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INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE  
REFERAT FRA MØTE 21.08.19 
 
 
Vedlagt oversendes referat fra møte vedrørende interkommunal plan for fjellområdene. Møtet var 
avholdt 21. august 2019 og sendes inviterte deltakere i henhold referatet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Inger Stubsjøen 
Byplansjefen 
 
 

 
Dato: 06.11.2019 
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REFERAT 

 

Invitasjon 

Invitasjon er utsendt i brev datert 25.06.2019 fra Lillehammer kommune. Bakgrunnen er 
tidligere utsendt invitasjon den 04.01.2019 fra ordføreren og Lillehammer kommunes forslag til 
ny kommuneplanens arealdel 2020-2023, hvor dette initiativet inngår i planens 
handlingsprogram.  

Tid og sted 

Den 21.08.2019, 09.00 – 10.30 i Lillehammer kommune. 

Tilstede:  

 Hedmark Fylkeskommune v/planrådgiver Hanne Thingstadberget 
 Hedmark Fylkeskommune (representerte også Oppland Fylkeskommune) v/ass. 

fylkessjef Kristin Ryen Reithaug 
 Øyer kommune v/ordfører Brit Kramprud Lundgård 
 Ringsaker kommune v/plansjef Anne Gunn Kittelsrud 
 Hamar kommune v/fagleder plan Tone Wabakken 
 Lillehammer kommune v/byplansjef Inger Stubsjøen, rådgiver Marianne Bismo, rådgiver 

Bjørn Kr Sveen og fungerende kommunalsjef Geir Fevang (siste del av møtet).  
Forfall: 

 Åmot kommune v/sektorleder Anniken Bergan-Skar 
 Løten kommune v/plansjef Kristin Ødegård Bryhn 

Hovedpunkter 

Lillehammer kommune ønsket med møtet å drøfte forslag om å igangsette et arbeid med en 
interkommunal plan for fjellområdene. Det ble kort redegjort for bakgrunnen for initiativet fra 
Lillehammer kommune sin side. 

Det var liten interesse for å igangsette et slikt arbeid blant deltakerne fra de andre kommunene. 
Fylkeskommunen var også skeptisk til en slik plan.  
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Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra de representantene som var tilstede på møtet anbefales 
det ikke å gå videre med en interkommunal plan for fjellområdene. 

Mye av hensikten/gevinsten ved en slik plan kan oppnås med følgende, som er mindre 
ambisiøst og medfører mindre ressursbruk:                                                                                                                                                                

 Felles interkommunale retningslinjer. 
 Hver kommune har ansvar for egen kommuneplan, langsiktige arealplanstrategier, en 

god prosess og ikke minst bred medvirkning fra andre kommuner.  
 Regionalt planforum benyttes på en hensiktsmessig måte. Mulige endringer i 

organisering og gjennomføring vurderes.  
 Andre arenaer for informasjon og drøfting vurderes. Kanskje finnes det gode eksempler 

andre steder og/eller i gjennomførte samarbeidsprosjekter mellom noen av våre 
kommuner.  

 Kommunene møtes for samarbeid om aktuelle tema/utfordringer. Fagdager, nettverk 
eller lignende vurderes med tanke på læring, utveksling av erfaring, å bli kjent med 
kolleger i andre kommuner. 

 

Referat v/Bjørn Kr Sveen 

 
 


