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Innledning
Planstrategi og plansystem
Planstrategien er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1, som lyder «Kommunestyret skal minst én
gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden».
Planstrategien er ikke en plan, men en overordnet vurdering av hvilke planer og utredninger
kommunestyret anser nødvendig å utarbeide i løpet av kommunestyreperioden for å møte
kommunens utfordringer.
Minimumskravet til en planstrategi er at den tar stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel skal revideres eller videreføres uten endringer.

Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtas av regjeringen hvert fjerde år,
sist i mai 2019. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes
arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i
planleggingen. Forventningene synliggjør mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at
fylkeskommunene og kommunene legger vekt på for å bidra til nasjonal politikk.
Regjeringen legger vekt på at vi står
overfor fire store utfordringer:
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 Å skape et økologisk bærekraftig
samfunn gjennom blant annet en
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 Å skape et trygt samfunn for alle
Regjeringen har bestemt at FNs
bærekraftsmål skal være det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største
utfordringer og legger vekt på:
 Planlegging som verktøy for helhetlig og
bærekraftig utvikling
 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i
hele landet
 Bærekraftig areal- og transportutvikling
 Byer og tettsteder der det er godt å bo og
leve

Innlandet fylkeskommune har sendt sitt utkast til planstrategi – Innlandsstrategien – på høring.
Satsingsområdene er foreslått å være innbyggere, innovasjon, inkludering og infrastruktur. Det pekes
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også på en lang rekke globale trender som også er en drivkraft for endringene som skjer i Innlandet,
og der Innlandet også må bidra med løsninger på mange av verdens utfordringer. Dette gjelder blant
annet klimaendringer, globalisering, teknologiutvikling, urbanisering, aldrende befolkning og ressursknapphet.
Det foreslås å utarbeide fire nye regionale
planer i planperioden:
 Regional plan for samfunnssikkerhet,
klimatilpasning og robust infrastruktur
 Regional plan for det inkluderende Innlandet
 Regional plan for klima, miljø og arealbruk
 Regional plan for innovasjon, verdiskaping og
kompetanse
I tillegg vises det til at en rekke eksisterende
planer må avklares, spesielt gjelder dette planer
som er utarbeidet av de to tidligere fylkene
Oppland og Hedmark, og som gjelder tilnærmet
samme temaer. Det er også planer vedtatt av
de gamle fylkene som foreslås videreført, med
eller uten revisjoner!
Det var opprinnelig lagt opp til at fylkestinget
skulle sluttbehandle planstrategien i sitt møte i
juni, men dette er nå flyttet til over sommeren.

FNs bærekraftsmål
Kommunestyret i Lillehammer har allerede vedtatt (i budsjettvedtaket 12. desember 2019) at
kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Dette er også
presisert i vedtaket i sak 2020/1 om igangsetting av arbeid med planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, der det heter at planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. De 17 hovedmålene og 169 delmålene ble vedtatt i FN i 2015. For å
lykkes i nå målet må alle aktører på alle samfunnsarenaer samarbeide, det være seg internasjonale
organisasjoner, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og privat
næringsliv. Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig
at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i kommunal
sektor, noe som klart framgår av dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019–2023».
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Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene ser klima og miljø,
sosiale forhold og økonomi i sammenheng. De tre bærekraftperspektivene henger sammen og er
avhengig av hverandre. Figuren synliggjør at klima og miljø er grunnleggende for både sosiale forhold
og økonomi.
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Planbegreper og planstatus
Å planlegge innebærer å definere hva vi ønsker å oppnå i fremtiden og hva vi må gjøre for å få det til.
Sagt på en annen måte, innebærer planlegging å sette mål for ut vikling av kommunen og å beskrive
hvilke endringer som må gjennom føres for å nå disse målene.
De strategiske planene for samfunns utviklingen og tjenesteproduksjonen i en kommune vil som
hovedregel være politisk vedtatt, og planlegging handler derfor i stor grad om politikkutforming.
Gjennom å utarbeide og vedta strategiske planer, setter de folkevalgte retning for utvikling av
kommunen og kommunens tjenester både på kort og lang sikt. Innbyggere og øvrige aktører blir
invitert til å medvirke i planarbeidet og sette mål for utviklingen. Det kommunale plansystemet slik
det følger av plan- og bygningsloven (PBL) og kommuneloven er vist i figuren under.

I Plan- og bygningsloven (PBL) er det krav om at alle kommuner skal ha en kommuneplan som består
av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Arealdelen beskriver hovedtrekkene i arealdisponeringen, og angir rammer og betingelser for hvilke
nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes.
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har normalt en tidshorisont på 10-12 år. Behovet for
revisjon skal vurderes i planstrategien. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan
planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne revideres årlig. Plan- og bygningsloven åpner for at
handlingsdelen og økonomiplan etter kommuneloven kan slås sammen, noe som praktiseres i
Lillehammer kommune.
I tillegg kommuneplan kan kommuner utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder, temaer
eller virksomhetsområder. Slike planer skal alltid være forankret i kommuneplanen. Kommuneplaner
og kommunedelplaner er omfattet av plan- og bygningslovens bestemmelser om høring og offentlig
ettersyn.
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Som det framgår av vedlegget som viser kommunens planhierarki har kommunen i tillegg en rekke
andre planer som i varierende grad er hjemlet i kommuneplanen. I sak 2020/1 om igangsetting av
arbeid med planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel heter det:
I planperioden skal følgende prinsipper legges til grunn (for planlegging):
 Tematiske kommunedelplaner skal hjemles i kommuneplanens samfunnsdel.
 Antallet tematiske kommunedelplaner skal begrenses.
 Alle tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig som en del av
økonomi- og handlingsplanprosessen. Tiltak i handlingsdelen skal kostnadsberegnes og det skal
synliggjøres hvilke omprioriteringer som skal gjøres for å få plass til tiltaket innenfor vedtatte
rammer
Dette vil kreve betydelig opprydding i eksisterende planverk. Det foreslås å gjøre dette i forbindelse
med at eksiterende planer revideres, og at man i planprogrammet redegjøre for hvilke planer som
samles i en overordnet KDP, og hvilke handlingsplaner denne bør ha. Det understrekes at vedtatte
planer gjelder til nye planer er vedtatt.
I plansammenheng brukes begrepene å revidere en plan og å rullere en plan. Det er ingen juridisk
forskjell mellom de to begrepene, som brukes om hverandre. Vi velger å legge til grunn at en revisjon
er en gjennomgripende prosess der man følger PBLs prosessbestemmelser (planprogram, medvirkning og høringer), mens en rullering er en enklere prosess knyttet til å ta tiltak ut og inn av en
handlingsplan.

Utvikling, utfordringer og muligheter
Dette avsnittet er et sammendrag av utfordringsnotatet som er et vedlegg til planstrategien.

Klima og miljø








I Lillehammer er det høy kvalitet på drikkevannet og en stor andel av befolkningen er tilkoblet
kommunal avløpstjeneste. Deler av rørsystemet er gammelt og det mangler en fullgod
reserveløsning for kommunalt drikkevann.
Den viktigste kilden til klimagassutslipp i Lillehammer er veitrafikk og deretter jordbruk. Utslipp
fra veitrafikk er i hovedsak et resultat av at E6 passerer gjennom kommunen. For å redusere
utslipp fra vei må det nasjonale satsinger til, i hovedsak utbygging av jernbane og mer gods på
bane. Lokalt er strategisk arealplanlegging i tråd med flerkjernestrukturen viktig for å sikre at
flere kan gå, sykle og ta buss til daglige gjøremål, gjennom arbeidet med «byutvikling Lillehammer» og gjennom sykkelbyprosjektet. Av klimagasser som kommunen selv slipper ut er
hovedtyngden knyttet til byggeaktivitet.
Lillehammer ligger ikke ved havet, men ved Mjøsa og alt som havner i Mjøsa havner før eller
siden i havet. Det må være et mål å øke bevisstheten om dette, også i innlandskommuner.
Bærekraftig jord- og skogforvaltning og bevaring av artsmangfold må sikres gjennom god arealforvaltning. Det må gjøres gode avveininger mellom fortetting/urbanisering og nedbygging av
jordbruksarealer. Lillehammer kommune vil i sitt planarbeid ha som mål at nye arealer for
boligbygging, næringsbygg og fritidsbebyggelse ikke legges på dyrket mark.
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Sosiale forhold

















Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge, men husholdninger som har en samlet
inntekt på under 60 % av medianinntekten defineres som lavinntekts-husholdninger. Mellom 7
og 8 % av innbyggerne på landsbasis og i overkant av 6 % i Lillehammer, bor i slike husholdninger.
Innvandrere og enslige forsørgere er overrepresentert i denne gruppen. Det er en klar
sammenheng mellom lave inntekter, bosituasjon og dårlig helse. Dette er nærmere omtalt i
folkehelseoversikten.
Kommunen forvalter statlige virkemidler for å fremme matproduksjon i både stor og liten skala,
som bidrar til selvforsyning av mat. Et sterkt jordvern og en streng konsesjonspraksis er viktig for
langsiktig tilgang til matjord. Kommunen forvalter også regionale virkemidler for å bevare
artsmangfold, f.eks. gjennom beitebruk.
Folkehelseprofilen som Folkehelseinstituttet utarbeider for alle kommuner (finnes også som
vedlegg kommunens egen folkehelseoversikt) viser at folkehelsen i Lillehammer generelt er
svært god. Det er bare en av indikatorene som er rød, det vil si at kommunens resultat er
signifikant dårligere enn landet som helhet. At de fleste har god helse betyr ikke at alle har god
helse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av
levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø. Mange
av disse forholdene kan kommunen påvirke
Utdanning, og særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en avgjørende ressurs for å sikre et
godt livsløp. Undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i frafall fra videregående skoler i
Norge. Kommunene har ansvaret for å sørge for barnehage og grunnskole. Det er her grunnlaget
for et velfungerende liv legges og det er her kommunen har mulighet til å sikre at sosiale
ulikheter ikke preger det videre utdanningsløpet.
Statistikk viser at kvinner fortsatt tjener vesentlig mindre enn menn, dette gjelder både i
Lillehammer og i landet under ett. Det er flere årsaker til dette, både at det det er flere kvinner i
yrker som er mindre betalt og at mange kvinner arbeider deltid. Et viktig tiltak for bedre
økonomisk likestilling er å sikre heltidsstillinger i omsorgssektoren.
Lillehammer kommune har som medeier i Innlandet Energi Holding og Eidsiva et ansvar for å
bidra til at innbyggerne også i framtiden har tilgang til ren energi til overkommelige pris. Dette
fordrer fortsatt satsing på alternative energikilder, som vindkraft, solenergi og bioenergi.
Kommunen må også sørge for at egne virksomheter bruker energismarte løsninger.
Lillehammer ligger i et fylke som er preget av aldring, lavt utdanningsnivå og fødselsunderskudd
(flere døde enn fødte). Med unntak av utdanningsnivå har Lillehammer noen av de samme utfordringene, om enn i mindre skala. Lillehammers befolkningsvekst sikres av tilflytting. For at dette
skal fortsette må kommunen legge til rette for attraktive bomiljø, et trygt oppvekstmiljø og et
godt og variert fritidstilbud for alle aldersgrupper.
Det er flere forhold som er viktige når det gjelder å bygge bærekraftige samfunn. At innbyggerne
har god tillit til samfunnet og hverandre er ett av dem, og at vi opplever trygghet et annet.
Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn.
Det gjelder for eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at
politikere har samfunnets interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet
dersom behovet er der. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre innbyggerne en
rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og ressurser.
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Økonomi









I Lillehammer er rundt 40 % ansatt i ulike deler av offentlig sektor. Dette er en forholdsvis høy
andel og kan medføre både fordele og ulemper. I krisetider vil høy sysselsetting i offentlig sektor
være en fordel, da sektoren er lite utsatt for plutselige svingninger. På lang sikt vil strukturendringer føre til at mange arbeidsplasser i sektoren kan flytte fra Lillehammer.
Godt utbygget fiber/bredbånd er blitt en infrastruktur som må betraktes som helt essensiell for
all utvikling og innovasjon. Statistikken viser at en litt mindre andel av husholdningene i
Lillehammer har bredbåndsabonnement enn i landet sett under ett. Det er grunn til å frykte at
tilsvarende også gjelder bedrifter. Lillehammer plasserer seg stabilt og bra i rangeringen som
NHO utarbeider årlig (NæringsNM). Det er interessant å merke seg at de kategoriene som bidra
mest til Lillehammer gode resultat er kompetanse og et godt arbeidsmarked (og
kommuneøkonomi).
Norge er et forholdsvis rikt land og et land med forholdsvis små forskjeller. Det er svært få land
som kan vise til Gini-koeffisienter på mindre 0,3. Det er også svært få små forskjeller internt i
landet, og koeffisienten holder seg stabil over tid. Til tross for dette er det ulikheter som preger
enkeltmennesker og familier, og som gir ulike vilkår for oppvekst, utdanning og samfunnsdeltakelse. I Norge er status i boligmarkedet (eier eller leier) en viktig indikator på sosiale
forskjeller. I Lillehammer er det færre som leier enn ellers i landet for alle aldersgrupper unntatt
18-44 år. I denne aldersgruppen er det veldig mange fler som leier enn som eier. Dette kan
kanskje forklares av det er mange studenter som bor i byen for et kortere tidsrom.
Avfall pr. årsinnbygger er høyere i Lillehammer enn i landet sett under ett og øker. Rundt
halvparten av husholdningsavfallet blir brent og bare i underkant av en fjerdedel blir gjenvunnet.

Regionale planutfordringer
Lillehammer, Gausdal og Øyer er én bo- og arbeidsregion. En tredel av Øyer og Gausdals sysselsatte
har arbeidssted på Lillehammer. De tre kommunene har hatt et formalisert samarbeid i nesten 20 år
(tre-til-en-kommunene) og har flere fellesenheter, blant når det gjelder landbruk, regnskap og lønn,
skatt og innkreving, innkjøp mv. Det er opprettet et interkommunalt politisk råd, og utarbeidet en
strategi for hvordan samarbeidet kan videreutvikles. Denne revideres hvert fjerde år, og har en handlingsdel som rulleres årlig. En overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som gjelder alle tre
kommunen ble vedtatt i 2019. Den regionale næringsplanen er vedtatt revidert og arbeidet er i gang.
Det samme gjelder KDP Landbruk, som revideres som en temaplan og planlegges behandlet i løpet av
2020. Samtlige planer er behandlet/planlegges behandlet av kommunestyrene i tre kommunene hver
for seg.
Pendlere fra Gausdal og Øyer utgjør om lag en tredel av alle som pendler til arbeid på Lillehammer,
så Lillehammer er også en del av et større bo- og arbeidsområde som omfatter (spesielt de nordre
delene av) Ringsaker og Gjøvik. Tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner har sammen med de
berørte kommunene utarbeidet «Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen», som nylig ble
vedtatt av fylkestinget i Innlandet.
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Kommunene Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Åmot og Stor-Elvdal deler et stort og verdifullt fjellområde som kommunen forvalter ulikt når det gjelder forhold som hyttebygging, ferdsel, husdyrhold og
beitebruk mv. Det har lenge vært et ønske fra Lillehammer kommune å utarbeide en interkommunal
plan for dette området, og det foreligger vedtak om det både i gjeldende planstrategi og i den nylig
vedtatte arealplanen. De øvrige kommunene har imidlertid ikke vært villige til å prioritere en slik
plan, som vil være særdeles ressurskrevende.

Planstrategi
Utgangspunktet for ny planstrategi er at planstrukturen på samfunnssiden skal forenkles i perioden. I
utgangspunktet skal hver sektor han en kommunedelplan (KDP) som er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og med en eller flere underliggende handlingsplaner. Arbeidet med KDP’er skal være
faktabasert og alltid starte med et notat der grunnlaget for planarbeidet utfordres. Temaplaner
forankret i KDPer skal som hovedregel unngås. Dersom det foreligger spesielle grunner kan temaplan
erstatte KDP. Handlingsplanene skal inneholde tiltak som skal kostnadsberegnes og det skal
synliggjøres hvilke omprioriteringer som skal gjøres for å få plass til tiltaket innenfor vedtatte
rammer.
Kommunestyret oppfordrer de som jobber med tekst i kommunen til å benytte klarspråk.

Kommuneplan med handlingsdel
Plan
Kommuneplanens samfunnsdel 20142027
Kommuneplanens arealdel 20202023(2030)
KDP Lillehammer by – Byplanen 20202023(2030)
Økonomi- og handlingsplan 2020-2023

Vedtatt

Bakgrunn

2014

Lovpålagt

2020

Lovpålagt

Kommentar

2019

Politisk
vedtak
Lovpålagt

Vedtatt at revideres i 2020/2021.
Planprogram er under arbeid.
Vedtatt i mars 2020. Revisjon vurderes
i 2023.
Vedtatt i mars 2020. Revisjon vurderes
i 2023.
Rulleres årlig sammen med budsjettet.

Vedtatt

Bakgrunn

Kommentar

KDP Miljø med hovedvekt på klima og
energi 2016-2025

2015

Politisk
vedtak

KDP Fysisk aktivitet og naturopplevelser
2018-2021

2018

KDP Vann og avløp 2014-2018

2014

KDP Transport

2006

2020

Klima og miljø
Plan

Utløser
tilskudd
Politisk
vedtak
Politisk
vedtak

Trafikksikkerhetsplan

2017

Utløser
tilskudd

KDP Beitebruk 2012

2012

Politisk
vedtak

Handlingsplan rulleres årlig. Foreslås
revidert i 2021 med nye handlingsplaner for klimaavtrykk, sirkulærøkonomi og natur.
Handlingsplan rulleres årlig. Skal
revideres 2022.
Vedtatt at revideres i 2020. Planprogram for revisjon vedtatt i 2019.
Foreslås revidert 2023/2024.
Revideres i 2021. Når kommunedelplan for trafikk revideres i 2023/24 får
trafikksikkerhetsplanen status som en
handlingsplan i denne.
Vedtatt at revideres i 2020 som en
temaplan. I motsetning til landbruksplan, som er regional, må beitebruksplaner være pr. kommune.
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Sosiale forhold
Plan

Vedtatt

Bakgrunn

KDP Oppvekst 2018-2020

2018

Politisk
vedtak

KDP Helse og Omsorg 2018-2028

2018

Politisk
vedtak

KDP Kultur

Ny

Frivillighetsmelding

Ny

Temaplan Psykisk helse og rus 2018-2023

2019

Helhetlig boligpolitisk plan

Politisk
vedtak
Politisk
vedtak

Ny

Arealdelen

Vedtatt

Bakgrunn

2017

Politisk
vedtak

Ny

Opprydding

Vedtatt

Bakgrunn

2017

Lovpålagt

Kommentar
Foreslås at revideres i 2022. Planer
som er forankret i KDPen innlemmes
og/eller omformes til handlingsplaner
Foreslås at revideres i 2023. Planer
som er forankret i KDPen (som
demensplanen) innlemmes og/eller
omformes til handlingsplaner
Foreslås at erstatter kulturstrategi og
diverse planer. Ferdigstilles i 2021.
Under arbeid.
Forankret i både KDP Oppvekst og KDP
Helse og omsorg. Må vurderes.
Temaplan som er under arbeid.
Politisk behandling høsten 2020.

Økonomi
Plan
Digitaliseringsstrategi 3-1 2017-2020
KDP/Temaplan Lillehammer som
arbeidsgiver

Kommentar
Vedtatt at revideres i 2020 med
digitaliseringsprogram (handlingsplan). Skal også dekke Smartby.
Erstatter en lang rekke mindre planer
og strategier. 2021/2022

Andre planer som revideres/oppdateres
Plan
Beredskapsplan 2017-2018
Kommunikasjonsstrategi for
Lillehammer kommune
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

2016

Lovpålagt

Plan for legetjenesten 2020-2024

2020

Avtalefestet

Ny

Smittevernplan

Lovpålagt

Pandemiplan med handlingsplan for
massevaksinasjon

Lovpålagt

Kommentar
Foreslås at revideres 2020/2021 i lys
av erfaringene fra Koronakrisen
Baseres blant annet på erfaringene fra
Koronakrisen
Vedtatt mai 2020
Revideres 2024, justeringer kan gjøres
av administrasjonen
Oppdateres rutinemessig av administrasjonen, sist 2019
Oppdateres rutinemessig av administrasjonen, sist 2019

Regionale planer
Plan

Vedtatt

Bakgrunn

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS)

2019

Lovpålagt

Regional næringsplan 2018-2028

2018

Politisk
vedtak

Strategi for interkommunalt samarbeid
for kommunene Gausdal, Lillehammer
og Øyer

2019

Politisk
vedtak

Interkommunal plan for fjellområdene

Ny

Politisk
vedtak

Kommentar
Oppdateres løpende
Vedtatt at revideres i 2020. I arbeid.
Har handlingsplan som rulleres årlig.
Oppstart i 2022. Forutsetter deltakelse
fra Øyer og Ringsaker.
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KDP Landbruk

2014

Politisk
vedtak

Vedtatt at revideres som en temaplan i
2020. I arbeid.

Beslutningsgrunnlag
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 – KMD
 Innlandsstrategien (utkast mars 2020) - Innlandet fylkeskommune
 Folkehelseoversikt Lillehammer 2020 – Lillehammer kommune
 Utfordringsnotat til planstrategi for Lillehammer – Lillehammer kommune
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