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Varamedlem 
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Hans B. Bjørge 
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FO Hilde Jorunn Hoven 
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Andre Kommunedirektør Tord Buer Olsen 

Kommunalsjefer: sektor by- og samfunnsutvikling Lars Rudi, sektor helse 
og velferd Terje Næss, sektor oppvekst, 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. 
 
Møtet ble gjennomført digitalt via Teams, fungerende ordfører Terje Rønning (V) presenterte 
følgende retningslinjer for gjennomføringen:  
 
1. Kamera på pc/nettbrett skal være slått av i hele møtet, utenom når representanten har ordet.  
2. Når møtedeltaker ikke har ordet, skal mikrofon være slått av  
3. Man ber om ordet skriftlig i chattefunksjon ved å skrive: (navn) jeg ønsker ordet  
4. Forslag må fremmes skriftlig til fungerende ordfører og sekretær  
5. Det innføres taletid på inntil 5 minutter 1. gang og deretter inntil 3 minutter  
6. Avstemning vil foregå via chattefunksjonen, ved at det skrives (navn) og kun om du 

stemmer FOR eller MOT – avhengig av voteringsorden. Det vil bli referert etter 
avstemning hva som registreres av voteringen.  

 
Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av sakliste: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.2021: Godkjent uten merknad  
 
Sak 5/22 ble behandlet etter sak 1/22- 3/22, deretter sak 8/22-11/22, sak 4/22 og til slutt sak 
12/22. Sak 6/22 - 7/22 og sak 13/22, samt grunngitt spørsmål ble utsatt. 
 
 
Vedlegg til møteprotokollen: 
-Presentasjon informasjon om koronasituasjonen og økonomiske konsekvenser 



 
 

ORIENTERING 
 

-Informasjon om koronasituasjonen og økonomiske konsekvenser, ved kommunedirektør Tord  
  Buer Olsen og økonomisjef Ole Rolstad 

 
 
 
 

SAKLISTE 
 
 
Sak nr. Arkivsak nr 
 Sakstittel 
 
1/22 19/2388  

2. GANGS HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 
FOR E6 ROTERUD-STORHOVE OG AVLASTET E6  

 
2/22 20/2544  

REGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE - SJOGA-
VEDTAK  

 
3/22 21/10482  

HØRING OM EVENTUELL DELING AV INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE  

 
4/22 21/9057  

RULLERING FINANSREGLEMENT  
 
5/22 21/8939  

OPPFØLGING AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERINTERESSER - 
EIERMELDING 2021  

 
6/22 22/359  

KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
INNKJØP - "ETTERLEVELSE AV REGELVERKET"  

 
7/22 22/361  

FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN 
FOR 2022  

 
8/22 21/9235  

SUPPLERINGSVALG SOM FØLGE AV UTTREDEN POLITISKE VERV 
ELLEN BRØSTE NORDRUM 

 
9/22 21/1776  

FRITAK FRA POLITISKE VERV SOLVOR ENGEN 
 



10/22 22/490  
FRITAK FRA POLITISKE VERV INGVILD MYKLEBUST CHRISTENSEN 

 
11/22 19/7564  

NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD FOR 
VALGPERIODEN 2019-2023  

 
12/22 21/7790  

VARAMEDLEM FORLIKSRÅDET 2021-2024 - SØKNAD OM FRITAK  
 
13/22 22/725  

INTERPELLASJON – FRA HANNA RØBERG (R) - STRØMPRISER  
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2. GANGS HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR E6 
ROTERUD-STORHOVE OG AVLASTET E6  
 
 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove med planbeskrivelse datert 
11.01.22, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart for planalternativ 
1 datert 30.11.21 med to alternativer for adkomst til Vormstugujordet legges  
ikke ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren 
komme tilbake med et revidert forslag til detaljreguleringsplan med lavere fartsgrense, 
forbedret trafikksikkerhet og i hovedsak langs eksisterende trasé. 

2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6 med planbeskrivelse datert 27.05.21 
med tilleggsnotat datert 13.12.21, planbestemmelser datert 10.01.22 
og plankart, alle alternativer, datert 13.12.21 legges ikke ut til 2. gangs høring/offentlig 
ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme nytt reguleringsplanforslag 
som ikke forutsetter ny E6-utbygging, men som skal gi forbedret situasjon for myke 
trafikanter i kommunen, bomiljø og trafikksikkerhet langs eksisterende E6. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §1-1. 
 
Behandling: 
 
Ingunn Haavemoen (Sp) stilte spørsmål ved sin habilitet da representanten bor tett på ny 
planlagt trase for E6. Haavemoen vurderes som part i saken og anses som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav a) og fratrådte. Vararepresentant Anne Mari 
Raabøl (Sp) tok sete. 
 
Det ble videre stilt spørsmål ved Astrid Gaassands (FrP) habilitet, da representanten bor tett 
på planlagt trasé for ny E6. Gaasand vurderes som part i saken og anses som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav a) og fratrådte. Vararepresentant Mona Lillegård 
(FrP) tok sete. 
 
Tone Kolaas (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken fordi hennes datter bor i 
Jørstadmovegen og har sendt inn høringsuttalelse i saken.  
Spørsmålet om Kolaas habilitet aktualiseres ettersom Jørstadmovegen, der hennes datter bor, 
kan brukes som anleggsvei i forbindelse med utbygging av ny E6.  
Dette er et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet, da utfallet 
av saken kan være til særlig fordel, tap eller ulempe for henne selv eller noen som hun har nær 
personlig tilknytning til, ifølge kommuneloven § 11-10 første ledd, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. Kolaas ble vurdert som inhabil i saken og fratrådte. Vararepresentant Hilmar 
Haraldsson (H) tok sete.  
 
Det var fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Knut Arne Vassdokken (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
 



1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove med planbeskrivelse datert 
11.01.22, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart for planalternativ 1 datert 30.11.21 
med to alternativer for adkomst til Vormstugujordet legges ut til 2. gangs høring/offentlig 
ettersyn.  
 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6 med planbeskrivelse datert 27.05.21 med 
tilleggsnotat datert 13.12.21, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart, alle alternativer, 
datert 13.12.21 legges ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn.  

a. Kommunestyre anbefaler følgende tiltak:  
i. Tiltak 1: Slik turvegen fremgår av plankart og bestemmelser.  
ii. Tiltak 2: Hovedalternativet; trafikksikkerhetstiltak uten sammenkobling i 
Øyresvika. 
 iii. Tiltak 3: Slik støyskjerming framgår av plankart og planbestemmelser. 
 iv. Tiltak 4: Slik støyskjerming framgår av plankart og planbestemmelser 
 v. Tiltak 5: Hovedalternativet, dagens kryssløsning med miljøtiltak.  
vi. Tiltak 6: Hovedalternativet, Vingnesbrua med videre kobling til Hovearmen 
iht. plankart.  
vii. Tiltak 7: Kryssombygging Strandtorget slik det framgår av plankart og 
planbestemmelser.  
viii. Tiltak 8: Anbefales ikke videre regulert.  
ix. Tiltak 9: Rundkjøring Hovemoen; slik det framgår av plankart og 
bestemmelser.  

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10. 
 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 
behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene før de sendes ut på 2. gangs høring/offentlig ettersyn 
 
5. Kommunestyre ber Nye veier AS utrede alternativ med kryssing av ny E6 i Hovemoen med 
bru, det vises til kommunedirektørens notat av 11.01.22, side 6, jfr. høringsinnspill nr. 59 og 
60. Alternativet vil måtte høres i egen prosess.  
 
6. Kommunestyre ber Nye Veier AS utrede alternativer til anleggsveien over dyrka mark fra 
Nordre Trosset til Børke. Det bes om at det vurderes å bygge bru over Lågen først og benytte 
denne som anleggsvei, samt flytte knuseverk fra Nordre Trosset til Hovemoen. Som ytterligere 
alternativ bes det om at det vurderes å kun drive tunnelen fra Øyresvika. Det bes også om at 
det vurderes gang-/sykkelveg eller fortau fra kryss Jørstadmovegen (Fv. 253) / Kastrudvegen 
(Fv. 2524) og forbi kryss Jørstadmovegen (Fv. 253) og anleggsvei. Eventuell høring avgjøres 
når utredning foreligger.  
 
Mona Lillegård (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å igangsette en snarlig områderegulering av Håvmoen. 
Parallelt med at saken legges ut på 2. gangs høring. 
 
 
 
 
Votering: 
Planutvalgets forslag til vedtak ble satt opp mot Vassdokkens forslag. 



Vassdokkens forslag punkt 1-4 fikk 26 stemmer og ble vedtatt. 
Vassdokkens forslag punkt 5 ble vedtatt mot 1 stemme. Vassdokkens forslag punkt 6 ble 
vedtatt mot 4 stemmer. Lillegårds forslag fikk 5 stemmer og falt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove med planbeskrivelse datert 
11.01.22, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart for planalternativ 1 datert 30.11.21 
med to alternativer for adkomst til Vormstugujordet legges ut til 2. gangs høring/offentlig 
ettersyn.  
 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6 med planbeskrivelse datert 27.05.21 med 
tilleggsnotat datert 13.12.21, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart, alle alternativer, 
datert 13.12.21 legges ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn.  

a. Kommunestyre anbefaler følgende tiltak:  
i. Tiltak 1: Slik turvegen fremgår av plankart og bestemmelser.  
ii. Tiltak 2: Hovedalternativet; trafikksikkerhetstiltak uten sammenkobling i 
Øyresvika. 
 iii. Tiltak 3: Slik støyskjerming framgår av plankart og planbestemmelser. 
 iv. Tiltak 4: Slik støyskjerming framgår av plankart og planbestemmelser 
 v. Tiltak 5: Hovedalternativet, dagens kryssløsning med miljøtiltak.  
vi. Tiltak 6: Hovedalternativet, Vingnesbrua med videre kobling til Hovearmen 
iht. plankart.  
vii. Tiltak 7: Kryssombygging Strandtorget slik det framgår av plankart og 
planbestemmelser.  
viii. Tiltak 8: Anbefales ikke videre regulert.  
ix. Tiltak 9: Rundkjøring Hovemoen; slik det framgår av plankart og 
bestemmelser.  

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10. 
 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 
behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i plandokumentene 
før de sendes ut på 2. gangs høring/offentlig ettersyn 
 
5. Kommunestyre ber Nye veier AS utrede alternativ med kryssing av ny E6 i Hovemoen med 
bru, det vises til kommunedirektørens notat av 11.01.22, side 6, jfr. høringsinnspill nr. 59 og 
60. Alternativet vil måtte høres i egen prosess.  
 
6. Kommunestyre ber Nye Veier AS utrede alternativer til anleggsveien over dyrka mark fra 
Nordre Trosset til Børke. Det bes om at det vurderes å bygge bru over Lågen først og benytte 
denne som anleggsvei, samt flytte knuseverk fra Nordre Trosset til Hovemoen. Som 
ytterligere alternativ bes det om at det vurderes å kun drive tunnelen fra Øyresvika. Det bes 
også om at det vurderes gang-/sykkelveg eller fortau fra kryss Jørstadmovegen (Fv. 253) / 
Kastrudvegen (Fv. 2524) og forbi kryss Jørstadmovegen (Fv. 253) og anleggsvei. Eventuell 
høring avgjøres når utredning foreligger.  
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REGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE - SJOGA-VEDTAK  
 
 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Reguleringsplan for Brattberg hytteområde med plankart datert 11.11.21 og 
planbestemmelser datert 11.11.21 godkjennes. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Bestemmelsen 4.4 a) tas ut, slik at inngjerding følger bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel 

  
 
Behandling: 
 
Fungerende ordfører Terje Rønning (V) foreslo Anders Brabrand (Ap) som settevaraordfører, 
noe kommunestyret sluttet seg til. 
 
Representantene Tone Kolaas (H), Astrid Gaassand (FrP) og Ingunn Haavemoen (Sp) tok på 
nytt sete. Vararepresentantene Hilmar Haraldsson (H), Mona Lillegård (FrP) og Anne Mari 
Raabøl (Sp) fratrådte.  
 
Johannes Wahl Gran (MDG) ble innvilget permisjon fra kl. 20:00, vararepresentant Eirik 
Norheim (MDG) tok sete. 
 
Det var fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
 
Astrid Gaassand (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Utbygger / Hytteeier må selv få bestemme antall utebelysning det er behov for og hvilken 
skjermer  
 
Votering: 
Planutvalgets forslag til vedtak punkt 1-2 ble vedtatt mot 1 stemme. Gaassands forslag fikk 3 
stemmer og falt. 
 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 



1. Reguleringsplan for Brattberg hytteområde med plankart datert 11.11.21 og 
planbestemmelser datert 11.11.21 godkjennes. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Bestemmelsen 4.4 a) tas ut, slik at inngjerding følger bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel 
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HØRING OM EVENTUELL DELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE  
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 

1. Lillehammer kommune anbefaler at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en 
prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune. 

Saksfremleggets vurderingsdel og konklusjon oversendes Innlandet fylkeskommune 
som høringsuttalelse. 

 

      2. I og med at spørsmålet om en eventuell deling av Innlandet fylke er på agendaen er det  
           også naturlig å kommentere noen av erfaringene vi har som  
           samarbeidspartner til Innlandet fylkeskommune. 
  

I den politiske plattformen for fylkeskommunens virksomhet heter det at 
"Kommunene og regionene blir våre viktigste samarbeidspartnere og alle de overordna 
temaene som er lagt til fylkesutvalget må følges opp mot kommunene."  
Dessverre opplever vi ikke at dette har blitt fulgt opp i praksis. 

  
Vi etterlyser et sterkere positivt engasjement og samarbeid fra fylkeskommunen når 
det gjelder plansaker i kommunene. I altfor stor grad har fylkeskommunen fokusert sin 
rolle som innsigelsesmyndighet og ikke utnyttet handlingsrommet som 
samfunnsutvikler. Innsigelser fremmes i mange saker uten forutgående dialog med 
kommunene.  Også på samferdselsområdet opplever vi at utviklingsmuligheter ikke 
blir realisert fordi det er svært vanskelig å få forpliktende samarbeid og felles 
løsninger. 

. 

Behandling: 
 
Espen Østvold Rølla (uavhengig) fremmet utsettelsesforslag i saken: 
 
Lillehammer kommune avventer å sende inn høringssvar til etter 18.2 når vi har resultatet på 
hva folk i Lillehammer mener 



 
 
Torleik Svelle (Sp) fremmet følgende alternative forlsag. 
  
Punkt 1. Lillehammer Kommune støtter beslutningen om å gjennomføre en folkeavstemning 
og forventer at fylkestinget anser folkeavstemningen som retningsgivende.  
 
Punkt 2. Lillehammer Kommune var motstander av regionreformen og var negative til at 
regjeringen Solberg brukte tvang for å slå sammen Hedmark og Oppland. Lillehammer ser på 
bekymring over at innlandet kan føre til tap av arbeidsplasser og innflytelse for kommunen.  
 
Votering: 
Det ble først votert over utsettelsesforslaget som fikk 11 stemmer og falt.  
Svelles forslag punkt 1 fikk 15 stemmer og falt, Svelles forslag punkt 2 fikk 15 stemmer og 
falt. Formannskapets forslag til vedtak punkt 1-2 ble vedtatt mot 14 stemmer. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Lillehammer kommune anbefaler at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en 
prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune. 

Saksfremleggets vurderingsdel og konklusjon oversendes Innlandet fylkeskommune 
som høringsuttalelse. 

 

      2 . I og med at spørsmålet om en eventuell deling av Innlandet fylke er på agendaen er det  
           også naturlig å kommentere noen av erfaringene vi har som  
           samarbeidspartner til Innlandet fylkeskommune. 
  

I den politiske plattformen for fylkeskommunens virksomhet heter det at 
"Kommunene og regionene blir våre viktigste samarbeidspartnere og alle de overordna 
temaene som er lagt til fylkesutvalget må følges opp mot kommunene."  
Dessverre opplever vi ikke at dette har blitt fulgt opp i praksis. 

  
Vi etterlyser et sterkere positivt engasjement og samarbeid fra fylkeskommunen når 
det gjelder plansaker i kommunene. I altfor stor grad har fylkeskommunen fokusert sin 
rolle som innsigelsesmyndighet og ikke utnyttet handlingsrommet som 
samfunnsutvikler. Innsigelser fremmes i mange saker uten forutgående dialog med 
kommunene.  Også på samferdselsområdet opplever vi at utviklingsmuligheter ikke 
blir realisert fordi det er svært vanskelig å få forpliktende samarbeid og felles 
løsninger. 
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RULLERING FINANSREGLEMENT  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 
1. Finansreglement med endringer vedtas.  
 
 
Behandling: 
 

Eva Marie Meling Mathisen (R) fremmet følgende forslag til nytt avsnitt s. 10, under 
kulepunkt: 

 
I tillegg til kriteriene som er omfattet av Statens Pensjonsfond Utland, investerer Lillehammer 
kommune ikke i produksjon av pengespill og porno. Det skal også stilles miljømessige og 
samfunnsmessige krav til selskaper som gjennom sin virksomhet har høy risiko for negativ 
påvirkning på ansatte, forbrukere, omgivelser og det globale miljøet. Lillehammer kommune 
investerer ikke i selskaper i okkuperte landområder. Kommunen investerer heller ikke i fossil 
energi som olje, kull og gass. 
 
Votering: 
Mathisens forslag fikk 19 stemmer og falt. Formannskapets forslag til vedtak ble vedtatt mot 
2 stemmer. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Finansreglement med endringer vedtas.  
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OPPFØLGING AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERINTERESSER - 
EIERMELDING 2021  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2021 
2. Kommunedirektøren bes utrede avhending av kommunens eierandel i Hafjell Kvitfjell 

Alpin AS. Endelig vedtak vedrørende avhending, delegeres formannskapet. 



 
 

 
 
Behandling: 
Settevaraordfører Anders Brabrand (Ap) tok ordførersetet da fungerende ordfører Terje 
Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som daglig leder ved Jorekstad 
Fritidsbad AS. 
 
Etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e), jf. kommuneloven § 11-10 første ledd er en 
folkevalgt inhabil dersom han er leder eller har ledende stilling i et selskap som er part i 
saken. Rønning vurderes som inhabil og fratrer. Vararepresentant Mahamoud Ibrahim 
Mohammed (V) tok sete. 
 
Merethe Kjellberg (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som styremedlem i 
Lillehammer Parkering AS og i Lillehammer kommunale Eiendomsselskap AS. 
 
Marit Roland (Ap) og Bjørgulv Noraberg (H) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn 
som styremedlemmer i Lillehammer Olympiapark AS.  
 
Det ble videre stilt spørsmål ved Øyvin Aamodts (R) habilitet med bakgrunn som 
styremedlem i Fabrikken AS. 
 
Det følger av forvaltningsloven § 6 bokstav e) nr. 2 første setning at styremedlemmer i 
selskap som er part i saken automatisk er inhabile når saken behandles i kommunestyret. 
Kjellberg, Roland, Aamodt og Noraberg ble ansett som inhabile, og fratrådte. 
 
Vararepresentant Lise Haugstad (Ap) tok sete for Merethe Kjellberg (Ap), vararepresentant 
Jørund Hassel (Ap) tok sete for Marit Roland (Ap), vararepresentant Hilmar Haraldsson (H) 
tok sete for Bjørgulv Noraberg (H) og vararepresentant Merethe Lindstad (R) tok sete for 
Øyvin Aamodt (R). 
 
Roar Olsen (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet som Merethe Kjellbergs ektefelle. 
Olsens habilitet ble vurdert etter kommuneloven § 11-10 jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. 
Vurderingstema etter bestemmelsen er om avgjørelse i saken kan føre til særlig fordel, tap 
eller ulempe for Roar Olsen eller Merethe Kjellberg. Kommunestyret kunne ikke se at 
avgjørelsen i saken kunne få slike konsekvenser og Olsen ble ansett som habil i saken. 
 
Hege Bræin Furuli (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som ansatt og 
vararepresentant til styret i Glør IKS. Bræin Furuli har deltatt i styremøter i inneværende år og 
ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) jf. kommuneloven § 
11-10 første ledd bokstav e) og fratrådte. Vararepresentant Bjørn Rønning (Ap) tok sete. 
 
Det var 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Formannskapets forslag til vedtak punkt 1-2 ble vedtatt mot 5 stemmer. 
 
 



  
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Kommestyret vedtar Eiermelding 2021 
2. Kommunedirektøren bes utrede avhending av kommunens eierandel i Hafjell Kvitfjell 

Alpin AS. Endelig vedtak vedrørende avhending, delegeres formannskapet. 
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KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN INNKJØP - 
"ETTERLEVELSE AV REGELVERKET"  
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp – etterlevelse av 

regelverket» til orientering og merker seg at det er flere anbefalinger om forbedringer 
som er gitt i rapporten.  

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt 
av revisjonen basert på rapporten: 

 Det må gis bedre opplæring og informasjon om innkjøp i enhetene. Det synes som 
dette gjelder flere områder, både lov og forskrift om offentlige anskaffelser, interne 
rutiner og maler i kvalitetssystemet og bruk av Mercell.  

 Kommunen må ha tiltak som sikrer at alle anskaffelser blir dokumentert i samsvar 
med regelverket. Dette gjelder særlig anskaffelser som ikke gjennomføres i 
konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell).  

 Kommunen må sikre at konkurransekravet oppfylles og at unntak fra 
konkurransekravet begrunnes i henhold til regelverket og dokumenteres i 
anskaffelsesprotokollen.  

 Kommunen må ha et system som sikrer oppdaterte fullmakter over hvem som har 
myndighet til å gjennomføre og godkjenne innkjøp i enhetene.  

 Kommunen må ha system for å holde oversikt over samlet kontraktsverdi på 
rammeavtaler 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig  
            redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2022. Dette følges  
            opp av en muntlig orientering i det første møtet etter dette.  
 
 
Behandling: 
 
Saken ble utsatt 
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FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR 2022  
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret i Lillehammer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 

 
Behandling: 
 
Saken ble utsatt 
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SUPPLERINGSVALG SOM FØLGE AV UTTREDEN POLITISKE VERV ELLEN 
BRØSTE NORDRUM 
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 
Trine Aasvang Olsen (Sp) velges som 4. varamedlem for gruppa SP, FrP, R og PP i Utvalg 
for klima, miljø og samfunnsutvikling.  
 
Behandling: 
Setteordfører Anders Brabrand (Ap) fratrådte og fungerende ordfører Terje Rønning (V) tok 
på nytt sete. 
 
Representantene Merethe Kjellberg (Ap), Marit Roland (Ap), Bjørgulv Noraberg (H), Øyvin 
Aamodt (R), Terje Rønning (V), Hege Bræin Furuli (Ap) tok på nytt sete, vararepresentantene  
Lise Haugstad (Ap), Jørund Hassel (Ap), Hilmar Haraldsson (H), Merethe Linstad (R),  
Mahamoud Ibrahim Mohammed (V) og Bjørn Rønning (Ap) fratrådte. 



 
Det er fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Trine Aasvang Olsen (Sp) velges som 4. varamedlem for gruppa SP, FrP, R og PP i Utvalg 
for klima, miljø og samfunnsutvikling.  
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FRITAK FRA POLITISKE VERV SOLVOR ENGEN 
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 
1. Solvor Engen (SV) innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden. 
 
 For fritaksperioden gjelder følgende:  
 
2. Varamedlemmene fra samme liste i kommunestyret rykker opp én plass og trer inn i 

Engens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt.  

3. Varamedlemmene fra samme liste i Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling rykker 
opp én plass og trer inn i Engens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt.  

 
 
 

 
 
Behandling: 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Solvor Engen (SV) innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden. 
 



 For fritaksperioden gjelder følgende:  
 
2. Varamedlemmene fra samme liste i kommunestyret rykker opp én plass og trer inn i 

Engens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt.  

3. Varamedlemmene fra samme liste i Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling rykker 
opp én plass og trer inn i Engens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt.  
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FRITAK FRA POLITISKE VERV INGVILD MYKLEBUST CHRISTENSEN 
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 

1. Ingvild Myklebust Christensen (MDG) innvilges fritak fra alle politiske verv ut 
valgperioden.  

 
2. Varamedlemmene fra samme liste i kommunestyret rykker opp én plass og trer inn i 

Myklebust Christensens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt. 
 
3. Varamedlemmene fra samme liste i Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 

rykker opp én plass og trer inn i Myklebust Christensens sted i den nummerorden 
varamedlemmene er valgt.  

 
4. Som personlig varamedlem fra posisjonen i Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne velges Kari Svingheim (MDG). 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Ingvild Myklebust Christensen (MDG) innvilges fritak fra alle politiske verv ut 
valgperioden.  

 



2. Varamedlemmene fra samme liste i kommunestyret rykker opp én plass og trer inn i 
Myklebust Christensens sted i den nummerorden varamedlemmene er valgt. 

 
3. Varamedlemmene fra samme liste i Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 

rykker opp én plass og trer inn i Myklebust Christensens sted i den nummerorden 
varamedlemmene er valgt.  

 
4. Som personlig varamedlem fra posisjonen i Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne velges Kari Svingheim (MDG). 
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NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD FOR VALGPERIODEN 2019-
2023  
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret foretar nyvalg av Utvalg for helse og velferd.  

2. Valget av medlemmer og varamedlemmer foregår som avtalevalg.  

3. Som medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for helse og velferd ut valgperioden 2019-23 
velges:  

Utvalg for helse og velferd 
  Medlemmer (7) Varamedlemmer  

  
AP Geir Bjørke 1. Lise Haugstad  
  Marit Roland 2. Stein Helge Riise 
  Fazila Aminzai 3. Endre Berger 
    4. Jørund Hassel 
    5. Bente Ohnstad 
      
MDG/KrF/SV/V Kari Svingheim (MDG) 1. Jytte Sonne (Krf) 
    2. Kaia B. Paulsen (SV) 
    3. Anders Jøranli (V) 
      
PP/SP/FrP/R Mona Bergh Brustad (PP)  1.  Anne Mari Råbøl (SP) 
  Odd Arne D. Ringen 

(Uavhengig) 
2. Arne Stonor (PP) 

    3. Svein Helgesen (FrP) 
    4.  Merethe Lindstad (R) 
      



H Bjørgulv Noraberg 1.  Berit Gallefoss Denstad 
    2. Mats Ellingsen 
    3. Kari Slorbak 

  
 
4. Som leder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Geir 

Bjørke (AP) 
 

5. Som nestleder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Kari 
Svingheim (MDG) 

 
 
 
Behandling: 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Kommunestyret foretar nyvalg av Utvalg for helse og velferd.  

2. Valget av medlemmer og varamedlemmer foregår som avtalevalg.  

3. Som medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for helse og velferd ut valgperioden 2019-23 
velges:  

Utvalg for helse og velferd 
  Medlemmer (7) Varamedlemmer  

  
AP Geir Bjørke 1. Lise Haugstad  
  Marit Roland 2. Stein Helge Riise 
  Fazila Aminzai 3. Endre Berger 
    4. Jørund Hassel 
    5. Bente Ohnstad 
      
MDG/KrF/SV/V Kari Svingheim (MDG) 1. Jytte Sonne (Krf) 
    2. Kaia B. Paulsen (SV) 
    3. Anders Jøranli (V) 
      
PP/SP/FrP/R Mona Bergh Brustad (PP)  1.  Anne Mari Råbøl (SP) 
  Odd Arne D. Ringen 

(Uavhengig) 
2. Arne Stonor (PP) 

    3. Svein Helgesen (FrP) 
    4.  Merethe Lindstad (R) 
      



H Bjørgulv Noraberg 1.  Berit Gallefoss Denstad 
    2. Mats Ellingsen 
    3. Kari Slorbak 

  
 
4. Som leder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Geir 

Bjørke (AP) 
 

5. Som nestleder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Kari 
Svingheim (MDG) 
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VARAMEDLEM FORLIKSRÅDET 2021-2024 - SØKNAD OM FRITAK  
 
 
Valgnemnds forslag til vedtak: 
 

1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av 
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 

2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger: 
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal 
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer 
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal 

 
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer, Øyer 

og Gausdal vedtar disse punktene.  
 
 
Behandling: 
Votering: 
Valgnemnds forslag til vedtak punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 



1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av 
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 

2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger: 
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal 
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer 
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal 

 
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer, Øyer 

og Gausdal vedtar disse punktene.  
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INTERPELLASJON – FRA HANNA RØBERG (R) - STRØMPRISER  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Lillehammer ber Stortinget sørge for å ta tilbake politisk styring av 
strømprisen. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


