
 

Kommunestyrets behandling i møte 22.03.2018 sak 28/18: 

Terje Rønning (V) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som daglig leder i selskapet. 

Terje Rønning ble vurdert som part i saken, og ansett som inhabil etter forvaltningsloven §6, 

første ledd e) nr. 2 og fratrådte. Vararepresentant Roger Granum (V) tok sete. 

 

Bjørn Rønning (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som bror til Terje 

Rønning. Bjørn Rønning ble vurdert som part i saken og ansett som inhabil etter 

forvaltningsloven §6, annet ledd, bokstav b).Ingen vararepresentant tok sete. 

 

Det var 46 representanter til stede under behandling av saken. 

 

Ole Rolstad (H) fremmet utsettelsesforslag i saken. 

 

Turid Thomassen (R) fremmet følgende nytt punkt nr. 7 i saken: 

En forutsetning for en lånegaranti er at det garanteres for at det ikke skal foregå sosial 

dumping og at det sikres lønn og arbeidsforhold etter norske lover og regler. 

 

 

 

Votering: 

Det ble først votert over Rolstads utsettelsesforslag, som fikk 12 stemmer og falt. 

Det ble deretter votert over innstillingens punkt 1-5 som ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Innstillingens punkt 6 ble vedtatt mot 2 stemmer. Thomassens forslag til nytt punkt nr. 7 fikk 8 

stemmer og falt. 

 

Kommunestyret 

V E D T A K : 

1. Lillehammer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån maksimalt kr 
40.000.000 som Jorekstad AS tar opp til utbygging og rehabilitering av Jorekstad 
badeanlegg. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 40.000.000 kroner. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 

år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4. Punkt 3 kan utvides til 30 år dersom levetiden på anlegget forventes å være 30 år. 

Rådmannen delegeres fullmakt til å innarbeide dette i endelig avtale etter 
vurdering på levetid fra Jorekstad. 

5. Lillehammer kommunes garanti sikres ved pant i eiendomsmassen til Jorekstad. 
6. Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere om Jorekstad bør motta økt økonomisk 

kompensasjon i en overgangsperiode. Rådmannen bes om å legge fram en vurdering i 

forbindelse med framlegg av Budsjett 2019, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022. 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20010202-0144-0.html#3
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