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INVITASJON TIL HØRING PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2023- 
 
Lillehammer kommune skal for første gang utarbeide en kommunedelplan for kulturfeltet. 
Planen skal hete Kommunedelplan kultur.   
 
Kommunestyret besluttet i møte den 31.03.2022, sak 31/2022, at forslag til planprogram for 
Kommunedelplan kultur skal legges ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og 
bygningsloven. Planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med den kommende 
kommunedelplanen for kultur skal legges opp.  
 
Lillehammer kommune har ambisjon om å gjøre kultur til et enda viktigere verktøy for å få til 
samfunnsutvikling i årene framover. Planen har som mål å både utvikle og løfte det lokale 
kulturlivet ytterligere, men også å lete etter nye løsninger og grep for å styrke Lillehammers 
muligheter og attraksjonskraft i årene som kommer.  
 
Planen kommer derfor til å berøre temaer som aktivitet, arenaer, identitet og stedsutvikling, 
mangfold og inkludering, attraktivitet og bokvalitet, kulturnæring og reiseliv, samt profesjonelt 
og frivillig kulturliv. Planen kan også komme til å berøre andre temaer enn de som er nevnt her.  
 
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Lillehammer kommune, 
1. etg., Storgt. 51, med seks ukers høringsfrist, slik at alle som vil kan gjøre seg kjent med saken 
og komme med innspill. Planen vil også sendes direkte til interessenter og bekjentgjøres på 
kommunes hjemmeside.  
 
Når vi nå sender ut planprogrammet på høring, ønsker vi oss særlig innspill rundt planens 
hovedfokus og avgrensning, måten den videre prosessen for medvirkning er lagt opp på og 
ellers perspektiver vi kan ha oversett i det innledende arbeidet.   
 
Mulige merknader til planforslaget bes sendt til Lillehammer kommune, tjenesteområde Kultur, 
postboks 986, 2626 Lillehammer, eller på e-post til: postmottak@lillehammer.kommune.no 
 
Med dette varsles oppstart i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Høringsfristen 
settes til 23. mai 2022.  
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https://www.lillehammer.kommune.no/planprogram-for-kommunedelplan-kultur-2023.6518708-
448626.html 
   
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Olav Brostrup Müller 
Kultursjef 
 
 
 
Motakere:  
Norsk litteraturfestival Sigrid Undset-dagene 
Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi 
Lillehammer Institute of Music Production and Industries 
Create Lillehammer kreative videregående skole AS 
Høgskolen i Innlandet 
Innlandet fylkeskommune 
Stiftelsen Lillehammer Museum 
Norsk vegmusuem  
Mjøsmuseet 
Skibladner 
OKIOR 
Galleri Zink 
Oppland Kunstsenter 
Gausdal kommune 
Ringsaker kommune 
Gjøvik kommune 
Øyer kommune 
Nordre Land kommune 
Visit Lillehammer 
Lillehammer Sentrum Drift 
Lillehammer næringsforening 
Studentorganisasjonen i Innlandet  
Fabrikken 
Young professionals Lillehammer og Gudbrandsdalen 
The LIPP 
Filminvest 
Østnorsk filmsenter 
Herlig film & TV  
Filmbin 
Smallville Films 
Lillywood 
Frakke Folk 
Olympiaparken 
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Hunderfossen familiepark 
Lillehammer dansesenter 
DølaJazz 
Amandusfestivalen 
Lillehammer Live 
Teaterdager 
Statsforsvalteren i Innlandet 
Våryrfestivalen 
Vinterpride 
World Expression Forum AS 


