
For første gang på fire år kan Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet igjen 
invitere plan- og byggesaksmedarbeidere, ledere og andre interesserte fra kommuner og andre 
relevante organisasjoner til fysisk samling på Scandic Hamar 28. og 29.mars 2023.

Medvirkning og universell utforming vil være gjennomgående tema for årets konferanse, og vi 
retter også blikket framover mot ny planstrategiperiode både i kommune og fylke. I tillegg har 
vi valgt ut ulike, dagsaktuelle tema både på plan- og byggesaksdelen som kommer direkte til 
nytte i kommunehverdagen. 

Konferansen har oppstart kl. 10.00 på dag I, og avslutning etter lunsj på dag II. Det blir noen 
fellesbolker og noen delte sesjoner for planmedarbeidere og byggesaksbehandlere. I tillegg blir 
det også lagt opp til byvandring i Hamar med orientering om ulike utviklings- og byggeprosjekt. 

Vi legger ikke opp til å streame konferansen. I tillegg til å gi faglig påfyll og inspirasjon til eget 
arbeid, ønsker vi at konferansen også skal være en møteplass for nettverksbygging og hyggelig 
samvær. 

Velkommen til årets plan- og 
bygningslovkonferanse i Innlandet
28. og 29. mars 2023



Tirsdag 28. mars:  

09:30 Kaffe og registrering 

10:00 Kulturelt innslag og åpning v/ fylkesordfører Even Aleksander Hagen 

10:25 Samarbeid i kommunal og regional planlegging

• Statsforvalterens og fylkeskommunens rolle i kommunal planlegging                                                    
v/ Wibeke Børresen Gropen, avdelingssjef samfunnsutvikling Innlandet fylkeskommune og Anne 
Kathrine Fossum, kommunal- og samordningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet

• Nytt fra kommunal- og distriktsdepartementet                                                                                  
Nye, nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
v/ Vigleik Stusdal Normann, utredningsleder kommunal- og distriktsdepartementet

• Kommunen og kommunestyret som planmyndighe                                                                      
Hva forventer og trenger nye kommunepolitikere? Hva kan KS bidra med? 
v/ Martin Skramstad, seniorrådgiver KS Innlandet

11.45 Lunsj
 
12:45 Parallelle sesjoner:

 Sesjon 1 - Byggesak 

 Fradeling etter pbl. §26-1
 v/ Bjørn Murvold, arealplanlegger Halden kommune

Kulturminner i byggesak
v/ Henriette Aasen, Innlandet fylkeskommune (Kulturarv – seniorrådiger Arkeologi)
    Torill Nygård, Innlandet fylkeskommune (Kulturarv – enhetsleder Bygg og landskap)

 Sesjon 2 - Plan 

 Kommunal og regional planstrategi - foreløpige refleksjoner i prosessen
 v/ Dag H. Vågsnes, strategi- og analysesjef Lillehammer kommune og 
 Inger Stubsjøen, prosjektleder Innlandet fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag i planstrategier og kommuneplan 
Folkehelse; slik gjør vi det i Nord-Aurdal. 
v/ Kristi Westerbø, folkehelsekoordinator og prosjektleder kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsikkerhet; fra kommune-ROS til kommuneplan. 
v/ Gunnbjørg Kindem, seniorrådgiver Direktoratet for sikkerhet og beredskap - DSB

14:15 Pause



14:30 Parallelle sesjoner
 
 Sesjon 1 - Byggesak 

Presedens i dispensasjonssaker – hvor hører dette hjemme?
v/ Åse Bekkevold Kloster, seniorrådgiver Sivilombudet.

Dispensasjonsvilkårene – hva hører hjemme hvor? – eksempler fra noen konkrete klagesaker
v/ Håvard Haugsnes, seniorrådgiver juridisk enhet Statsforvalteren i Innlandet.

 Sesjon 2 - Plan 

Medvirkning i planlegging
Medvirkning og universell utforming; slik jobbet vi sammen.

Smedvig eiendom og Norges Blindeforbund deler erfaringer fra utbygging av Mesnakvartalet på 
Lillehammer.

Hvordan bruke de kommunale rådene i medvirkningsprosesser?
Sofasamtale mellom representanter fra ulike råd/utvalg.

Mulighet for spørsmål og kommentarer.

15:45 Kaffe/ettermiddagsmat; gjør deg klar til en uteøkt på byen

16:15 Byvandring i Hamar; felles informasjon og introduksjon v/ Hamar kommune

18:15 Tilbake til hotellet 

19:30 Middag og quiz



Onsdag 29. mars:  

08:30 Kulturelt innslag 

08:45 Aktuelle spørsmål og dilemma i arealplanleggingen

• Vann og avløp fritidsbebyggelse                                                    
Innlegg/oppspill til refleksjon v/ Tore Pedersen, avdelingsdirektør Statsforvalteren i Innlandet og Helge 
Heimstad, seniorinspektør Mattilsynet

• Bruksendring fra fritidsbolig til bolig                                                    
Innlegg/oppspill til refleksjon v/ Pål Ivar Brekke, arbeidsleder byggesak Ringsaker kommune og Kristin 
Ryen Reithaug, seksjonssjef Innlandet fylkeskommune

• Bygningene våre som minikraftverk (solcelle/vindmøller)                                                    
Anlegg som behandles etter pbl, små anlegg, disp. eller ikke disp., fasadeendring?
Erfaringer og refleksjoner v/ Kristoffer Smith-Meyer, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune

11:00 Kaffepause med utsjekk

11:30 Parallelle sesjoner:

 Sesjon 1 - Byggesak 

 Ulovlighetsoppfølging - praktisk gjenneomgang
 v/ Astrid Fagertun, jurist og prosjektleder Oslo kommune

Særlig om overtredelsesgebyr  - selvinkriminering, skyldkrav m.v.
v/ Siv Elisabeth Hveberg, seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet

 Sesjon 2 - Plan 

 Boligplanlegging og stedsutvikling
 Introduksjon v/ Tove Krattebøl, seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune
 Innlegg v/ Anne Gunn Kittelsrud, plansjef Ringsaker kommune og Anne Silje Berg, tjenesteleder Lom 

kommune
 

 Hvordan ivareta universell utforming i planlegging 
v/ Aina Tjosås, avdelingsleder/fagansvarlig plan ABO Plan og arkitektur

13:15 Lunsj


