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Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Ordfører Ingunn Trosholmen   
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Medlem Svein Tore Tvete   
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Medlem Johannes Wahl Gran   
Medlem Ane Solstuen   
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Medlem Mizanur Rahaman FO  



Medlem Ingunn Dalan Vik   
Medlem Ingrid Kristin S. Langfeldt   
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 
Varamedlem 

Espen Granli 
Kaia B. Paulsen 

 Marit Roland 
Mizanur Rahaman 

Varamedlem 
 

Eirik «Billy» Norheim                                    Kari Svingheim 

 
 
Andre Kommunedirektør Tord Buer Olsen 

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

 
Av 47 møtte 44 representanter og 3 vararepresentanter. 
 
Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av sakliste: Godkjent uten merknad  
Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2020: Godkjent uten merknad 
 
Sak 11/2021 ble behandlet etter sak 2/2021, sak 12/2021, sak 8/21, sak 9/21, sak 7/21 ble 
behandlet før sak 3/21, deretter saker i rekkefølge. 
 
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 jeg gjøre det 
   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.  
 
Merethe Kjellberg (Ap) foreslo redusert taletid tid til 3 minutter fra møtestart. Det ble votert 
over Kjellbergs forslag som ble vedtatt mot 2 stemmer.  
 
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 
 
1/21 18/3924  

VEDTAK - REGULERINGSPLAN STORGATA 81 - ELVEGATA 15 OG 17  
 
2/21 20/12362  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-
2031  

 
3/21 16/908  

NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS STØTTESENTER MOT 
INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I OPPLAND 

 
4/21 20/5640  

REVISJON AV BEITEBRUKSPLANEN FOR LILLEHAMMER 
KOMMUNE 2020-2025  

 
5/21 21/125  

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 INKL. MØTEDATOER  
 
6/21 21/109  

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - EIENDOMSKATTELOVEN § 7 - 
SKATTEÅRET 2021  

 
7/21 20/2828  

UTTREDEN AV POLITISKE VERV MARI TORBJØRNSDATTER 
NYGREN 

 
8/21 20/509  

PERMISJON FRA POLITISKE VERV MONICA RØNNING 
 



9/21 20/12150  
MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE VERV KARI SVINGHEIM 

 
10/21 21/249  

INTERPELLASJON - FRA ØYVIN AAMODT (R) - WIZZ AIRS 
ETABLERING I NORGE  

 
11/21 21/635  

NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  
 
12/21 19/7564  

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

 
 



 
Sak  1/21 

 
 
VEDTAK - REGULERINGSPLAN STORGATA 81 - ELVEGATA 15 OG 17  
 
 
Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan Storgata 81 – Elvegata 15 og 17 med plankart datert 
18.11.20 og planbestemmelser datert 10.12.20 vedtas. 

2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 7.12.20 vedtas. 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta endringer i plandokumentene som følge av 

den politiske behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
feilrettinger.  

 

Behandling: 

Votering: 
Det ble votert over kommunedirektørens innstilling punkt 1-4, som ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan Storgata 81 – Elvegata 15 og 17 med plankart datert 
18.11.20 og planbestemmelser datert 10.12.20 vedtas. 

2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 7.12.20 vedtas. 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta endringer i plandokumentene som følge av 

den politiske behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
feilrettinger.  
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges til offentlig ettersyn 
og sendes på høring.  

2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 

  
 

Behandling: 

Votering: 
Det ble votert over formannskapets forslag til vedtak punkt 1-2, som ble vedtatt mot 12 
stemmer. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges til offentlig ettersyn 
og sendes på høring.  

2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
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NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS STØTTESENTER MOT INCEST OG 
SEKSUELLE OVERGREP I OPPLAND 
 
 
Utvalg for oppvekst, utdanning og kulturs forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Nok. Gjøvik IKS med de endringer som 
foreligger (revisjonsdato 03.11.2020). 
 
 
 

Behandling: 



Votering: 
Det ble votert over utvalg for oppvekst, utdanning og kulturs forslag til vedtak, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Nok. Gjøvik IKS med de endringer som 
foreligger (revisjonsdato 03.11.2020). 
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REVISJON AV BEITEBRUKSPLANEN FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 2020-
2025  
 
 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutviklings forslag til vedtak: 
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 godkjennes. 
 
 

Behandling: 

Votering: 
Det ble votert over utvalg for klima, miljø og samfunnsutviklings forslag til vedtak, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 godkjennes. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 INKL. MØTEDATOER  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 



Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 

Behandling: 

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
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FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - EIENDOMSKATTELOVEN § 7 - 
SKATTEÅRET 2021  
 
 
Formannskapets forslag til vedtak: 
1.For skatteåret 2021 gis det fritak for eiendommer i henhold til vedlagte liste i samsvar med 
eiendomsskatteloven § 7 a. 
2.Alle fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i skatteåret 2021 med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 7 b. Ved eventuelle senere fredningsvedtak etter lov om kulturminner 
vil administrasjonen legge frem sak på fredningsobjektet i forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen.  

 
 

Behandling: 

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

Varaordfører Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som 
styreleder i Lillehammer Kommunale Boligstiftelse, styremedlem i Bakkegrenda boligstiftelse 
og daglig leder ved Jorekstad AS. Lillehammer kommunale boligstiftelse, Bakkegrenda 
boligstiftelse og Jorekstad As er part i saken, og Rønning er i kraft av sine styreverv og 



ansettelsesforhold som daglig leder, inhabil etter forvaltningsloven § 6, første ledd e) nr.1, og 
forvaltningsloven § 6 første ledd e) nr. 2.  
Rønning fratrådte og vararepresentant Mahamoud Ibrahim Mohammed (V) tok plass. 
 
Mats Ellingsen (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som saksbehandler i saken. Ellingsen ble 
ansett som inhabil etter kommunelovens §11-10, andre ledd og fratrådte. 
Vararepresentant Halvor Møllerløkken (H) tok plass. 
 
Det var fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av saken.   
 
Astrid Gaassand (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: 
Alle barnehager i Lillehammer kommune gis fult fritak for eiendomsskatt i skatteåret 2021. 
Eiendomsskatteloven §7a. 
 
Votering: 
 
Det ble først votert over Gaassands tilleggsforslag som fikk 12 stemmer og falt. 
Formannskapets forslag til vedtak punkt 1-2, ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
1.For skatteåret 2021 gis det fritak for eiendommer i henhold til vedlagte liste i samsvar med 
eiendomsskatteloven § 7 a. 
2.Alle fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i skatteåret 2021 med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 7 b. Ved eventuelle senere fredningsvedtak etter lov om kulturminner 
vil administrasjonen legge frem sak på fredningsobjektet i forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen.  
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UTTREDEN AV POLITISKE VERV MARI TORBJØRNSDATTER NYGREN 
 
 
Valgnemndas forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar til etterretning Nygrens uttreden med den konsekvens at varamedlemmer 
fra samme liste rykker opp en plass i den nummerordenen varamedlemmene er valgt og trer inn 
i Nygrens sted.   
 

Behandling: 



Votering: 
Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Kommunestyret tar til etterretning Nygrens uttreden med den konsekvens at varamedlemmer 
fra samme liste rykker opp en plass i den nummerordenen varamedlemmene er valgt og trer inn 
i Nygrens sted.   
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PERMISJON FRA POLITISKE VERV MONICA RØNNING 
 
 
Valgnemndas forslag til vedtak: 
 
1. Monica Rønning (MDG) innvilges forlengelse av midlertidig fritak fra alle politiske verv i 

perioden pr dd – 31.12.2021. 
 
For fritaksperioden gjelder følgende: 
 
2. 1. vararepresentant for Miljøpartiet de grønne trer midlertidig inn som medlem av 

kommunestyret. Miljøpartiet de grønne skal alltid ha fire faste medlemmer i 
kommunestyret. 

 
3. Som settemedlem til formannskapet velges 1. varamedlem Jytte Sonne (Krf). 
 
4. Som settemedlem administrasjonsutvalg, lønnsutvalg og klagenemnd velges 1. varamedlem 

Mads Furu (Ap). 
 
5. Varamedlemmene til Miljøpartiet de grønne i Planutvalget rykker opp tilsvarende en plass.  

 
 

Behandling: 

Votering: 
Valgnemndas forslag til vedtak punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
 



1. Monica Rønning (MDG) innvilges forlengelse av midlertidig fritak fra alle politiske verv i 
perioden pr dd – 31.12.2021. 

 
For fritaksperioden gjelder følgende: 
 
2. 1. vararepresentant for Miljøpartiet de grønne trer midlertidig inn som medlem av 

kommunestyret. Miljøpartiet de grønne skal alltid ha fire faste medlemmer i 
kommunestyret. 

 
3. Som settemedlem til formannskapet velges 1. varamedlem Jytte Sonne (Krf). 
 
4. Som settemedlem administrasjonsutvalg, lønnsutvalg og klagenemnd velges 1. varamedlem 

Mads Furu (Ap). 
 
5. Varamedlemmene til Miljøpartiet de grønne i Planutvalget rykker opp tilsvarende en plass.  
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MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE VERV KARI SVINGHEIM 
 
 
Valgnemndas forslag til vedtak: 
 
 

1. Kari Svingheim (Mdg) innvilges midlertidig fritak fra alle politiske verv pr d d -
31.12.2021. 

 
For fritaksperioden gjelder følgende:  

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

Svingheims sted i den nummerorden varamedlemmene er valg. Miljøpartiet de grønne 
har fire faste medlemmer i kommunestyret. 
 

3. I kontrollutvalget rykker vararepresentantene fra samme liste opp tilsvarende en plass 
til 2. varaplass.  

 
4. I Arbeidsutvalg for budsjett og omstilling velges Ane Solstuen (Mdg) som personlig 

varamedlem for Johannes Wahl Gran (Mdg).  
 
 
 
 



Behandling: 

Votering: 
Valgnemndas forslag til vedtak punkt 1-4, ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 

1. Kari Svingheim (Mdg) innvilges midlertidig fritak fra alle politiske verv pr d d -
31.12.2021. 

 
For fritaksperioden gjelder følgende:  

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

Svingheims sted i den nummerorden varamedlemmene er valg. Miljøpartiet de grønne 
har fire faste medlemmer i kommunestyret. 
 

3. I kontrollutvalget rykker vararepresentantene fra samme liste opp tilsvarende en plass 
til 2. varaplass.  

 
4. I Arbeidsutvalg for budsjett og omstilling velges Ane Solstuen (Mdg) som personlig 

varamedlem for Johannes Wahl Gran (Mdg).  
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INTERPELLASJON - FRA ØYVIN AAMODT (R) - WIZZ AIRS ETABLERING I 
NORGE  
 
 
Forslag til vedtak: 
Lillehammer kommune skal ikke benytte Wizz Air eller andre selskaper som nekter sine ansatte 
å fagorganisere seg til tjenestereiser fram til de er positive til fagorganisering av sine ansatte. 

Ordførers svar: 

Ordfører er enig med representanten Aamodt i at det er et viktig at kommunen gjennom sine 
anskaffelser bidrar til å hindre sosial dumping. Så også ved bestilling av flyreiser.  
Kommunen har en vedtatt innkjøpsstrategi som i kapittel 4 omtaler FNs arbeidsorganisasjon 
ILO og de fire områdene:  
 

 Forbud mot barnearbeid 
 Forbud mot diskriminering 



 Forbud mot tvangsarbeid  
 Retten til å organisere seg og inngå kollektive avtaler 

 
Av den vedtatte strategien framgår også at kommunens skal stille krav om etterleving av ILOs 
kjernekonvensjoner der dette er relevant.  
 
Lillehammer kommune har ikke egne rammeavtaler for levering av flyreiser. Flyreiser bestilles 
som en av flere tjenester under rammeavtalen med Reisebyrå.  
 
Som vedlegg til denne rammeavtalen gjelder standard avtalevilkår hvor følgende framgår: «For 
tjenestekontrakter og tjenestedelen av varekontrakter som foregår i Norge, kreves i tråd med 
ILO-konvensjon nr. 94, norske lønns- og arbeidsvilkår for alle oppdrag til kunden. 
Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle 
underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, 
regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke i Norge.  Leverandøren skal 
på oppfordring legge fram dokumentasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Alle avtaler 
Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser».  
 
Som en følge av kontraktens bestemmelser er det derved uproblematiske å kreve av reisebyrå 
at flyreiser kun kjøpes fra selskaper som kan dokumentere at ansatte ikke har dårligere lønns- 
og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for 
vedkommende sted og yrke i Norge og at retten til å organisere seg og inngå kollektive avtaler 
er ivaretatt. 
 
For øvrig er det bedt om at reisebyråleverandør HRG Gjøvik sikrer rutiner som medfører at 
flyreiser ikke bestilles fra selskaper som bevisst bryter med ILO-konvensjoner herunder lønns- 
og arbeidsvilkår samt retten til å organisere seg og inngå kollektive avtaler. 
 
Selv om det nå er mye oppmerksomhet om Wizz Air spesielt og vilkår for ansatte innen 
flytransport generelt, bør kravene vi stiller til Lillehammer kommunes innkjøp være de samme 
uavhengig av hva slags type varer eller tjenester det er snakk om. Ordfører vil derfor fremme 
følgende forslag:  
 
"Lillehammer kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester av bedrifter som bevisst 
bryter med ILO-konvensjoner, herunder krav til lønns- og arbeidsvilkår samt retten til å 
organisere seg og inngå kollektive avtaler.»  
 

Behandling: 

Varaordfører Terje Rønning (V), Mats Ellingsen (H) og Bjørgulv Noraberg (H) tok på nytt 
plass. Vararepresentantene Ibrahim Mohamoud Ibrahim Mohammed (V), Håkon Erdal (H) og 
Halvor Kristoffer Møllerløkken (H) fratrådte. 
 
Det var 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Det ble først votert over interpellantens forslag som fikk 25 stemmer. 
Deretter ble det votert over ordførers forslag som fikk 38 stemmer. 



Til slutt ble interpellantens forslag satt opp mot ordførers forslag. Ordførers forslag fikk 25 
stemmer og interpellantens fikk 22 stemmer. Ordførers forslag ble dermed vedtatt.  
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Lillehammer kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester av bedrifter som bevisst bryter med 
ILO-konvensjoner, herunder krav til lønns- og arbeidsvilkår samt retten til å organisere seg og 
inngå kollektive avtaler. 
 
 
 

Sak  11/21 
 
 
NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  
 
 
Ordførers innstilling til vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken.  
 
 
 

Behandling: 

Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) redegjorde innledningsvis for hva som ble drøftet i møtet 
med Helse Sør-Øst onsdag 27. januar. 
 
Svein Tore Tvete (Sp) fremmet følgende forslag: 
På bakgrunn av det som foreligger foreslår jeg  at kommunestyret vedtar at det i skrivet må 
bli aksentuert at 

- også livlig reiseliv, store idrettsarrangement, utbredt fjellturisme sommer som vinter 
samt mange alpinanlegg, krever at akuttsykehuset blir lagt til Lillehammer. 

Og at det som svar på statsrådens spørsmål må bli 
- kommunestyret mener at hovedsykehuset bør bli lagt til Brummunddal.  

Votering: 
Det ble først votert over Tvetes forslag som fikk 3 stemmer og falt. Ordførers innstilling til 
vedtak ble deretter enstemmig vedtatt. 
 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken.  
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NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD I VALGPERIODEN 2019-2023  
 
 
Valgnemndas 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 Eirik "Billy" Norheim (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 

Bjørgulv Noraberg (H). 

 

Behandling: 

Votering: 
Valgnemndas 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 Eirik "Billy" Norheim (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 

Bjørgulv Noraberg (H). 

 
 
 


