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Medvirkning Beskrivelse Status fra planprogram Revidert prosess 

Høring/ offentlig 
ettersyn 

Høring/offentlig ettersyn gir berørte parter og 
offentligheten for øvrig muligheten til å si sin mening om 
planforslaget. Planforslaget skal sendes på høring/offentlig 
ettersyn i min. 6 uker. Alle berørte grunneiere vil tilskrives. 
Høringen vil annonseres i GD og på kommunens nettside. 
Det antas at det vil være behov for 2 høringer.  

Høring av planprogram: 
Gjennomført 
 

 
Videreføres 

Digital 
informasjon 

Informasjon om planarbeidet vil fortløpende legges ut på 
kommunens hjemmeside under Selvbetjening->Høringer-
>Planer under arbeid->Områderegulering Nordseter. Link: 
https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-
nordseter.6334542-448627.html Her kan allmennheten 
finne oppdatert informasjon om hva som skjer. 

Nettsiden har blitt 
oppdatert jevnlig med 
informasjon om 
planarbeidet.  

Videreføres 

Digital dialog Kommunen lager en digital medvirkningsportal via 
geografisk informasjonssystem (GIS) som skal gi muligheter 
for å gi innspill og kommentarer som gjelder 
områdereguleringen. En digital portal kan også gi 
innbyggerne oversikt over innkomne innspill, tema, analyser 
og annen planrelevant informasjon. 

Etablert en digital 
medvirkningsportal i 
forbindelse med 
innsamling av kunnskap 
og innspill til 
planarbeidet.  
 
Fram mot og under 
høring / offentlig 
ettersyn.  

Digital 
medvirkningsportal 
videreføres ved 
behov. 

Verkstedsamlinger 
 
 

Verkstedsamlinger planlegges gjennomført flere ganger ila. 
planprosessen. Aktuelle deltagere er lag, foreninger, 
næringsliv og grunneiere med tilknytning til Nordseter. 
Formålet med samlingene er å kartlegge forventninger til 
planarbeidet, informere om prosessen, utveksle 
informasjon og få innspill til temaer som bør utredes og 
oppnå en bred diskusjon av hva som skal skje på Nordseter. 
Det sees på mulighetene for digitale samlinger pga. covid-
19. 

Verkstedsamling 
gjennomført 25.09.2020 
og 02.02.2021. 
 
Flere planlegges 
gjennomført i 
forbindelse med 
kommende høringer. 

Videreføres, men 
må vurderes antall 
samlinger.  

Åpne møter Digitalt åpent møte gjennomføres i forbindelse med 
høring/offentlig ettersyn. Det vil også vurderes behov for 
åpent møte ut over dette.  

Under høring Videreføres ikke 

Politisk dialog Planutvalget er politisk arbeidsutvalg. Tema vil fortløpende 
tas opp i planutvalgets møter. Behov for ekstra møter vil 
vurderes underveis. Planutvalgets medlemmer sørger for 
nødvendig politisk forankring ut over dette.  

Fortløpende ved behov Videreføres 

Informasjon på 
Nordseter 

Nordseter er et viktig turmål for mange, og spesielt i 
utfartsperioder er det mange besøkende på Nordseter. Det 
legges derfor opp til å informere spesielt i disse periodene 
på Nordseter. Dette kan gjøres gjennom plakater på 
utvalgte steder, hvor QR-kode linkes til digital 
medvirkningsportal.  

Plakater på utvalgte 
steder gjennomført 
påsken 2021.  
 

Avsluttes 

Skjermen på Sigrid 
Undsets plass 

Skjermen kan brukes for å informere om planprosessen, og 
spesielt viktige milepæler underveis. 

Vurderes ved behov Videreføres ikke 

Ungdomsrådet Ungdomsrådet skal sikre at ungdom blir hørt i politiske 

saker. Områdereguleringen legges frem for ungdomsrådet 

for å sikre medvirkning av barn og unge.  

Høringsperioder Videreføres 

Bruke kjente 
organisasjoner 

Det antas at medlemmer av mange lag og foreninger er 
brukere av Nordseter. Lag og foreninger vil kontaktes for 
samarbeid om å spre informasjon om arbeidet med 

Fortløpende ved behov, 
spesielt under høring 

Videreføres  

https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-nordseter.6334542-448627.html
https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-nordseter.6334542-448627.html


områdereguleringen, spesielt om høringsprosessene. 
Eksempel på slike lag og foreninger er barnas turlag, DNT, 
skiklubben, jakt og fiskeforeningen.  

Ekstern 
referansegruppe 

Det blir eget opplegg med ekstern referansegruppe Fortløpende ved behov, 
spesielt under høring 

Videreføres 

Samarbeid med 
tilgrensende 
kommuner 

Lillehammer kommune ser på muligheten for å opprette et 
samarbeid og dialog med Ringsaker kommune i forbindelse 
med oppstart av områdereguleringen.  

Ved utarbeiding av 
planforslag 

Videreføres ikke 
som en del av 
dette planarbeidet  

 


