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Plan/strategi/utredning – oversikt med utgangspunkt i Kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019, vedtatt 22. juni 2016 
De tre kolonnene Plan/Tema, Vedtatt, Bakgrunn og Vurdering er kopiert fra gjeldende planstrategi.   

KDP=Kommunedelplan  PBL=Plan- og bygningsloven 
Plan/Tema Vedtatt Bakgrunn Vurdering Status januar 2020 
Kommuneplan/KDP     

Planstrategi 2012-2015 2016 Lovpålagt  Vedtatt i kommunestyret 22. Juni 2016. 
Arbeid med ny planstrategi igangsettes januar 2020.  

Kommuneplan for Lillehammer, 
samfunnsdel 2014-2027 

2014 Lovpålagt Videreføres i perioden Vedtatt i kommunestyret 20. Februar 2014. 
Kommunestyret har vedtatt å revidere kommuneplanens samfunnsdel med 
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.  Arbeid med planprogram igangsettes januar 
2020. 

Kommuneplan 2011-2024, 
arealdel 

2012 Lovpålagt Revidering igangsatt Legges fram for sluttbehandling i februar 2020. 

Økonomi- og handlingsplan 2016-
2019 inkl. årsbudsjett 2016 

2015 Lovpålagt Årlig Gjeldende plan vedtatt av kommunestyret 12. desember 2019. 

Årsmelding 2014 Lovpålagt Årlig Sist vedtatte årsmelding (for 2018) vedtatt av kommunestyret 27. mai 2019. 
Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse 

2014 Plankrav for tildeling av 
spillemidler 

Revideres hvert 4. år, årlig rullering Hovedrevisjon av planen vedtatt av kommunestyret 13.12.2018. Handlingsprogram 
rullert i desember 2018 og januar 2020. 

Hovedplan for vann og avløp 
(KDP) 

2014  Revideres i 2018  Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtok 27. juni 2019 å legge ut forslag til 
planprogram for revisjon av Hovedplan for Vann og avløp til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist 19. august 2019 – sluttbehandles i 2020. 

Byplan for Lillehammer (KDP) 2006  Revidering igangsatt Legges fram for sluttbehandling i februar 2020. 
Kommunedelplan for trafikk og 
transport 

2006 Tilskudd Revideres etter Byutvikling 2044, 2017/2018   Revisjon av planen er utsatt til 2020 pga. areal- og byplan 

Kommunedelplan for klima og 
energi 

2016 Lovpålagt  Revideres hvert 4. år, årlig rullering Revisjon 2020/2021 

Kommunedelplan for 
omsorgstjenester 2009-2021 

2009 Politisk initiert, delvis lovpålagt Statusrapport 2014.  Deler av planen revideres, 
oppstart vår 2016 

Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021 er avløst av kommunedelplan 
helse og omsorg 2018-2028, vedtatt av kommunestyret 29.11.18.  
 

Plan demensomsorg 2010  Inngår i handlingsplan til KDP Omsorg  Plan demensomsorg erstattes av demensplan 2019-2028 og ble vedtatt av 
kommunestyret i september 2019. Ikke status som plan etter PBL. 

Plan for psykisk helsearbeid og 
rusomsorg 2013-2016 

2013  Rulleres, oppstart høsten 2016 Plan for psykisk helse- og rusarbeid. Temaplan 2020-2023. Vedtatt av kommune-
styret i november 2019. Ikke status som plan etter PBL. 

Kommunedelplan E6 Biri-Vingrom 2012   Vedtatt 2012. Reguleringsplan for strekningen skal utarbeides. 
Kommunedelplan for 
Olympiaparken 

2009 Politisk initiert  Avventer sluttbehandling av kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan for OL-
parken er et prioritert tiltak i planens handlingsprogram. 

Andre     
Samlet handlingsplan for boliger 
og tjenester til vanskeligstilte på 
boligmarkedet 2014-17 

2014 Statlig initiert Revideres årlig, første gang i 2016 Bolighandlingsplanen 2017 - 2020 behandlet i kommunestyret i november 2016. 
Kommunestyret har vedtatt at bolighandlingsplanen skal rulleres i løpet av 2019.  

Arbeidsgiverpolitikk/-strategi 2001 Egeninitiert Revideres, jfr. vedtatte styringsdokumenter Vedtatt av administrasjonsutvalget. 
Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for 
Lillehammer kommune 

2008 Lovpålagt  Gjennomgås og suppleres 2017 Vedtatt av kommunestyret i februar 2019. 

Kulturstrategi Lillehammer  2014 Politisk initiert Revideres i perioden Revideres første halvår 2020 
Kulturbyggplan  2015 Tilskudd Revideres hver periode, neste gang i 2019 Under arbeid, til politisk behandling i februar 2020 
Trafikksikkerhetsplan 2012-2016 2012 Tilskudd Revidering igangsatt 2016. Rullert og behandlet i planutvalget i desember 2019. 
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Plan/Tema Vedtatt Bakgrunn Vurdering Status januar 2020 
Smittevernplan 2003-2006 2003 Lovpålagt Bør revideres Revidert og administrativt vedtatt i 2018 
Helseberedskapsplan  2006 Lovpålagt Bør revideres.  Revidert, oppdatert og administrativt vedtatt våren 2019. 
Beredskapsplan for Lillehammer 
kommune 

2014 Lovpålagt  Årlig oppdatering av varslingslister mm. Oppdatert versjon forelegges nye kommunestyret i løpet av 1.kvartal 2020 

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 

2013/2014 Egeninitiert  Plan rettet mot barn og unge er under revidering. Sak til pol. behandling høsten 
2019 

Strategiplan for barnehagene  2012   Ny strategiplan for barnehage og skole vedtatt februar 2018 
Barnehageplan 2015   Ny strategiplan for barnehage og skole vedtatt februar 2018 
Strategiplan for 
Lillehammerskolen  

2014 Opplæringsloven Gjelder grunnskolen Ny strategiplan for barnehage og skole vedtatt februar 2018 

Skolebruksplan 2013-2026 2013 Egeninitiert  Arbeid med revidering er igangsatt 
Utviklingsplan for Lillehammer 
kulturskole  

2014 Egeninitiert  Revidert og vedtatt i kommunestyret juni 2019 

Strategisk kompetanseplan 2017-
2020 

2017 Egeninitiert Rulleres i 2020. Vedtatt av kommunestyret i 2017. 

Internasjonal strategi 2015 Egeninitiert  Vedtatt av kommunestyret i oktober 2014 
Innovasjonsstrategi 2016 Egeninitiert  Vedtatt av kommunestyret i oktober 2014 
Regionale/interkommunale 
planer 

    

Kommunedelplan for landbruk 2014 Politisk initiert Revideres 2018 Planprogram for revidering av landbruksplan vedtatt i 2018.  Revidering igangsatt. 
Regional næringsplan og 
organisering 

2014 Egeninitiert Rulleres/revideres 2016 Det legges opp til å utarbeide en ny regional næringsplan primo 2020, basert på FNs 
Bærekraftmål 

Bolig- og næringsarealer i 
regionen 

2017 Egeninitiert Ny utredning Lillehammerregionen Alle kommunene i regionene nærmer seg nå avslutningen på prosessen med ny 
arealplan uten at det at har vært en regional prosess. En slik utredning anses lite 
relevant så lenge det er ikke er ønskelig med koordinerte arealplanprosesser.  

Studentpolitikk i 
Lillehammerregionen 

 Egeninitiert Utredning  Det har blitt kjørt et studentregionprosjekt (ikke en utredning) over noen år, som 
styringsgruppen la ned våren 2019. Visse prosjektelementer er over i en driftsfase. 

Indre Østland – utvikling og 
avlastning 

  Regionalt samarbeid - Mjøsregionen  

Nye planer med bakgrunn i 
prioriterte politikkområder 

Oppstart    

Frivillighet Høst 2016 Kommunestyrets arbeidsmøte om 
planstrategi 31.3.2016 

Frivillighetsmelding  Legges fram for politisk behandling våren 2020. 

Digitalisering/IKT Høst 2016 Kommunestyrets arbeidsmøte om 
planstrategi 31.3.2016 

Foreslås samarbeid med Gausdal og Øyer Digitaliseringsstrategi 3:1 2017-2020, vedtatt av kommunestyret i januar 2017 

Klimafotavtrykk 2018 Kommunestyrets arbeidsmøte om 
planstrategi 31.3.2016 

Utredning  

Fjellområdene Hafjell-Sjusjøen 2017 Kommunestyrets arbeidsmøte om 
planstrategi 31.3.2016 

Interkommunal plan Ligger som en del av handlingsplanen til kommuneplanens arealdel. 

Kommunedelplan for oppvekst 2016/2017 Kommunestyrets arbeidsmøte om 
planstrategi 31.3.2016 

Ny plan, se smh med eksisterende planer Vedtatt i kommunestyret i 2018 sak 88/18 
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Andre planer/strategier/utredninger som er påbegynt eller gjennomført i perioden, og som ikke framgår av oversikten over  
 

Andre planer/strategier/utredninger utarbeidet/vedtatt i 
perioden 2016-2019 

Vedtak (politisk eller 
administrativt) 

Bakgrunn – formell  Kommentarer 

    
Plan for etablering av heldøgns omsorgsplasser Politisk Ikke lovpålagt 

Bestilt av kommunestyret som en del av vedtaket 2018 ved behandling av KDP Helse og omsorg i november 
2018. Behandlet av kommunestyret i desember 2019. Nødvendige avklaringer legges fram for 
kommunestyret senest i april 2020. 

Lønnspolitisk dokument og retningslinjer for lønnsfastsetting i 
Lillehammer kommune 2017 – 2020 

Politisk 
(Administrasjonsutvalget) 

Tariffestet, jfr HTA kap. 3.2 Revideres etter at resultatet for hovedoppgjøret 2020 er gjennomført og 
vedtatt.  

Lærlingestrategi for Lillehammer kommune 2018 - 2021 Politisk  Vedtatt av kommunestyret i november 2017 
Delegeringsreglement  Politisk Lovpålagt  Oppdatering og større detaljeringsgrad enn eksisterende dokument.  

Beitebruksplan for Lillehammer kommune Vedtatt politisk i 2012. Rullering av gjeldende plan.  
 

Høring før årsskifte 2019/2020. 

Plan for legehelsetjenester  Sentral avtale mellom KS og 
Legeforeningen forplikter 
kommunen til å ha en plan for 
legehelsetjenesten 

Under arbeid.  

Plan for skolehelsetjenesten Kommunestyret Vedtak om at planen skal 
utarbeides i kommunestyret 
30.10.2014. Vedtatt 2016. 

Plan for evaluering og revidering januar 2020. 

Handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord blant 
barn og unge  

Kommunestyret i forbindelse 
med budsjett 2018 

 Vedtatt av kommunestyret i januar 2019 

Handlingsplan kjønns- og seksualitetsmangfold barn og unge 
2019-2023 

Kommunestyret  Vedtatt av kommunestyret i februar 2019 

Hjorteviltplan for Lillehammer  Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt 

Vedtatt av formannskapet i august 2019. Oppfølging delegert til 
landbrukskontoret. 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Politisk Lovpålagt (alkohollovens §1-7 d). Skal revideres i 2020 

Innkjøpsstrategi Vedtak i kommunestyret 
27.9.2018 sak 77/18 

 Innkjøpsinstruks vedtatt av kommunestyret i juni 2019 


