangs 

høring og benevnes LSB27. 
d. Område F5 tas ut av plankartet.  
e. Nye fremtidige gang- og sykkelveger tas ut av plankartet.  
f. Eksisterende LSB og LSF nærmere større vassdrag enn 50 m omgjøres til 

LNF. 
g. Følgende eiendommer gjøres om til LNF: 

i. Gnr./bnr. 21/13 
ii. Gnr./bnr. 122/93 

iii. Gnr./bnr. 122/94 
iv. Gnr./bnr. 162/77 
v. Gnr./bnr. 33/12 

vi. Gnr./bnr. 113/48 
vii. Gnr./bnr. 113/57 

viii. Gnr./bnr. 113/58 
ix. Gnr./bnr. 25/5 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. 
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

6. Punkt 2.10.3 Bestemmelser ved framtidig LSB 
Punkt 2.10.3.2, punkt a) tillegg. «..., som kan endre planavgrensning og antall 
boenheter. Dette forutsetter planprogram og konsekvensutredning.» 
 
Punkt 2.11.9 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punk h og i: siste setning endres til «Takvinkel skal være 150 til 350» 



Behandling: 
Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) fratrådte. Kommunedirektør Tord Buer Olsen forlot møtet. 
Varaordfører Terje Rønning (V) tok ordførers sete. Vararepresentant Espen Granli (Ap) tok 
sete. Det var 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Det ble fra ordførersetet foreslått taletid for førstegangs innlegg til 3 minutter og for annen 
gangs innlegg 2 minutter. Videre ble det foreslått å utelukke replikkordskifte. 
Kommunestyret sluttet seg til dette. 
 
Per Arne Slapø (H) fremmet følgende alternative forslag: 

1. forslag: «Næringsarealkrise». Lillehammer kommune har ikke næringsarealer og vi 
må knytte byen til ny E6. Løsninger:  
  

a. Forlenge Industrigata frem til Storhovearmen fra E6, og der «Forlengelse av 
Industrigata skal løses på en slik måte at jordbruksarealene i Lillehammer 
opprettholdes». Erstatter setningen i punkt 4.5.4.3: «Forlengelse av 
Industrigata skal ikke krysse dyrka mark». 
  

b. Området mellom den forlengede Industrigata og Gudbrandsdalsveien, frem til 
Storhovearmen, avsettes til dobbelt formål LNF/næring. Det settes som 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 nydyrkning. Det stilles videre krav om 
at utbygger bekoster opparbeiding av erstatningsarealet og flytting av 
jordsmonnet fra opprinnelig areal til nytt areal. 
Lillehammer Høyre foreslår at det opprettes et ”jordfond” som administreres 
av landbrukskontoret der gårdbrukere i kommunen kan melde inn ønske om å 
dyrke opp mer jord på sitt område (eksempelvis tidligere innmarksbeiter eller 
per i dag dårlig arronderte områder). «Jordfondet» består av de dekar med 
jord som inngår i de dobbelt regulerte området. Nydyrking kan i alle tilfeller 
bare skje etter godkjenning fra kommunen. Kommunen skal aktivt stimulere til 
ytterligere nydyrking. Når det er meldt inn behov, og nydyrking er godkjent, 
kan områder i det aktuelle området frigjøres tilsvarende antall dekar fra LNF 
til Næring gitt at en aktuell utbygger vil påta seg kostnaden og nåværende eier 
vil selge. Eksempelvis er jordfondet bestående av totalt 300 dekar matjord. Når 
en gardbruker annet sted i kommunen melder om behov/ønske om 50 dekar, 
kan tilsvarende løses opp, og matjord flyttes dit, gitt at vilkårene oppfylles. Det 
innebærer at landbruket selv styrer utviklingen, og at vi sikrer en styrking av 
både jordbruk og tilgjengeligheten på areal. 
  

c. Vingrom – Kollerud: Forslag til næringsarealer tas ut av planen. Må gjøres en 
reell vurdering av området og mer utredning for eksempel med trafikk og ny 
avkjøring fra E6 før det tas med inn i planen.  

  
2. forslag: Område F5 Bleken med tilhørende bestemmelser tas inn igjen i planen. 
  
3. forslag: Store handelsformater: Etterkomme innsigelsene fra SVV, Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen slik at Lillehammer kommune bruker tilsvarende definisjon som i regional 



plan. Dette fjerner usikkerhet om fremdrift og fungerer bedre som definisjon for sentrum og 
øvrige aktører i kommunen. 
 
Forslag punkt 1 c og punkt 3 ble trukket. 
  
Ola E. Skrautvol (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Sp fremmer forslag om å ta inn område F5 Bleken seter i kommunens arealdel.  
 
Forslaget ble deretter trukket. 
 
Eva Marie Meling Mathisen (R) fremmet følgende endringsforslag: 
Avsnittet om bynær fritidsbebyggelse tas ut av planbeskrivelsen, punkt 4.7.4.4, s.42 
Det betyr også at punkt 2 i saksframlegget s. 12 går ut.  
 
Astrid Gaassand (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
4.4.4.4 side 28.  
Lillehammer Kommune skal ikke ha bommer på sideveier eller avlastningsveier. 
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 1-3 c som ble vedtatt mot 2 stemmer. 
Innstillingens punkt 3 d ble satt opp mot Slapøs forslag punkt 2. Slapøs forslag fikk 16 
stemmer og falt. 
Innstillingens punkt 3 a-c, 3 e-g, samt punktene 4-6 ble enstemmig vedtatt. 
Meling Mathisens endringsforslag fikk 7 stemmer og falt. Gaassands tilleggsforslag fikk 10 
stemmer og falt. 
Slapøs forslag 1a fikk 10 stemmer og falt. Slapøs forslag 1 b fikk 12 stemmer og falt. 
 
 
 
V E D T A K: 

1. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med planbeskrivelse datert 12.03.20 
vedtas. 

2. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med bestemmelser og retningslinjer 
datert 12.03.20 vedtas med rettsvirkning, med følgende endringer: 

a. Vedlegg 2 oppdateres, slik at fritidsbebyggelse i byggeforbudssone langs 
vassdrag (0-50 m) fjernes fra tabellen. 

b. Det skilles mellom fritidsbebyggelse innenfor og utenfor byggeforbudssone 
langs vassdrag i temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF. 

c. Den delen av bestemmelse 2.6.2 som definerer handel i store formater fjernes. 
3. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med plankart datert 30.01.20 vedtas 

med følgende endringer: 
a. Område B8 reduseres slik at det ikke ligger på dyrka mark.  
b. Område B21 justeres tilbake slik det var avgrenset ved 2. gangs høring. 
c. LSB-område langs Gamlevegen tas inn slik det var avgrenset ved 1. gangs 

høring og benevnes LSB27. 
d. Område F5 tas ut av plankartet.  
e. Nye fremtidige gang- og sykkelveger tas ut av plankartet.  
f. Eksisterende LSB og LSF nærmere større vassdrag enn 50 m omgjøres til 

LNF. 



g. Følgende eiendommer gjøres om til LNF: 
i. Gnr./bnr. 21/13 

ii. Gnr./bnr. 122/93 
iii. Gnr./bnr. 122/94 
iv. Gnr./bnr. 162/77 
v. Gnr./bnr. 33/12 

vi. Gnr./bnr. 113/48 
vii. Gnr./bnr. 113/57 

viii. Gnr./bnr. 113/58 
ix. Gnr./bnr. 25/5 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. 
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

6. Punkt 2.10.3 Bestemmelser ved framtidig LSB 
Punkt 2.10.3.2, punkt a) tillegg. «..., som kan endre planavgrensning og antall 
boenheter. Dette forutsetter planprogram og konsekvensutredning.» 
 
Punkt 2.11.9 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punk h og i: siste setning endres til «Takvinkel skal være 150 til 350» 

 
 

 
 

Sak  21/20 
 
 
KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) POLITISKE 
BEHANDLINGER 
 
 
I N N ST I L L I N G: 
 

1. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) - Byplanen med 
planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer datert 12.03.20 og plankart datert 
30.01.20 vedtas med rettsvirkning for de delene av planen som ikke berøres av 
innsigelser. 

2. Unntatt fra rettsvirkning er: 
a. de delene av planen som omhandler handel i store formater 
b. alle tiltak i gjennomføringssonene Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-

Mesnadalen og Strandtorget uten at det er gjennomført trafikkutredninger.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

4. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) – Byplanen med innsigelser 
oversendes departementet.  

5. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på følgende teknisk feil i plankartet for 
Byplanen: Området i Sannom, nord for krysningssporet for jernbanen til 



tømmerterminalen, herunder gnr./bnr. 148/78, skal ha formålet K1 – eksisterende 
næring og areal- og transportkrevende handel (det er vist som offentlig eller privat 
tjenesteyting).  
Feilen vil bli rettet opp i plankartet etter vedtak i kommunestyret. 

 

Behandling: 
 
Knut Arne Vassdokken (Ap) fremmet følgende forslag i saken: 
Hammerseng Terrasse Borettslag gnr/bnr 53/225 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens alternativ 2, fremmet for planutvalget 6. 
februar 2020, med følgende endring: Det kreves endring av reguleringsplan, som skal sikre 
gjennomgående grøntstruktur og plassering av ny boligbebyggelse innenfor byggegrense mot 
Gamlevegen. Det vises til byplanens bestemmelser punkt 3.1.8 Områdetype: Blokkbebyggelse, 
for utforming av ny bebyggelse.  
 
Morten Aune (H) fremmet følgende forslag: 
1.forslag: Ta inn igjen Hammerseng Terrasse Borettslag 53/225 som boligformål og 
grønnstruktur.   
  
2.forslag: punkt 4.5.4.3. Setningen «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark» 
endres til «Forlengelse av Industrigata skal løses på en slik måte at jordbruksarealene i 
Lillehammer opprettholdes»  
  
3.forslag: Store handelsformater: Etterkomme innsigelsene fra SVV, Fylkesmannen og 
Fykleskommunen slik at Lillehammer kommune bruker tilsvarende definisjon som i regional 
plan. Dette fjerner usikkerhet om fremdrift og fungerer bedre som definisjon for sentrum og 
øvrige aktører i kommunen. Utgår? 
  
4.forslag: Rosenlund bydelssenter: Det tillates totalt 12.000 m2 BRA til detaljvarehandel og 
8.000 m2 til arealkrevende/tyngre varer (ref vedtak i departementet i 2014). For de 8.000 m2 
til arealkrevende/tyngre varer gjelder at det må være handelsformater over 2.000 m2 hver. 
  
5.forslag: Skysstasjonen/Lurhaugen: Det vedtas en igangsetting av områdereguleringsplan 
for et transformasjons-område som spenner seg fra Mesnadalsvegen i sør, 
Kirkegata/Fåberggata i øst, Løkkegata i nord samt Børresensveg/Morterudvegen i vest, og 
som vil utgjøre ca 130 dekar.  
  
6. forslag: Transformasjon Nord (K1, K2 og K3 inkl S2): Bruk definisjoner og inndeling av 
områder i forstudien for transformasjon nord der det legges føringer for 
byutviklingsprosjektet. Områdeprogram istedenfor områderegulering. Boliger og 
næringsvirksomheter kan lokaliseres sammen, men utviklere må få en fleksibilitet for utvikling 
av sine eiendommer slik det argumenteres og utredes grundig for i forstudien. I hovedsak 
fjerne krav om kombinasjon av formål og heller ha en fleksibilitet i forhold til formål slik det 
argumenteres for i forstudien. Forstudien åpner også for muligheten til boliger også i K1 og 
K2. 
  
Se vedlegg forstudien for byutvikling nord  https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-
nord.5908430-447170.html 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-nord.5908430-447170.html&data=02%7C01%7C%7C8f8d8fc75ea84687b74208d7cc4e44bb%7C300860410e674fd3b1fb3e93232c5602%7C0%7C0%7C637202508882444008&sdata=uPD4GzCuOaRj/Ux90eCzXb7ZpL5HGqYwbl+sJVDEGGc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-nord.5908430-447170.html&data=02%7C01%7C%7C8f8d8fc75ea84687b74208d7cc4e44bb%7C300860410e674fd3b1fb3e93232c5602%7C0%7C0%7C637202508882444008&sdata=uPD4GzCuOaRj/Ux90eCzXb7ZpL5HGqYwbl+sJVDEGGc=&reserved=0


7. forslag: Høydebegrensninger sentrum: Høyre ønsker å videreføre den generelle 
høydebegrensningen som eksisterer i dag på 4 + 1 etasjer.  
  
Ola E. Skrautvol (Sp) fremmet følgende forslag: 
Byplanen for Lillehammer må revurderes på et senere tidspunkt i denne 
kommunestyreperioden dersom ny informasjon og praksis ikke ivaretar at de grunnleggende 
premissene i FN sine bærekrafsmål og at folkehelseperspektivet og sosial boligbygging ikke 
blir oppfylt. 
 
Forslaget ble deretter trukket. 
 
Astrid Gaassand (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Søndre Park må gjeninntas og defineres som grøntområdet til allmenn bruk for sentrums 
beboerne og ikke bare som prydpark 
 
4.5.4.9. side 34. 
I Lillehammer sentrum opprettholdes parkeringstilbudet på Stortorget inntil nye 
parkeringstilbud er ferdigstilt. 
 
 Mona Bergh Brustad (PP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det må gjøres en mer eksakt beskrivelse når det gjelder begrensninger på størrelse/høyde av 
bygninger og en nærmere beskrivelse av hvor og hvordan forretningen skal være i området 
Lilletorget -Strandtorget og Lilletorget-Rosenlund. 
 
Votering: 
Det ble først votert over innstillingens punkt 1 som ble vedtatt mot 1 stemme. 
Deretter ble innstillingens punkt 2 satt opp mot Aunes forslag punkt 3. Aunes forslag fikk 13 
stemmer og falt. Innstillingens punkt 2 ble dermed vedtatt. 
Innstillingens punkt 3-5 ble enstemmig vedtatt.  
Vassdokkens forslag fikk 25 stemmer og ble vedtatt.  
Aunes tilleggsforslag punkt 2 fikk 12 stemmer og falt.  
Aunes tilleggsforslag punkt 4 fikk 10 stemmer og falt. 
Aunes tilleggsforslag punkt 5 fikk 13 stemmer og falt.  
Aunes tilleggsforslag punkt 6 fikk 12 stemmer og falt.  
Aunes tilleggsforslag punkt 7 fikk 15 stemmer og falt. 
Bergh Brustads tilleggsforslag fikk 7 stemmer og falt. 
Gaassands tilleggsforslag vedrørende Søndre Park fikk 14 stemmer og falt. 
Gaassands tilleggsforslag vedrørende parkeringstilbudet på Stortorget fikk 15 stemmer og falt. 
 
 
 
 
V E D T A K: 
 

1. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) - Byplanen med 
planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer datert 12.03.20 og plankart datert 
30.01.20 vedtas med rettsvirkning for de delene av planen som ikke berøres av 
innsigelser. 
2. Unntatt fra rettsvirkning er: 



c. de delene av planen som omhandler handel i store formater 
d. alle tiltak i gjennomføringssonene Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-

Mesnadalen og Strandtorget uten at det er gjennomført trafikkutredninger.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

4. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) – Byplanen med innsigelser 
oversendes departementet.  

5. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på følgende teknisk feil i plankartet for 
Byplanen: Området i Sannom, nord for krysningssporet for jernbanen til 
tømmerterminalen, herunder gnr./bnr. 148/78, skal ha formålet K1 – eksisterende 
næring og areal- og transportkrevende handel (det er vist som offentlig eller privat 
tjenesteyting).  
Feilen vil bli rettet opp i plankartet etter vedtak i kommunestyret. 

6. Hammerseng Terrasse Borettslag gnr/bnr 53/225 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens alternativ 2, fremmet for 
planutvalget 6. februar 2020, med følgende endring: Det kreves endring av 
reguleringsplan, som skal sikre gjennomgående grøntstruktur og plassering av ny 
boligbebyggelse innenfor byggegrense mot Gamlevegen. Det vises til byplanens 
bestemmelser punkt 3.1.8 Områdetype: Blokkbebyggelse, for utforming av ny 
bebyggelse.  
 

 
 
 

Sak  22/20 
 
 
SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HOVE HENSETTING  
 
 
I N N S T I L L I N G :  
 

1. Detaljreguleringsplan Hove hensetting, med plankart datert 01.11.19, 
planbestemmelser datert 10.01.20 og planbeskrivelse datert 10.01.20 vedtas. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 12-12 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å redigere plandukumentene ihht 

meklingsprotokoll, etter kommunestyrets vedtak. 
 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
V E D T A K: 
 



1. Detaljreguleringsplan Hove hensetting, med plankart datert 01.11.19, 
planbestemmelser datert 10.01.20 og planbeskrivelse datert 10.01.20 vedtas. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 12-12 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å redigere plandukumentene ihht 

meklingsprotokoll, etter kommunestyrets vedtak. 
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SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR NY BRANNSTASJON  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for ny brannstasjon med plankart datert 20.01.20, 
bestemmelser datert 02.03.20 og planbeskrivelse datert 17.02.20, godkjennes.  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12. 
 
 
Behandling: 
Fazila Aminzai (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 14:53 og fratrådte, vararepresentant Hans 
Kristian Enge (Ap) tok sete. Det var fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av 
saken. 
 
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet utsettelsesforslag i saken. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Hovens utsettelsesforslag som fikk 1 stemme og falt. 
Innstillingens punkt 1-2 ble deretter vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
 
 
V E D T A K: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for ny brannstasjon med plankart datert 20.01.20, 
bestemmelser datert 02.03.20 og planbeskrivelse datert 17.02.20, godkjennes.  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12. 
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NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT  
 
 
I N N S T I L L I N G : 
 

1. Kommunestyret vedtar bygging av ny Brannstasjon inkl. øvelseshus slik det fremgår 
av saksfremstillingen. 
 

2. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 150.000.000 til bygging av ny 
Brannstasjon  
 

3. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 7.500.000 til bygging av 
øvelesehus.   

 
4. Rådmannen får som oppdrag og innarbeide dette i budsjettene for 2020 og 2021 

 
5. Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi, gjennomføring og kvalitet skal 

fremmes som egen sak for kommunestyret etter ferdigstillelse av prosjektet og senest 
første kvartal 2022. 

 
  
: &&& Sett inn innstilling /vedtak over &&& 
 
 
Behandling: 
 
 
Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet utsettelsesforslag i saken. 
 
Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber om at det søkes statlig og fylkeskommunal støtte til kunstnerisk 
utsmykning av den nye brannstasjonen. Fortrinnsvis bør lokale kunstnere få oppdraget. 
Dersom Lillehammer kommune må stille med en egenandel for å få realisert utsmykningen, 
skal dette søkes løst innenfor rammen av de 150 millionene som bevilges til prosjektet.  
 
Oddvar Møllerløkken (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6: 
Det søkes støtte til kunstnerisk utsmykking fra KORO (kunst i offentlige rom). Arbeidet skal 
utføres som et integrert verk og finansieres med 50 % fra KORO og 50 % fra Lillehammer 
kommune. Lillehammer kommunes egenandel hentes innenfor rammen av vedtatt budsjett, 
begrenses oppad til kr 500 000 og inkluderer egeninnsats og integrert materialbruk. 

Ola E. Skrautvol (Sp) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 3: 
Finansiering av øvelsesbygg for brann utsettes slik at rammene for prosjektet blir klarlagt 
både for tomt og finansiering sammen med avtaler som sikrer at prosjektet blir økonomisk 
børekraftig gjennom eksterne leieinntekter. 



 
Øyvin Aamodt (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret tar inn ekstra budsjettpost for kunstnerisk utsmykking på inntil kr. 0,75 
millioner, halvparten av det opprinnelige forslaget, og 0,5% av budsjettrammen. Dette er 
50% av Lillehammer kommunes normale retningslinje for kunstnerisk utsmykking. 
Det skal da også søkes om tilskudd fra f.eks. Lokalsamfunnsordninga (LOK) og Statens organ 
for kunst i offentlige rom (KORO). 
 
Forslaget ble deretter trukket. 
 
Astrid Gaassand (FrP) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 3: 
Punkt 1 og 2 vedtas - punkt nr 3. kommunestyret godkjenner låneramme på inntil 
kr.7.500.000 til bygging av øvelse hus, utsettes til saken også skal behandles i 
kommunestyrene til Gausdal og Øyer.  
 
Votering: 
Det ble først votert over Hovens utsettelsesforslag som fikk 2 stemmer og falt. 
 
Det ble deretter votert over innstillingens punkt 1-2 som ble vedtatt mot 1 stemme. 
Innstillingens punkt 3 ble satt opp mot Skrautvols forslag. Skrautvols forslag fikk 12 stemmer 
og falt. Innstillingens punkt 3 ble deretter satt opp mot Gaassands forslag. Gaassands forslag 
fikk 7 stemmer og falt. Innstillingens punkt 3 ble dermed vedtatt. 
 
Innstillingens punkt 4-5 ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Møllerløkkens forslag fikk 19 stemmer og falt.  
 
Furus forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 
 
 
 
 
V E D TA K: 
 

1. Kommunestyret vedtar bygging av ny Brannstasjon inkl. øvelseshus slik det fremgår 
av saksfremstillingen. 
 

2. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 150.000.000 til bygging av ny 
Brannstasjon  
 

3. Kommunestyret godkjenner en låneramme på inntil kr. 7.500.000 til bygging av 
øvelesehus.   

 
4. Rådmannen får som oppdrag og innarbeide dette i budsjettene for 2020 og 2021 

 
5. Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi, gjennomføring og kvalitet skal 

fremmes som egen sak for kommunestyret etter ferdigstillelse av prosjektet og senest 



første kvartal 2022. 
 

6. Kommunestyret ber om at det søkes statlig og fylkeskommunal støtte til kunstnerisk 
utsmykning av den nye brannstasjonen. Fortrinnsvis bør lokale kunstnere få 
oppdraget. Dersom Lillehammer kommune må stille med en egenandel for å få 
realisert utsmykningen, skal dette søkes løst innenfor rammen av de 150 millionene 
som bevilges til prosjektet.  

 
  
: &&& Sett inn innstilling /vedtak over &&& 
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INTERPELLASJON - EVAKUER BARNA UT AV FLYKTNINGLEIREN I MORIA  
 
 
I N N S T I L L I N G: 
 
Lillehammer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Vi ber 
om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en felles europeisk løsning på 
flyktningsituasjonen på de greske øyene.  
 
Lillehammer kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 
Lillehammer slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».  
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Lillehammer 
kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få 
byer til samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos.  
 
Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva 
regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare 
positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. 
 
Ordførers svar: 
Ordføreren vil berømme representanten Eva Marie Mathisen (Rødt) for å løfte opp et utrolig 
viktig tema, et tema som stilner i den pågående Corona-krisen. Som det vises til av 
interpellanten så er det slik at Moria leiren befolkes av et mye høyere antall mennesker enn 
hva den er ment for. Dette er en situasjon som dessverre stadig forverrer seg, noe som 
bekymrer sterkt med tanke på den pågående pandemien med de konsekvenser det gir for de 
som er inne i leiren.   
 



Det er flere bekymringer i denne situasjonen. En er den manglende internasjonale responsen 
på den kritiske humanitære situasjonen som flyktningene i Moria-leiren og Hellas lever under. 
En humanitær situasjon som ytterliggere blir forsterket og forverret av den pågående 
pandemien.  
 
Dublin-forordningen som skal virke solidarisk og føre til at nasjoner i Europa er med og tar 
sin del av ansvaret, fører i denne situasjonen til det motsatte. Den er med på å bygge opp 
under at andre europeiske land kan fraskrive seg sitt solidariske felles ansvar for å bistå en 
nasjon som Hellas, som ikke har de nødvendige ressurser til å håndtere denne situasjonen eller 
gi beskyttelse og en levelig humanitær situasjon for alle de flyktningene som ankommer 
landet. Frankrike og Finland har tatt noe ansvar i denne situasjonen. Det bør nå være Norges 
klare oppdrag å vise en solidaritet for å kunne utvise menneskeverd på en verdig og god måte. 
Ordføreren støtter interpellanten i at dette ikke handler om politikk, men om 
medmenneskelighet og solidaritet.  
 
Av de rundt 20.000 som bor inne i leiren anslås det at 5.000 er barn. At så mange barn lever 
under sånne forhold er trist. I Lillehammer har vi gode erfaringer med å bosette enslige 
mindreårige. De bidrar positivt til vårt lokalsamfunn, og det å kunne gi barn og unge i en slik 
situasjon en ny mulighet i livet er en meningsfull oppgave. 
 
Det er viktig at det tas felles grep fra et samlet Europa, slik at det blir slutt på situasjoner som 
vi har i Hellas i dag. Ordføreren vil støtte til en oppfordring til at regjeringen bidrar til et 
arbeid for å sikre at menneskerettighetene overholdes på en helt annen måte i flyktningeleire 
enn hva vi ser i dag.  
Ordføreren sier seg enig i at det bør lages en sak som vurderer om Lillehammer kommune 
skal knytte seg til Solidarity cities. Dette er et initiativ fra ordføreren i Athen. Byer som deltar 
jobber sammen med EU og medlemslandene for å løse flyktningkrisen i Europa.   
https://solidaritycities.eu/ 
 
Ordføreren oppfatter de fire siste avsnittene i interpellantens forslag som forslag til vedtak og 
støtter forslagene.  Forslag til vedtak blir da:  
   

1. Lillehammer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at 
menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns 
grunnleggende behov blir dekket. Vi ber om at statsministeren og utenriksministeren 
bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske 
øyene. 

2. Lillehammer kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. 
Kommunestyret i Lillehammer slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra 
Moria». 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om 
Lillehammer kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’. 

4. Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn 
hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber 
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige 
fra flyktningeleirene 

Behandling: 

https://solidaritycities.eu/


 
Hans Kristian Enge (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet som saksbehandler i saken. Enge 
ble ansett som inhabil etter kommunelovens §11-10, andre ledd, og fratrådte. Ingen 
vararepresentant tok sete. Det var 46 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1-4 ble vedtatt mot 12 stemmer. 
 
 
V E D T A K: 
 

1. Lillehammer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at 
menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns 
grunnleggende behov blir dekket. Vi ber om at statsministeren og utenriksministeren 
bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske 
øyene. 

2. Lillehammer kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. 
Kommunestyret i Lillehammer slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra 
Moria». 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om 
Lillehammer kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’. 

4. Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn 
hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber 
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige 
fra flyktningeleirene 

 
 
 


