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Det regnskapsmessige resultatet for Lillehammer kommune ble positivt 1,3 mill. kroner for 2011. 
Virksomhetene hadde til sammen 18,9 mill. kroner i overforbruk, hvor de største avvikene ligger på 
Barnehageforvaltning, Lillehammer Helsehus og Areal og Miljø. Tilsvarende synliggjør 
bevilgningsoversikten netto etter avsetninger og bruk av fond et underforbruk på 20,2 millioner kroner.  
 
Regnskap 2011 viser at Lillehammer kommune fortsatt har betydelige utfordringer på driftssiden. 
Generelt sett er kommunens samlede aktivitetsnivå sett i forhold til kommunens inntektsnivå for høyt, 
særlig når en tar hensyn til kommunens gjeldsbelastning som må inndekkes gjennom årlige renter og 
avdrag før driftsrammene fordeles ut på virksomhetene.  Med de signaler som er kommet fra sentralt 
hold kan det også forventes en innstramning for kommunesektoren i årene som kommer. Det blir 
derfor svært viktig at debatten knyttet til kommende Strategi- og økonomiplaner legger grunnlaget for 
å øke det økonomiske handlingsrommet for kommunen. 
 
Kommunens samlede sykefravær var på 8,16 % i 2011. Dette er en reduksjon i forhold til 2010 på 0, 19 
% - poeng. Det langsiktige målet er på 7 %.  Over halvparten av tjenesteområdene har sykefravær 
lavere enn målet på 7 %. Det er spesielt i pleie- og omsorgssektoren, Byggservice og noen av 
barnehagene at sykefraværet er høyt. 
 
Lillehammer kommune har de siste årene jobbet mye med å synliggjøre sammenhengen mellom 
strategier og mål i kommunens overordnete planverk, og de resultater kommunen oppnår. Tidligere 
har administrasjonen rapportert resultatene via årsmeldingen. For 2011 har rådmannen sett det 
hensiktsmessig å rapportere disse resultatene sammen med målbeskrivelsene i Strategi og 
Økonomiplan 2013-2016, og delen er derfor flyttet fra Årsmeldingen til den kommende Strategi og 
Økonomiplan. 
 
2011 har vært et år med mange små og store hendelser i Lillehammer kommune. Som noen av de store 
hendelser/prosesser kan nevnes: 
 
Samhandlingsreform/TRUST-prosjekt: 
TRUST prosjektet som ble etablert i 2010 ble videreutviklet gjennom 2011 bl.a. annet ved etablering av 
intermediærplasser ved Lillehammer helsehus. 
Fra mars ble det etablert 6 plasser som ble utvidet til 8 i oktober. Etter planen skal det utvides til 12 
våren 2012.   Hovedfokuset har vært å heve kompetansen ved avdelingen for å møte 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten knyttet til samhandlingsreformen. 
Ett av hovedfokusene i prosjektet er forebyggende arbeid og tidlig intervensjon. Gjennom 2011 er 
følgende tiltak implementert: 

- Fagnettverk innen ernæring og fall 
- Tettere samarbeid mellom hjemmesykepleie og fastlege (fastlegesykepleierordningen) 
- Generell kompetanseheving innen smertelindring og ernæring 
- Sikre gode pasientforløp og kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene gjennom felles samhandlingslege og sykepleiekoordinator. 
 
 
 



Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager: 
Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager ble gjort gjeldende fra 1.1.11. Dette innebærer 
en omlegging til rammefinansiering av barnehagesektorene. Omleggingen har så langt vært en 
utfordring for kommunene og de ikke-kommunale barnehagene (jfr. KS og PBL).  

Lillehammer kommune har første året valgt å regulere utbetalingene til kommunale og ikke-kommunale 

barnehager i forhold til faktisk antall barn i barnehagen fire ganger i året.  Forskriften pålegger en telling 

per 15.12. for kommende år. Fire tellinger har stimulert barnehagene til å fylle opp plasser som blir 

ledige i barnehageåret. Samtidig er det en naturlig konsekvens at tilskuddene øker for hvert kvartal, men 

det er umulig å forutse hvor stor økningen vil bli. I 2011 medførte ordningen en økt utbetaling på kr. 5,4 

millioner gjennom året. Lillehammer kommune har hatt et relativt lavt driftstilskudd pr barn 

sammenliknet med landet, men ga 100 % av tilskuddet allerede i år én av ordningen, noe som er høyere 

enn kravet fra Kunnskapsdepartementet.  

 
Ungdoms- OL 2016 
Lillehammer ble 7. desember 2011 tildelt Olympiske Vinterleker for ungdom i 2016. I tillegg startet også 
arbeidet med konseptutredning for å være deltakende arrangør med Oslo for Olympiske Vinterleker 
2022. 
 
Kommune og fylkestingsvalg  
Det ble gjennomført kommune og fylkestingsvalg i 2011. Administrasjonen er fornøyd med 
gjennomføringen av valget, og tellingen foregikk uten store problemer. Kommunevalget ble godkjent i 
kommunestyret 13. oktober 2011. Kommunestyret består denne perioden av 47 medlemmer hvor 25 
medlemmer utgjør posisjonen fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Senterpartiet. 
Lillehammer kommune fikk ved valget 2011 ny ordfører. 
 
 
 
 
 
 
 
Lillehammer, 13. april 2012 
 
 
Christian Fotland 
Rådmann
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Del 1: Økonomi 

1.1. Drift
Det vises til regnskapsskjema 1A- Driftsregnskapet, regnskapsskjema 1B- Driftsregnskapet, 
regnskapsskjema 3 Balansen og regnskapsskjema 4 - Økonomisk oversikt drift.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Lillehammer kommunes regnskap for 2011 
er gjort opp med et netto driftsresultat på 
23,2 millioner kroner eller 1,2 % av sum 
driftsinntekter. Netto driftsresultat bør 
ligge på 3-5 % for å skape en robust 
økonomi og skaffe handlingsrom for 
framtidige investeringer. Netto 
driftsresultat var budsjettert med et 
overforbruk på 4,5 millioner kroner, og 
Lillehammer kommune hadde således et 
netto driftsresultat på 27,7 millioner 
kroner bedre enn budsjettert.  
Lillehammer kommunes regnskapsresultat 
er 1,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for 
2010 for 38,4 millioner kroner. 
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1.1.1 Driftsinntekter 
 

 
 
 

 
 

 

Kommunens driftsinntekter består i 
hovedsak av 

 Salgs- og leieinntekter, som 
gebyrer og betaling for kommunale 
tjenester, samt inntekter for 
kommunal forretningsdrift 

 Skatteinntekter, dvs. skatt på 
formue og inntekt samt 
eiendomsskatt. 

 Rammetilskudd fra staten, 
inkludert selskapsskatt. 

 Andre driftsinntekter, som 
øremerkede tilskudd fra staten og 
andre overføringer. 

 
Driftsinntektene økte med 99,3 millioner 
kroner fra 2010 til 2011. Inntektsveksten 
var fordelt etter tabellen til i midten til 
venstre. Den største inntektsøkningen er 
knyttet til Rammetilskudd hvor 
hovedtyngden skyldes innlemming av 
barnehagetilskudd. 
 
Grafen nederst til venstre viser 
driftsinntekter i avvik mot regulert 
budsjett. Overføring med krav til 
motytelse er ca 54 millioner kroner høyere 
enn budsjettert. Dette fordeler seg på 
flere hovedposter, hovedsakelig;  
 

 Øremerkede statstilskudd 15,6 
millioner kroner høyere enn 
budsjett.  

 Refusjoner fra staten er 8 mill. 
høyere enn budsjett.  

 Refusjoner fra andre 9,1 mill. kr. 

 Refusjon sykelønn 5,8 mill. kr.  
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1.1.2 Driftsutgifter 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens driftsutgifter består i hovedsak 
av: 

 Lønn og sosiale utgifter (pensjon og 
arbeidsgiveravgift). 

 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon. 

 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunens egenproduksjon. 

 Overføringer og avskrivinger 
 

Driftsutgiftene steg med 99 millioner kroner 
eller 6,2 % fra 2010 til 2011. 
 
Lønn og sosiale utgifter økte med 49 millioner 
kroner eller 4,8 % fra 2010 til 2011.  
 
Øvrige driftsutgifter økte med 50 millioner 
kroner eller 8,7 % fra 2010. Til sammenligning 
økte den generelle prisveksten fra snitt 2010 
til snitt 2011 med 1,2 %.  
 
Lønn og sosiale utgifter utgjorde 63,3 % av 
driftsutgiftene i 2011. Dette er på samme nivå 
som tidligere år.  
 
Sum driftsutgifter var i 2011 53,8 millioner 
kroner høyere enn budsjett. De største 
avvikene er: 

 Lønn, negativt avvik 12,1 millioner kroner 
hvor de største avvikene er på 
Lillehammer Helsehus og Grunnskole. Det 
vises videre til årets avviksanalyse. 

 Kjøp som erstatter kommunens 
produksjon 13,4 millioner kroner. 

o Økt tilskudd private barnehager 
8,2 mill. kr. 

o Tilskudd til private 3,5 mill. 
Spesielt er dette innenfor pleie og 
omsorg og grunnskolen. 

 Overføringer 22,8 millioner kroner. 
o Ca 11 mill. kr i 

momskompensasjon. Direkte 
sammenheng mot overføringer 
under driftsinntekter. 

o Overføringer til andre ca 5,5 
millioner kroner. 

o Overførte statstilskudd som 
direkte har sammenheng med 
inntektssiden.
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Ytelser til kommunens øverste ledelse 

 Ordførers godtgjøring pr. 31.12.2011 var kr 750.900.  

 Rådmannens årslønn pr 31.12.2011 var kr 946.000  

 Kommunalsjefenes årslønn pr 31.12.2011 var kr 741.000 
 

Godtgjørelse til revisor 

 Avregnet godtgjørelse til revisor i 2011 er kr 1.426.525,-. Dette er en økning på kr 
25.180,- i forhold til 2010 Totalt er tidsforbruket 1.895 timer, fordelt slik: 

 
o  Regnskapsrevisjon  977 timer (- 3 i.f.t. fjoråret) 
o  Forvaltningsrevisjon  451 timer (+ 242  i.f.t. fjoråret) 
o  Andre oppgaver   467  timer(- 256 i.f.t. fjoråret) 
 

 Tilsvarende tidsforbruk i 2010 var 1912 timer, en reduksjon i 2011 på 17 timer.  
 
 

1.1.3 Pensjonsutgifter 

 
I driftsregnskapet utgiftsføres den 
beregnede påløpte pensjonskostnaden. 
Avviket mellom virkelig betalt premie (se 
graf) og beregnet premie føres som en 
kortsiktig fordring i balansen 
(premieavvik). Premieavviket fra og med 
2011 blir belastet driftsregnskapet for de 
påfølgende 10 år med en lik 

fordelingsprosent (10 %). Premieavvik til 
og med 2010 belastes driftsregnskapet for 
de påfølgende 15 år med 7 % pr år. I 2011 
hadde Lillehammer kommune et 
inntektsført premieavvik på 3,7 mill. 
kroner og et utgiftsført tidligere års 
premieavvik på 3,7 mill. kroner. 
Totaleffekten av premieavvik er altså for 
2011 tilnærmet 0. 
 
I 2011 hadde Lillehammer kommune en 
betalbar pensjonsutgift til KLP og Statens 
pensjonskasse på 97 millioner kroner eks 
arbeidsgiveravgift. Av dette var 
reguleringspremien 39 millioner kroner. 
Reguleringspremien kommer som følge av 
økning i kommunens pensjonsforpliktelser 
på grunn lønnsvekst og endring i 
grunnbeløpet (G).  
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1.1.4 Netto finansutgifter 
 

 
 
 2010 2011 Endring 
Renteinnt. og utbytte 97,0 52,9 -44,1 
Mottatte avdr. på lån 0,1 0,1 0,0 

Sum inntekter 97,1 53,0 -44,1 

Renteutg. og 
låneomk. 

49,9 55,8 5,9 

Avdrag på lån 52,2 53,3 1,0 
Utlån 0,1 0,3 0,2 

Sum utgifter 102,2 109,3 7,1 

Netto finansutgifter 5,1 56,3 51,2 

 

 

 
 
Kommunens finansutgifter består blant 
annet av: 
 

 Renter og avdrag på kommunens lån. 

 Mottatte renter og avdrag på 
kommunens utlån. 

 Avkastning på kommunens kapital. 
 
 
 
Kommunen hadde netto finansutgifter i 
2011 på 56,3 mill. kroner. Dette er en 
økning på 51,2 mill. kroner fra 2010. Som 
tabellen nedenfor viser, skyldes dette i 
hovedsak renteinntekter og utbytte. 
Lillehammer kommune mottok utbytte på 
80,1 mill. kr som avkastning på aksjer i 
energisektoren i 2010, tilsvarende for 
2011 var 37,6 mill. kr. 
 
Eksterne finansinntekter var totalt sett 6 
mill. kroner høyere enn budsjett 
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1.1.5 Vesentlige avvik mot budsjett drift  
I dette kapittelet har vi vist utvikling på driftsposter totalt for Lillehammer kommune, og 
definert avviksposter mot budsjett totalt for Lillehammer kommune. Avviksforklaringene 
kommer via bevilgningsoversikt, tjenesteområder og fagenheter i avviksanalysen. 
Oppsummering er tatt med her: 
 
Avvik driftsområder: 
Netto driftsbevilgninger i 2011 var på 1.303 mill.kr. Regnskap for 2011 viser et netto forbruk 
på til sammen 1.322 mill.kr, dvs. et negativt budsjettavvik (overforbruk) på 18,9 mill.kr. 
Dette er en avviksprosent på -1,4 %, mens tilsvarende tall i 2010 var -2,4 %. 
De største avvikene er knyttet til Barnehageområdet, Lillehammer Helsehus og Areal og 
Miljø. Øvrige avvik er i stor grad knyttet til volumendringer innen Pleie og omsorg. Det vises 
til avviksanalysen for ytterligere forklaringer. 
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1.2. Investeringer 
Det vises til regnskapsskjema 2a Investeringsregnskapet, regnskapsskjema 2b 
Investeringsregnskapet og regnskapsskjema 5 økonomisk oversikt – Investering. 
 

 

Kommunens brutto investeringer i 2011 
utgjorde 124,5 mill. kroner, som er en 
reduksjon på 2 mill. kr siden 2010. Netto 
investeringer (brutto investeringer 
fratrukket investeringstilskudd og andre 
kapitalinntekter) var på 101,3 mill. kroner. 
Dette er en reduksjon på 15,9 millioner 
kroner. 

 

Regnskapsskjema 2b viser Brutto investeringer fordelt på bevilgningsområder. Gjennom 
året, bevilges og rapporteres investeringene ofte som netto investeringer (brutto 
investeringer fratrukket investeringstilskudd og andre kapitalinntekter). Med denne 
bakgrunnen vises tabellen og diagrammet nedenfor i «netto investeringer», mens de 
vesentlige budsjettavvikene beskrives og forklares både som netto og brutto. 

 
Totale budsjetterte investeringer var brutto 202,6 millioner kroner og netto 166,0 millioner 
kroner. Dette er summen av opprinnelig budsjetterte investeringer 2011, rebudsjetterte 
investeringer fra tidligere år, og vedtatte enkeltsaker gjennom 2011. Avviket mellom 
regnskapsførte og budsjetterte brutto investeringer er 78,1 millioner kroner og avviket 
mellom regnskapsførte og budsjetterte netto investeringer er 64,7 millioner kroner. 
 
De største investeringene i 2011 – netto investert: 
 Største investeringsprosjekter i 2011: Regnskapsført Budsjettert 

KRISTINSHALL-TILBYGG CURLING 14 965 116,76 14 917 000,00 

LHMR. HELSEHUS OMB/UTB 7 649 952,99 29 162 092,00 

KRISTINSHALL-OPPGR.TEKN.ANL. 7 630 583,30 5 087 000,00 

VEIUTBEDRINGER 5 973 088,65 5 147 562,00 

VA SAKSUMDAL 5 864 471,66 0,00 

RULLESKITRASE OL PARK 5 343 950,50 254 500,00 

KJØP AV BOLIGER OG LEILIGHETER 5 307 786,15 6 108 000,00 

 
Store deler av investeringene er såkalte selvfinansierende investeringer som betyr at 
investeringene dekkes gjennom brukerbetalinger (eks Vann og Avløp) eller salg av 
tomtearealer, samt investeringer hvor staten yter oppstarts - og amortiseringstilskudd. 
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Avviket skyldes hovedsakelig mindre 
investert enn budsjettert innen 
tjenesteområde Vann og Avløp (35,8 mill. 
kroner netto og 38,4 mill. kroner brutto) 
og innen tjenesteområde Eiendom (33,0 
mill. kroner netto og 32,8 mill. kroner 
brutto): 

 

 Avvik tjenesteområde Vann og Avløp 35, 8 millioner kroner netto / 38,4 millioner 
kroner brutto: 

Flere store prosjekterte og budsjetterte prosjekter med planlagt gjennomføring i 2010 og 
2011 er forskjøvet i tid med fullføring i 2012 og 2013. Dette primært som følge av: 

o Manglende bemanning, ressurser til planlegging/prosjektering og gjennomføring 

o Forsinkelser vedrørende avklaringer/godkjenning av grunneieravtaler 

o Utsatt eller forsinket som følge av arbeidet med ny hovedplan Vann og avløp 

At planlagte prosjekter innen VA sektoren skyves utover opprinnelig ferdigstillelse er ikke 
uvanlig. Nyanlegg forutsetter som hovedregel enighet i avtaler med alle berørte grunneiere 
(signerte) før fysisk arbeid igangsettes, dersom en eller flere grunneiere er uenige i 
avtaleforslag kan forhandlinger medføre betydelige forsinkelser for igangsetting og 
ferdigstillelse. I tillegg kan det oppstå tekniske forhold ved selve utførelsen etter 
igangsettelsen av kompliserte tekniske anlegg som kan medføre betydelige forsinkelser 
 
Av prioriterte større prosjekter som er påbegynt 2010/2011 og opprinnelig forutsatt fullført 
2011, hvor ferdigstillelse er forskjøvet til 2012 nevnes: 

o Randsone Vingrom (Ledningsnett og Høydebasseng), 17 mill.kr netto 

o Utskifting kloakkpumpestasjoner, 3 mill.kr netto og brutto. 

o Div. tiltak sikringssone Korgen, 2 mill.kr netto og brutto. 

o Sanering ledningsnett, 2 mill.kr netto og brutto. 

 
Etterslepet tilknyttet fullføring av prioriterte prosjekter som følge av manglende kapasitet og 
arbeidet med ny hovedplan (endelig vedtak 2013) er hensyntatt i planlagte 
investeringsbehov for VA i 2013 ved en reduksjon på netto ca. 15 mill. kr. (ref. hovedplan 
vann og avløp, statusrapport fase 1 datert oktober 2011).  Det vil også ved 1. tertial 2012 
vurderes å redusere den totale bevilgningen tilknyttet vann og avløp (opprinnelig budsjett 
2012 + rebudsjettering fra 2011).  
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 Avvik tjenesteområde Eiendom 33,0 millioner kroner netto/ 32,8 millioner kroner brutto. 
Avviket skyldes i hovedsak følgende prosjekter: 

o Kommunestyret godkjente i mars en investeringsramme på kr. 142.700.000,- 
for ombygging og nybygg ved Lillehammer Helsehus. Etter vedtaket ble det 
kjørt anbudsrunde og den vedtatte rammen viste seg ikke å være tilstrekkelig. 
Arbeide med å finne besparelser, nytt arbeide med arkitekter og 
entreprenører førte til at kommunestyret vedtok å øke rammen med 3,1 mill. 
kr, til 145,8 mill. kr. Dette arbeidet tok tid, og utsatte oppstart i ca. to 
måneder. I tillegg valgte entreprenøren å starte arbeide senere enn forutsatt. 
Utgravinga er ferdig, og det støpes nå fundamenter, kjellervegger og 
heissjakter. Fremdriften er litt forsinket, men det vil bli tatt inn igjen. Årsavvik 
21,5 mill. kr netto og brutto. 

o Rehabilitering av NTG-bygget. Rehabiliteringen ble ikke igangsatt i 2011, da 
hjemmelsforholdene ikke er klare. Årsavvik 7,1 mill. kr netto og brutto. 

o LVO/ LLS-utbygging. Ferdigstillelsen av utomhusarbeidene dro ut i tid, men er 
nå praktisk talt ferdig. Prosjektet har gått bedre enn budsjettert, og har gitt et 
årsavvik på 1,7 mill. kr netto og brutto. 

o Øvrige mindre prosjekter: Sum årsavvik ca 2,5 mill. kr netto og brutto. 
 

Avvik mot budsjett i investeringsregnskapet vil også bli omtalt i Avviksanalysen. 
 
Ved rebudsjettering av ubrukte bevilgninger fra 2011, vil det totale behovet for investeringer 
og lånebehov 2012 igjen bli vurdert. 
 
 

1.3 Lånegjeld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens totale lånegjeld ved utløpet 
av 2011 var 1,480 milliarder kroner. Dette 
er en økning på 58 mill. kroner, eller 4,7 % 
fra 2010. 58 % av lånegjelden er bundet 
opp mot ”renteswapper” med ulik løpetid. 
Cirka 20 % er sikret ved at kommunen 
mottar statstilskudd til avdrag og lån 
basert på markedsrenten 
(amortiseringstilskudd).  
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Kommunen videreformidler lån fra Husbanken til innbyggerne. Dette utlånet er pr 
31.12.2011 er 105 millioner kroner, 25 mill. høyere enn pr 31.12.2010.   
 
Kommunens øvrige utlån utgjør 280 mill. kroner. Av dette er 77 mill. kroner et ansvarlig lån 
til LGE Holding AS, som er et resultat av en oppskriving av aksjekapitalen i LGE i 1997. Lånet 
er avdragsfritt over 20 år, og et ansvarlig lån til Eidsiva Energi fra 2011 på 194 millioner 
kroner. Disse utlånene er trukket fra i kommunens nettogjeld. Jf. figuren nedenfor. 
 
Kommunens brutto lånegjeld pr 31.12.2011 tilsvarer 86 % av kommunens samlede 
driftsinntekter i 2011. Dette er på samme nivå som pr 31.12.2010. Lillehammer kommune vil 
også i fremtiden være utsatt for utviklingen i rentemarkedet. 
 

  2011 2011 Tilsvarer 

  Mill NOK i % andel lånegjeld 

Totale renteutgifter på løpende lån 55,8 100 % 1480 

Amortiseringstilskudd 10,9 20 % 289 

Vann og Avløp 10,9 20 % 289 

Renteinntekter videreformidling lån 3,1 6 % 82 

Renteutg. som dekkes av Lhmr. komm. 30,9 55 % 820 

Tabellen viser at Lillehammer kommune har hatt 55,8 millioner kroner i renteutgifter på 
løpende lån i 2011. Deler av disse renteutgiftene dekkes av amortiseringstilskudd (statlige 
rentetilskudd), brukerbetalinger (gjennom kommunale avgifter) og renteinntekter på 
videreformidling av lån. Lillehammer kommune har netto dekket 30,9 millioner kroner av 
løpende renteutgifter over egen drift. Av dette kan vi si at Lillehammer kommune selv bærer 
rentene til om lag 55 % av de løpende lånene.  
 

1.4 Likviditet/ Arbeidskapital 

 
Arbeidskapital Arbeidskapitalen er et mål på 
hvor mye større omløpsmidlene er enn den 

kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være 
positiv. 
 
Kommunens arbeidskapital, beregnet som 
differansen mellom omløpsmidler og 
kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 2011 på 
158,3 mill. kroner. Dette er en økning på 8,4 
mill. kroner i forhold til 2010.  
 
Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som 
arbeidskapitalen fratrukket ubrukte 
lånemidler, kapitalfond og bundne driftsfond, 
er ved utgangen av 2011 på 8,1 mill. kroner. 
Dette er på samme nivå som 2010. 
 
Arbeidskapitalen pr 31.12.2011 er på samme 
nivå som pr 31.12.2010. 
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1.5 Fondsmidler 
Størrelsen på kommunens ubundne fondsmidler sier noe om kommunens handlingsrom til å 
finansiere investeringer samt å dekke opp uforutsette utgifter/svikt i inntekter: 

 
 
 
Det framgår av tabellen over at sum fondsmidler er ca 57 millioner kroner høyere ved 
utgangen av 2011 enn ved utgangen av 2010. Dette skyldes mindreforbruket i 2010 som er 
lagt til disposisjonsfondet, økning på 35,6 millioner kroner og økning på bundne driftsfond 
på 19, 2 millioner kroner derav økning på selvkostfondene vann og avløp på til sammen 12, 4 
millioner kroner, Boligtilskudd til etableringer 2,0 mill. kroner, Kulturfond 1,6 millioner 
kroner, Trust- prosjekt 1,6 millioner og 1, 0 mill. kroner til kommunalt rusarbeid. De bundne 
midlene som til sammen utgjør 63,5 millioner kroner kan utelukkende brukes til formål 
fastsatt av giver. Disse midlene kan derfor ikke benyttes til kommunens generelle drift eller 
investeringer. 
 
 
 
 
 

  

tall i mill k r Saldo pr 01.01.11 Bevegelse Saldo pr 31.12.11

Driftsfond

Ubundne driftsfond 2,6 35,6 38,2

Disposisjonsfond 0,0 36,2 36,2

Forsikringsfond 0,3 0,4 0,7

Flyktningefond 0,5 0,1 0,6

Sum andre ubundne driftsfond 1,8 -1,0 0,8

Bundne driftsfond 33,9 19,2 53,1

Næringsfond 1,1 -0,1 1,0

Vannfond 4,0 4,0 8,0

Avløpsfond 11,2 8,4 19,6

Kulturfond 1,1 1,6 2,7

Sum gaver og minnefond 2,2 0,2 2,4

Sum andre bundne driftsfond 14,4 5,1 19,4

Investeringsfond

Ubundne investeringsfond 10,6 -0,4 10,3

Kapitalfond 0,4 0,0 0,4

Utviklingsfond kraftfusjon 4,7 0,0 4,7

Sum andre ubundne investeringsfond 5,6 -0,4 5,2

Bundne investeringsfond 8,0 2,5 10,5

Frikjøpsfond 0,7 0,0 0,7

Forvaltningslånefond 1,0 0,9 1,9

Idrettsfond 0,9 1,5 2,5

Sum andre bundne investeringsfond 6,4 -0,9 5,5

Sum fond 55,2 56,8 112,0
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Del 2: Ansatte og arbeidsmiljø 

2.1 Antall årsverk og ansatte – totalt. 
 

 
 
 

Ved utløpet av 2011 sysselsatte Lillehammer 
kommune totalt 1692,4 årsverk fordelt på 2384 
stillinger og 2182 ansatte (forskjell mellom 
stillinger og ansatte, da mange eier flere 
stillinger). Dette er på samme nivå som pr 
31.12.2010. Det gjøres oppmerksom på at dette 
er summen av midlertidige stillinger og faste 
stillinger som hever månedslønn. Timelønnede er 
ikke tatt med. 
 
Figuren til venstre viser utviklingen av antall 
ansatte og antall årsverk. 
 
Dette viser kun et øyeblikksbilde pr. 31.12.2011 
og det kan være tilfeldigheter som her gir utslag 
i.f.t. å sammenligne med tidligere års statistikk.  

 

2.2 Alderssammensetting 
Gjennomsnittlig alder blant ansatte i Lillehammer kommune er ca. 45,2 år pr 31.12.2011. Dette er 0,5 år 
høyere  enn pr 31.12.2010. 
 
Generelt for Lillehammer kommune er kvinnelige ansatte 45, 3 år og mannlige ansatte 45,0 år.  
 

Aldersgruppe 
Andel  Andel  Andel  Antall 

2009 2010 2011 2011 

17-29 år 8 % 15 % 14 % 336 

30-54 år 65 % 60 % 60 % 1435 

55-66 år 26 % 23 % 24 % 579 

67-76 år 1 % 1 % 1 % 34 

Sum 100 % 100 % 100 % 2384 

Utvikling 2009 – 2011 alderssammensetting ansatte. 
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Gjennomsnittlig stillingsandel pr aldersgruppe 2009-2011 
 

2.3 Utvikling årsverk innenfor sektorer 

 
 
Figuren viser andel årsverk i de forskjellige sektorene fra og med 31.12.2006 til og med 31.12.2011. 
Samtidig som antall årsverk har økt fra 1553 årsverk i 2006 til 1692 årsverk i 2011, har fordelingen mellom 
sektorene vært: 

 Administrasjon 10 % 2006 og 20011 

 Barnehagene 11 % i 2006 og 9 % i 2011 

 Helse og Omsorg 38 % i 2006 og 42 % i 2011 

 Kultur 3 % i 2006 og 2 % i 2011 

 Teknisk 9 % i 2006 og 7 % i 2011  

 Undervisning 28 % både i 2006 og i 2011 

 

2.4 Likestilling  
Beregningsgrunnlaget for likestilling tar utgangspunkt i alle stillinger som hevet månedslønn i desember 
2011 uavhengig av stillingstype. Vakante stillinger er ikke tatt med. 
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Andel kvinner er 76 % av kommunens ansatte. På toppledernivå er andelen kvinner 25 %. På 
virksomhetsledernivå (tjenesteområde- og fagenhetsledere) er andelen ca 75 % kvinner. 
 
Uavhengig av å se på ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen i kommunen er lønnsforskjellen i 
gjennomsnitt mellom menn og kvinner kr 17.127,- pr 31.12.2011. Det relative forholdet er at menns 
gjennomsnittlige årslønn ligger 4,6 % over kvinnene mens tilsvarende tall var 3,1 % pr 31.12.2010. 
 

 
Gjennomsnittlig årslønn i hele 1000-kr 
 
Oversiktene over viser forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder gjennomsnittlig årslønn for 
hele kommunen og hver enkelt sektor. Tabellene nedenfor viser forskjellene mellom kvinner og menn når 
det gjelder antall stillings-innehavere og gjennomsnittlig stillings-prosenter for hele kommunen og hver 
enkelt sektor.  
 

 
Antall stillingsinnehavere 
 

 
Gjennomsnittlig stillingsandel 
 

2.5 Diskriminering 
Av tiltak som Lillehammer kommune har satt i gang for å redusere diskriminering kan nevnes: 

 Ansettelsesprosesser. Lillehammer kommune ønsker en sammensetning av ansatte som i størst 
mulig grad avspeiler mangfoldet i befolkningen. Lillehammer kommune har derfor følgende 
standardtekst i sine utlysninger: ”Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile 

ÅR KJØNN

Gj.sn. 

Årslønn

Helse og 

omsorg

Under-

visning Teknisk Barnehage

Adm. og 

fellestj. Kultur

Kvinner 355 334 390 386 356 357 375

Menn 368 318 406 378 313 370 406

Differanse -13 16 -16 8 43 -13 -31

Gjennomsnitt 358 332 394 379 355 362 390

Kvinner 364 340 407 416 367 366 392

Menn 382 322 416 398 505 403 418

Differanse -18 18 -9 18 -138 -37 -26

Gjennomsnitt 369 337 409 401 371 379 403

SEKTORER

2011

2010

ÅR KJØNN Alle

Helse og 

omsorg

Under-

visning Teknisk Barnehage

Adm. og 

fellestj. Kultur

Kvinner 1 850 968 510 20 177 142 33

Menn 562 164 155 132 4 75 32

Differanse 1 288 804 355 -112 173 67 1

Begge 2 412 1 132 665 152 181 217 65

Kvinner 1 813 957 488 21 184 130 33

Menn 571 179 153 134 5 74 26

Differanse 1 242 778 335 -113 179 56 7

Begge 2 384 1 136 641 155 189 204 59

2010

2011

SEKTORER

ÅR KJØNN Alle

Helse og 

omsorg

Under-

visning Teknisk Barnehage

Adm. og 

fellestj. Kultur

Kvinner 70 % 63 % 73 % 83 % 84 % 82 % 71 %

Menn 74 % 57 % 83 % 78 % 50 % 91 % 58 %

Differanse -4 % 6 % -10 % 5 % 34 % -9 % 13 %

Gjennomsnitt 70 % 83 % 75 % 80 % 83 % 85 % 65 %

Kvinner 70 % 64 % 73 % 87 % 83 % 82 % 71 %

Menn 73 % 58 % 80 % 80 % 74 % 87 % 63 %

Differanse -3 % 6 % -7 % 7 % 9 % -5 % 8 %

Gjennomsnitt 71 % 63 % 75 % 81 % 83 % 84 % 67 %

2011

2010

SEKTORER
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mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, 
funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.” 

 Handlingsplakat for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile og bifile. Kommunestyret fattet i 2007 
vedtak om at Handlingsplakat for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile og bifile i Lillehammer 
legges til grunn i organisasjonens eget arbeid og i enhver dialog med andre samfunnsaktører. Via 
tiltak i Handlingsplakaten inviterer kommunen en gang i året til kontaktmøte mellom politikere, 
administrasjon/ fagmiljøer og representanter for LLH og Skeiv Ungdom for drøfting og 
informasjonsutveksling vedrørende levekår.  Her kan alle parter ta opp aktuelle saker og 
Handlingsplakaten kan tas opp til drøfting. 

 Uønsket deltid. Det ble gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket deltid i 
Lillehammer kommune i mai 2011. Kommunedelplan omsorgstjenester følger opp denne 
problemstillingen gjennom forsøk med alternative arbeidstidsordninger; «prosjekt Attraktive 
arbeidsplasser. Prosjekt «attraktive arbeidsplasser» leverte sin rapport til rådmannen i juni 2011. 
Prosjektet anbefalte etablering av et nytt prosjekt som skal gjennomføre en utprøving av ulike 
arbeidstidsordninger i tjenesteområdene bofellesskap, hjemmetjenesten og helsehuset. Målet er å 
få en reduksjon av uønsket deltid, øke effektiviteten og tjenestekvaliteten samt å gjøre kommunens 
pleie og omsorgsarbeidsplasser mer attraktive. Ordninger som skal prøves ut er kalenderplan, 
turnuser med arbeid 2 av 5 helger samt turnuser med lange vakter. Avdelingene som skal delta er 
plukket ut, og en avdeling er pr 31/12-2011 i gang med utprøving. Mange av arbeidstidsordningene 
krever egne avtaler med arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidet med dette er i gang, og forventet 
oppstart på resterende avdelinger er innen utgangen av mai 2012.  

 
 
Av tiltak som Lillehammer kommune planlegger å sette i gang for å redusere diskriminering er fortsatt å 
holde fokus på igangsatte prosesser nevnt ovenfor. 
 

2.6 Etisk standard 
Av tiltak som Lillehammer kommune har satt i gang for å sikre høy etisk standard kan nevnes: 

 Eget kapittel i personalhåndboka om verdier og etikk, hvorav deler direkte fokuserer på etiske 
retningslinjer for Lillehammer kommunes ansatte. 

 Refleksjonskort. Alle tjenesteområder har fått tildelt refleksjonskort som skal brukes innad i hver 
enkelt enhet for å sikre høy etisk standard. 

 Tema på ledersamlinger ved flere anledninger i 2011. 
Av tiltak som er Lillehammer kommune planlegger å iverksette for å sikre høy etisk standard er fortsatt å 
holde fokus på igangsatte prosesser nevnt ovenfor. 
 

2.7 Sykefravær: 
Sykefraværsstatistikk for 2011 er hentet fra kommunens økonomi- og personalsystem (Agresso). 
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Det gjennomsnittlige sykefraværet i Lillehammer kommune er redusert fra 8,35 % i 2010 til 8,16 % i 2011. 
 

 
Det totale sykefraværet var høyest i mars måned med 9,34 % og lavest i juli måned med 4,95 %. 

 

2.8 Kompetanse 
 I 2011 ble det i Lillehammer kommune benyttet 5,2 mill. kroner til kompetansehevende tiltak. Tilsvarende 
tall for 2010 var 4,1 mill. kroner. Gjennomsnittlig kompetansemidler pr årsverk er kr 3073. 
Sammenlignbare tall fra 2010 var på kr 2.413. 
 
Lillehammer kommune kartlegger de ansattes kompetanse gjennom Dossier (et nettbasert 
kartleggingsverktøy). For pleie og omsorg, barnehage og ledere er det utarbeidet egne 
kompetansekataloger som går mer i detalj på ferdigheter innen området. Det planlagt å utvikle 
kompetansekatalog for alle områdene. I 2011 ble Dossier integrert med Agresso, slik at tilgang og avgang 
automatisk blir endret i systemet. Dossier planlegges integrert med Webcruiter i løpet av 2012. Da vil CV til 
nyansatte bli automatisk registrert inn, og det gjør det enklere for ansatte å søke interne jobber. 
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Lillehammer søker aktivt midler til kompetansehevende gjennom bl.a. Fylkesmannen, NAV, KLP, 
Helsedirektoratet, KS, VOX m.fl. Dette er rettet mot kompetansehevende tiltak innen avgrensende 
satsningsområder. 
  
I 2011 ble prosjektet FFFR (Flink med folk i første rekke) sluttført. Dette prosjektet ble gjennomført med 
midler fra KS. Gjennom prosjektet har Hjemmetjenesten, Bofellesskap, Sysselsetting, Helsehuset, Tildeling 
og Rehabilitering utarbeidet en felles kompetanseplan for 2012-2015. En egen arbeidsgruppe kompetanse 
for pleie og omsorg skal jobbe med implementeringen av planen og iverksetting av planlagte tiltak. 
  
I 2011 har det også vært gjennomført BKA kurs (kurs i basisferdigheter) med midler fra VOX. Ansatte i pleie 
og omsorg, og ansatte i skole og SFO har gjennomført opplæring i grunnleggende data, skrive og 
leseferdigheter. Opplæring i basisferdigheter vil også fortsette i 2012. 
  
Utover tildelte midler, har kompetanseutviklingen vært begrenset til de ressurser det enkelte 
tjenesteområdet har avsatt til kompetansehevende formål.  
 
I 2012 er det satt ned en prosjektgruppe som skal utarbeide med strategisk kompetanseplan for Lillehammer 

kommune. Prosjektet skal sluttføres ved utgangen av 2012. 
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Del 3: Befolkning 
 

3.1. Befolkningen i Lillehammer kommune 
Ved utgangen av 2011 bodde det 26 765 personer i Lillehammer kommune. Dette var en økning på 194 

personer siden 1.1.2011, som tilsvarer en prosentvis økning på 0,7 %. Tilsvarende tall i fjor var 190 

personer(0,7 %). 

 

Figur 1. Befolkningsutvikling i Lillehammer 2000-2020, faktisk utvikling og prognoser (www.ssb.no) 

Det er naturlig at befolkningsendringene i en by av Lillehammers størrelse varierer fra år til år. Det er 

derfor vanlig å beregne befolkningsveksten som gjennomsnittet over en tre- eller femårsperiode, og de 

siste 5 årene har Lillehammer hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på rundt 0,94 % pr. år.  

Lillehammer er en av de kommunene av en viss størrelse som klarer å opprettholde en stabil og god vekst 

på om lag 1 %, til tross for et omland med svak eller negativ vekst. Det er et mål å opprettholde denne 

veksten videre og øke den opp mot 1,5 % pr. år etter hvert som bedre kommunikasjonsløsninger for veg og 

jernbane kommer på plass mot slutten av kommuneplanperioden (Kommuneplan 2011-2024 Arealdel). 

Etter et uvanlig stort barnekull i 2008 (317 barn) var man i 2009 og 2010 tilbake til et mer «normalt» årskull 

på rundt 250 barn. For 2011 var fødselstallet på 279 barn, som er over normalen.  Det er grunn til å 

understreke at størrelsen på 2008-kullet og 2011-kullet vil kunne gi barnehagene en utfordring, men at 

både barne- og ungdomsskolene håndterer kull av denne størrelsen i dag. 

I forhold til landsgjennomsnittet er aldersgruppene 0-39 år underrepresentert i Lillehammers befolkning. 

Dette medfører at befolkningens gjennomsnittsalder er høyere i Lillehammer (40,5 år) enn i landet sett 

under ett (38,7 år). Gjennomsnittsalderen i Lillehammer er lavere enn i alle Opplandskommunene sett 

under ett (41,3 år).  Kvinnene utgjør 51,5 % av befolkningen i Lillehammer, mens kvinneandelen på 

landsbasis utgjør 50,0 %.  For begge forhold er endringer fra 2010 til 2011 helt ubetydelige. 
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3.2 Befolkningsutviklingen i regionen 

 

Figur 2. Befolkningsutvikling i Lillehammerregionen, Lillehammer, Gausdal og Øyer i perioden 1. januar 1990 til 1. januar 2012 (www.ssb.no) 

Befolkningsutviklingen i Lillehammer, Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen er vist i figur 2. 

Lillehammerregionen består kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Det framgår av figuren at 

Lillehammerregionen i perioden 1990-2012 har hatt enn befolkningsutvikling som er svært lik den 

Lillehammer kommune har alene. Dette er for så vidt ikke unaturlig all den tid Lillehammer har den klart 

største befolkningen, men viser også at Øyer og Gausdal historisk har hatt en stabil og komplementær 

utvikling (d.v.s. at hvis folketallveksten har gått ned i en av de tre kommunene har dette vanligvis vært 

fanget opp av en av de andre). 

 

 

 

 

Del 4: Nøkkeltall om tjenesteproduksjon – KOSTRA 
På de neste sidene vises nøkkeltall og vurderinger på noen av de store områdene hvor Lillehammer 

kommune utøver tjenester: 
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4.1 Barnehage 

 

 

Det er 32 barnehager i Lillehammer. 12 av disse er 
kommunale, 20 er private. De kommunale barne-
hagene er noe større enn de private, slik at 46 % av 
barnehageplassene er i kommunale barnehager. 

Figuren øverst til venstre viser at 94 % av barn mellom 
1 og 5 år har barnehageplass i Lillehammer. Andelen 
har økt litt hvert år, og lå i 2011 høyere enn i de andre 
større Mjøskommunene og landsgjennomsnittet. 

I Lillehammer får alle som søker ved hovedopptaket 
om våren tilbud om barnehageplass. I praksis får også 
de aller fleste som søker utenom hovedopptaket 
plass, selv om det kan ta litt tid. Tilbudet som gis er 
ikke alltid i de barnehagene søkeren selv ønsker. 

Figuren i midten viser driftsutgifter pr. barn i kommu-
nale barnehager. Det framgår av figuren at Lilleham-
mer lå noe høyere enn de øvrige Mjøskommunene i 
2011 og for alle unntatt Hamar de foregående årene. 

Det er flere naturlige grunner til at utgiftene til barne-
hage målt per barn kan variere fra kommune til kom-
mune. En av disse er fordelingen mellom små (0-2 år) 
og store (3-5 år) barn. Tilbudet til små barn koster mer 
(blant annet fordi kravet til bemanning er større), slik 
at en kommune med en større andel små barnehage-
barn vil bruke mer per barn. En annen årsak kan være 
forskjell i oppholdstid. Jo kortere oppholdstid jo flere 
barn kan dele på plassene og utgiftene, og dermed 
mindre utgift pr. barn. Dette kan i noen grad forklare 
hvorfor Lillehammer bruker mer penger pr. barn i 
barnehage enn Gjøvik og Ringsaker, men ikke enn 
Hamar. 

Figuren nederst til venstre viser hvor mange ansatte i 
barnehagene i kommunene som har pedagogisk ut-
danning. Dette brukes ofte som ett av flere kvalitets-
mål på barnehagene i en kommune. Ett annet er 
antall barn pr. ansatt. I Lillehammer er det 6,2 barn pr. 
ansatt, litt flere i kommunale barnehager (6,3) enn i 
private (6,1). Dette er færre ansatte pr. barn enn i 
barnehagene i Gjøvik og Ringsaker. 

Lillehammer, Gjøvik og Hamar har gjennomført sam-
me brukerundersøkelse i barnehagene, de to første i 
2010, Hamar i 2011. Lillehammer og Gjøvik oppnådde 
begge en snittscore på 5,1 (på en skala fra 1 til 6). 
Hamars snittscore var 4,9. Landsgjennomsnittet i 
begge årene var også 4,9. 

I innbyggerundersøkelsen som Gjøvik gjennomførte i 
2010 og Lillehammer i 2011, er tilfredsheten blant 
brukere av barnehagetjenesten oppgitt til 4,8 i Gjøvik 
og 5,0 i Lillehammer. Landsgjennomsnittet var 4,9 i 
2010 og 4,8 i 2011. 
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4.2 Grunnskole 

 

 

 

Det er tolv kommunale grunnskoler i Lillehammer, ni 
barneskoler, to ungdomsskoler og en barne- og 
ungdomsskole. Høsten 2011 var det 2.982 elever i den 
kommunale grunnskolen. De siste årene har elevtallet 
sunket med om lag 20 elever pr. år. Elevtallet forven-
tes å stabilisere seg på 2011 nivå i årene fremover. 

Figurene til venstre viser nøkkeltall fra grunnskolen. 
Tallene er hentet fra Kostra-databasen, som kommu-
nene er pålagt å rapportere økonomi- og tjenestedata 
til. 

Den øverste figuren viser kommunens utgifter til 
grunnskoleundervisning, lokaler og skoleskyss pr. elev 
i kommunal grunnskole de siste tre årene. 
Lillehammer er sammenlignet med Gjøvik, Ringsaker 
og Hamar, samt landsgjennomsnittet. Det framgår av 
figuren at Lillehammer bruker mer pr. elev enn de 
andre kommunene i Mjøsregionen, og mer enn lands-
gjennomsnittet. Dyrere lokaler pr. elev forklarer en 
del av merutgiftene, men ikke alt. 

Den midterste figuren viser grunnskolepoeng for de 
samme kommuner og år som i den første figuren. 
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av 
elevenes avsluttende karakterer, delt på antall 
karakterer og ganget med 10. Grunnskolepoengene er 
et mål for det samlede læringsutbytte for elever som 
sluttvurderes med karakterer og benyttes som krite-
rium for opptak til videregående skole. Det er 
Utdanningsdirektoratet som gjør beregningene. 

Det framgår av figuren at elevene i Lillehammer 
kommune har hatt resultater i overkant av de andre 
kommunene og landsgjennomsnittet de siste årene, 
men at Hamar og Gjøvik har hentet inn forspranget i 
2011. Forskning har vist sammenheng mellom 
elevenes prestasjoner i skolen og foreldrenes utdan-
ningsnivå. Det er derfor grunn til å peke på at en 
større andel av innbyggerne i Lillehammer har 
høyskole eller universitetsutdanning enn i de andre 
kommunene og landet sett under ett. 

Den nederste figuren viser resultatene fra elevunder-
søkelsen på 10. trinn. Elevundersøkelsen er en nett-
basert undersøkelse om elevenes læringsmiljø som 
Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig. Som vist i 
figuren har resultatene variert noe fra år til år, men i 
2011 scoret Lillehammerskolene omtrent som skolene 
i Gjøvik og Hamar og noe bedre enn i Ringsaker og 
landsgjennomsnittet. 

Kilder: 
www.ssb.no/kostra,www.skoleporten.no
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4.3 Pleie og omsorg (tjenester i hjemmet) 

 

 

 

Hjemmetjenester i kostra sammenheng er alle pleie- 
og omsorgstjenester utenfor institusjon, m.a.o. kan 
dette ikke direkte sammenstilles med vårt 
tjenesteområde for hjemmetjenester. 

Den øverste figuren viser at gjennomsnittlig kostnad 
pr mottaker av hjemmetjenester i hjemmet er høyere 
enn alle det sammenlignes med i figuren 

Alle kommunene har vekst i kostnadene på dette 
området fra 2010 til 2011. Lillehammer har 
forholdsvis større vekst enn de andre kommunene. 

Den midterste figuren viser antall mottagere av 
hjemmetjenester. Lillehammer har betydelig færre 
mottagere enn kommuner det sammenlignes med. 
Lillehammer har en høy terskel for å innvilge tjenester 
og har som det framgår av den nederste figuren et 
forholdsvis høyere antall mottagere med høy 
timesats, dvs. spesielt ressurskrevende mottakere 
som mottar mer enn 35,5 timer sett opp mot andel 
hjemmetjenestemottakere totalt. 

En høyere terskel for å tildele tjenester innebærer 
færre brukere i gruppen som mottar lite tjenester. 
Lillehammer yter derimot forholdsvis mer tjenester til 
gruppa som har et høyere hjelpebehov. 

Innretting av omsorgstrappa vil også ha betydning for 
Lillehammer kommunes forholdsvis høye brutto 
driftsutgifter pr mottager da det er færre mottagere 
som mottar mer tjenester. 

Lillehammer kommune har 2011 gjennomført 
brukerundersøkelse blant mottakerne av 
hjemmetjenester. I en alt i alt vurdering av tjenesten 
oppnådde Lillehammer en snittscore på 3,6 (på en 
skala fra 1 til 4). Tilsvarende for 68 andre kommuner 
som også har gjennomført undersøkelsen var 
snittscoren på 3,5. 

Innbyggerundersøkelsen, gjennomført i 2011, 
bekrefter de gode resultatene. Lillehammer hadde en 
gjennomsnittscore på 4,8 blant innbyggerne som 
mottok hjemmesykepleie, og 4,0 for de som mottok 
hjemmehjelpstjenester (på en skala fra 1 til 6). 

Kilder: 
www.ssb.no/kostra
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4.4 Pleie og omsorg (tjenester i institusjon)               

      

 

 

Tjenester i institusjon innbefatter plasser ved 

Lillehammer helsehus og bokollektiv for 

demente knyttet til bo- og servicesentrene. 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass er 

stigende og ligger på nivå med 

sammenligningskommunene, bortsett fra 

Gjøvik som ligger høyere. 

Lillehammer kommune har samlet 234 plasser 

i institusjon hvorav 181 ved Lillehammer 

helsehus og 53 knyttet til bo- og 

servicesentrene. I budsjett 2011 ble det 

vedtatt å « fryse» 8 plasser ved Lillehammer 

helsehus slik at det nå er 173 tilgjengelige 

plasser der. 

Lillehammer har en større tilgjengelighet på 

plasser for innbyggere over 67 år enn Hamar 

og Gjøvik, men lavere enn Ringsaker og 

landsgjennomsnittet. 

Som en del av oppfølgingen av 

kommunedelplan omsorgstjenester er det 

etablert 18 plasser for heldøgnsomsorg (HDO) 

ved Skårsetlia bo- og servicesenter. Kriteriene 

for tildeling av plass her er som for sykehjem. 

Dette påvirker den totale kapasiteten på 

plasser uten at det framkommer i figuren. 

Kostnadene ved dette tilbudet belastes 

hjemmetjenesten og kan være en 

delforklaring på at hjemmetjenesten har flere 

brukere med stor ressursinnsats. 

Legetimer pr uke pr. beboer har doblet seg i 

løpet 2011. Den samme tendensen ser man 

også for Gjøvik og delvis Hamar. Dette kan 

settes i sammenheng med at pasientene ved 

sykehjemmene i større grad er 

behandlingstrengende ved innleggelse og at 

institusjonene går fra å være bolig for 

pleietrengende til mer behandlingsrettet 

tilbud og økt andel korttidsplasser. 
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Forberedelse til samhandlingsreformen er 

også en vesentlig forklaring på denne 

økningen. 

Lillehammer kommune har 2011 gjennomført 

brukerundersøkelse blant beboerne på 

Lillehammer helsehus. I en alt i alt vurdering 

av tjenesten oppnådde Lillehammer en 

snittscore på 3,6 (på en skala fra 1 til 4). For 

pårørende til beboerne var snittscoren 3,2.  

Kilder: www.ssb.no/kostra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ssb.no/kostra


 

29 

 

 

 

 

VEDLEGG 
  



 

30 

 

Vedlegg 1A Sykefraværstatistikk totalt Lillehammer kommune: 

 
 
  

20 11

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Egenmelding 1,51 1,34 1,04 0,77 0,75 0,4 0,23 0,65 1,3 0,9 1,12 1,07

1-16 dager 1,70 1,06 1,42 0,88 0,91 1,13 0,54 1,04 1,03 1,16 1,68 1,15

17 dager og mer 5,99 5,69 6,88 7,61 6,48 5,94 4,18 4,28 4,24 5 5,29 6,25

Totalt 9,20 8,09 9,34 9,26 8,14 7,47 4,95 5,97 6,57 7,06 8,09 8,47

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gjennomsnitt sykefravær 13,30 % 10,90 % 9,50 % 10,40 % 8,35 % 8,82 %
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Vedlegg 1B Sykefraværstatistikk pr tjenesteområde Lillehammer kommune: 

 
 
 
 

Tjenesteområde - ansvar Nærværsprosent Egenmelding 1-3 dager 4-16 dager > 16 dager

AREAL OG MILJØ 93,58 % 1,30 % 0,09 % 0,73 % 4,30 %

AVLASTNING 94,26 % 0,81 % 0,06 % 0,86 % 4,01 %

BARNEHAGEFORVALTNING 97,79 % 1,52 % 0,11 % 0,58 % 0,00 %

BARNEVERNSTJENESTEN 93,90 % 1,60 % 0,11 % 0,48 % 3,91 %

BOFELLESSKAP 91,85 % 1,04 % 0,09 % 0,89 % 6,13 %

BUVOLLEN BARNEHAGE 90,20 % 2,23 % 0,17 % 0,71 % 6,71 %

BYGGSERVICE 89,15 % 1,04 % 0,03 % 0,83 % 8,95 %

EIENDOM 98,50 % 1,04 % 0,00 % 0,45 % 0,00 %

GRUNNSKOLE 93,75 % 1,03 % 0,10 % 0,61 % 4,51 %

HJEMMETJENESTEN 89,81 % 1,03 % 0,11 % 1,17 % 7,88 %

HOLMEJORDET BARNEHAGE 95,21 % 0,85 % 0,00 % 0,85 % 3,09 %

INFORMASJON OG SERVICE 97,57 % 1,26 % 0,00 % 0,39 % 0,78 %

JØRSTADMOEN BARNEHAGE 90,80 % 1,78 % 0,65 % 0,97 % 5,80 %

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 92,11 % 0,66 % 0,03 % 0,69 % 6,52 %

KULTUR OG FRITID 98,27 % 0,25 % 0,00 % 0,04 % 1,45 %

KULTURHUSET BANKEN 98,07 % 0,57 % 0,00 % 1,37 % 0,00 %

LILLEHAMMER BARNEHAGE 87,51 % 1,90 % 0,48 % 0,96 % 9,15 %

LILLEHAMMER BIBLIOTEK 94,49 % 0,51 % 0,00 % 0,00 % 5,00 %

LILLEHAMMER HELSEHUS 86,33 % 1,41 % 0,09 % 1,15 % 11,01 %

LILLEHAMMER HELSESTASJON 94,43 % 0,84 % 0,04 % 0,78 % 3,91 %

LILLEHAMMER KINO 92,35 % 0,26 % 0,00 % 0,00 % 7,39 %

LILLEHAMMER KULTURSKOLE 95,95 % 0,77 % 0,09 % 0,48 % 2,72 %

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 91,88 % 0,90 % 0,22 % 0,81 % 6,19 %

LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN 97,04 % 0,67 % 0,08 % 1,11 % 1,10 %

NAV 91,16 % 0,49 % 0,08 % 0,77 % 7,49 %

NORBANA BARNEHAGE 93,67 % 0,98 % 0,00 % 1,13 % 4,22 %

PERSONAL 93,24 % 0,38 % 0,00 % 0,27 % 6,11 %

REHABILITERING 95,87 % 0,97 % 0,05 % 0,25 % 2,86 %

RØYSLIMOEN BARNEHAGE 95,22 % 0,81 % 0,20 % 0,37 % 3,40 %

RÅDHUSFORVALTNING 81,32 % 0,30 % 0,00 % 0,74 % 17,64 %

RÅDMANNSFUNKSJON 99,02 % 0,37 % 0,00 % 0,00 % 0,61 %

SAKSHEIM BARNEHAGE 97,78 % 1,14 % 0,09 % 0,98 % 0,00 %

SKÅRSETLIA NATURBARNEHAGE 90,87 % 1,56 % 0,12 % 0,43 % 7,02 %

STRATEGI OG UTVIKLING 94,23 % 0,69 % 0,00 % 0,47 % 4,61 %

SYKEHUSBARNEHAGEN 95,70 % 1,56 % 0,07 % 1,48 % 1,20 %

SYSSELSETTING 89,62 % 1,13 % 0,07 % 0,78 % 8,39 %

TILDELINGSENHETEN 98,01 % 0,43 % 0,09 % 0,55 % 0,92 %

VINGAR BARNEHAGE 89,65 % 1,63 % 0,76 % 1,67 % 6,29 %

VINGROM BARNEHAGE 87,04 % 0,79 % 0,00 % 0,93 % 11,24 %

ØKONOMI 95,14 % 0,74 % 0,01 % 0,04 % 4,07 %

ØVERSVEEN BARNEHAGE 80,96 % 2,05 % 0,37 % 3,19 % 13,43 %

Totalsum 91,84 % 1,06 % 0,10 % 0,82 % 6,18 %

Legemeldt

Nærværsrapport 2011
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Vedlegg 2 – Antall Årsverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum av Årsverk Endring

Bevomr(T) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 2010-2011

AREAL OG MILJØ 25,0 22,4 23,1 19,2 20,7 1,5

AVLASTNING 30,6 21,9 23,9 26,3 26,2 -0,1

BARNEHAGEFORVALTNING 4,6 5,9 4,8 2,5 3,0 0,5

BARNEVERNSTJENESTEN 14,9 17,2 24,4 24,5 27,7 3,2

BOFELLESSKAP 90,6 118,6 132,7 130,8 153,7 22,9

BYGGSERVICE 103,6 102,1 101,5 103,9 97,0 -6,9

EIENDOM 11,0 11,0 11,0 9,0 8,0 -1,0

FELLESOMRÅDET 1,0 0,0

GRUNNSKOLE 429,3 426,0 445,2 452,0 432,4 -19,6

HJEMMETJENESTEN 211,3 224,2 225,0 209,7 212,5 2,8

INFORMASJON OG SERVICE 19,1 24,9 24,4 21,8 21,3 -0,5

KOMMUNALE BARNEHAGER 195,0 166,3 173,2 148,3 148,0 -0,3

KULTUR OG FRITID 11,7 12,6 11,6 10,5 10,4 -0,1

KULTURHUSET BANKEN 4,4 4,4 3,9 3,9 3,0 -0,9

LILLEHAMMER BIBLIOTEK 9,0 9,0 8,8 8,8 8,8 0,1

LILLEHAMMER HELSESTASJON 18,8 19,3 18,3 19,2 20,2 1,0

LILLEHAMMER KINO 5,0 5,0 5,4 4,9 3,2 -1,7

LILLEHAMMER KULTURSKOLE 14,0 14,3 14,9 13,9 14,3 0,4

LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN 35,7 34,7 32,7 32,2 34,2 2,0

LILLEHAMMER HELSEHUS 181,9 200,2 206,3 209,4 195,4 -14,0

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 40,4 38,7 38,4 49,1 55,0 5,9

NAV 21,3 19,6 19,0 17,2 18,1 0,9

PERSONAL 13,2 6,0 6,0 8,0 9,0 1,0

REHABILITERING 16,1 16,5 15,1 15,7 15,5 -0,2

RÅDHUSFORVALTNING 2,6 2,6 2,6 3,4 1,8 -1,6

RÅDMANNSFUNKSJON 5,5 4,0 4,0 6,8 6,7 -0,1

STRATEGI OG UTVIKLING 8,8 10,2 8,2 9,7 10,9 1,3

SYSSELSETTING 39,7 40,7 39,1 33,3 32,0 -1,3

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 45,3 40,8 36,9 32,9 29,9 -3,0

TILDELINGSENHETEN 13,9 17,3 16,7 14,9 17,9 3,0

VANN OG AVLØP 25,0 29,8 31,8 28,5 31,9 3,5

ØKONOMI 25,5 30,1 27,3 23,6 23,0 -0,6

IT 0,5

Totalt 1673,5 1696,0 1736,2 1693,8 1692,2 -1,6


