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LILLEHAMMER KOMMUNE

Budsjettgrunnlaget for 2013 viser de økonomiske rammene  
for året samt fordelt på netto driftsramme innenfor de 
tjenestene kommunen tilbyr. Budsjettgrunnlaget bygger 
på regulert budsjett 2012, regnskap 2011, statsbudsjettet 
2013 og kjente endringer. 

Lillehammer kommune er i positiv driv på mange områder.  
Ungdoms OL, søknadsprosess til OL 2022, gode resultater  
på måleindikatorer som bruker- og medarbeiderunder- 
søkelser, nærings NM og kulturindekser viser at Lille-
hammer kommune gjør mye bra for veldig mange. Ung-
doms OL skal gi kommunen et nytt løft. I lys av dette blir 
det viktig å trekke fram satsing på barn og unge. Kultur 
og utdanningsdimensjonene i ungdoms OL vil være like 
viktige moment som det idrettslige. Her ligger et poten-
siale for satsing på barn og unge både i forkant, under 
og etter lekene. Det blir viktig i 2013 å følge dette tett 
og at kommune bidrar med kompetanse, gode ideer og 
gjennomføringskraft slik at vi får et optimalt utbytte av 
arrangementet og ideen bak dette. 

NY BUDSJETTMODELL MED LOKAL RESERVE OG 
KRAV TIL OVER- OG UNDERSKUDDSDEKNING
Rådmannens budsjettgrunnlag er et offensivt budsjett 
der det stilles strenge krav til budsjettstyring og budsjett- 
kontroll. Fra og med 2013 vil rådmannen legge om bud-
sjettmodellen slik at virksomhetene overtar ansvaret for 
å legge nødvendige reserver inn i egne budsjetter. Den 
sentralt avsatte reserven vil reduseres tilsvarende og være
forbeholdt eventuelle endringer i fellesinntekter og –  
utgifter, som skatt, pensjon og renter.

Kravet til reserve vil tilpasses den enkelte virksomhet, 
slik at virksomheter med høy risiko vil få krav om å sette 
av en større andel av rammen til reserver enn virksom-
heter med mer forutsigbar drift.

Rådmannen har i budsjettgrunnlaget fordelt 15 millioner 
kroner som tilleggsbevilgninger til de tjenesteområdene 
som er mest utsatt for volumvekst. Fordelingen har tatt 
hensyn til dagens driftsutfordringer, historiske forutset-
ninger og risikoanalyser. Dersom det ikke blir behov for å 
bruke hele eller deler av den avsatte reserven på tjeneste-
områdenivå vil rådmannen omdisponere og evt. inndra 
disse midlene. 

Som en del av budsjettomleggingen innføres en ordning 
der virksomhetene får beholde inntil 2 % av budsjett-
rammen ved eventuelle overskudd (positiv differanse 
mellom bevilgning og forbruk) og må dekke inn 2 % av 
budsjettrammen ved eventuelle underskudd (negativ 
differanse mellom bevilgning og forbruk). Bakgrunn for 
denne endringen er fokus på større fleksibilitet og at  
tjenesteområdene skal oppleve en reel styring av økonomien  
over tid. Dersom et tjenesteområde har for eksempel 20 
millioner i årsbudsjett vil maks over-underskuddsdekning 
være (+ - ) 400 000,-. 

KOMPETANSE OG MEDARBEIDERUTVIKLING
Gjennom arbeidet med strategisk kompetanseplan og 
målsettinger satt i denne ønsker rådmannen å sette et 
særlig fokus på kompetanse og kompetanseutvikling.  
Videre og etterutdanning skal tilbys til alle ansatte- 
grupper. Våre nåværende ansatte er den viktigste ressursen.  
Det er disse vi må ivareta og videreutvikle og vi må sørge 
for at innholdet i jobbene gir den enkelte mening  
og arbeidslyst. 

Rådmannen vil arbeide for å få samarbeidsavtaler med 
videregående skole og med høyskolene for å nå disse mål-
settingene. Blant annet vil vi forsøke å gi videreutdanning 
til ufaglærte som ønsker å ta fagbrev gjennom jobb og 
skole. Vi vil arbeide for at fagutdannede kan ta høyskole-
utdanning i samarbeid med høyskolene og vi vil legge til 
rette for videreutdanning der kommunen har størst behov 
for kompetanse. Rådmannen foreslår derfor å bruke  
10 mill. kroner på kompetanseutvikling der 5 mill. kroner  
settes på et fond som kan brukes over flere år. 

Rekrutteringsvanskene innenfor blant annet tekniske fag 
gjør at kommunen må tenke nytt og annerledes i måten vi 
rekrutterer på. Ny rekrutteringsstrategi skal utarbeides i 
2013. Den må gi noen svar på hvordan vi vil løse  
rekrutteringsproblematikken.

SAMFUNNSUTVIKLING  
OG NÆRINGSUTVIKLING
Lillehammer kommune er en del av et regionalt arbeids-
marked som i praksis strekker seg over store deler av 
Innlandet og Gudbrandsdalen. Det ligger et stort poten-
siale for å utvikle dette i årene fremover. Arbeid med 
Intercitytriangelet er særdeles viktig for hele Østlandet. 

1 Innledning ved rådmannen
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8 fylkeskommuner og alle kommunene langs traseen 
går sammen for å prøve å gjøre planarbeidet best mulig. 
NTP skal til stortinget i løpet av 2013 og det knyttes 
store forventninger til at dobbeltspor vil bli prioritert i 
denne planen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i 2013. 
Dette arbeidet blir særdeles viktig for å sette kurs og gi 
overordnede mål innenfor alle områder kommunen er 
aktør. Det er foreslått å sette av 500 000 til arbeid med 
samfunnsdelen av kommuneplanen i 2013. 

Lillehammer kommune har et næringsfond som fram til 
nå i stor grad har vært brukt til å støtte prosjekt og  
utvikling for lokalt næringsliv. Rådmannen mener at 
kommunen i større grad må bruke næringsfondet på infra- 
strukturtiltak, prosjekter som for eksempel TransNord 
og utvikling av nye næringsareal. Rådmannen vil derfor 
komme tilbake til formannskapet med en sak om hvordan 
næringsfondets innretning skal være. 

Andre store saker som kommunen vil arbeide med 
i 2013 er: TransNord, ATP, Utvikling av attraktive 
 næringsareal, OL 2022, Idrettens hus og Forskningspark 
og Campus på HIL.

TJENESTEKVALITET OG EFFEKTIVISERING
Utfordringer i kommune-Norge i årene som kommer 
er betydelige. Økt forventninger, flere brukere, høyere 
levealder, krav til mer sammensatte tjenester kombinert 
med rekrutteringsproblematikk gjør at pengebruken må 
styres og balanseres. Lillehammer kommune skal levere 
gode tjenester til innbyggerne. Vi skal være offensive og 
målbevisste i våre valg og prioriteringer. Effektivisering 
blir viktig for både å ha kvalitetsfokus og for til enhver tid 
å få mest ut av hver krone. Gjennom arbeidet med om-
organiseringen av Lillehammer kommune er det nedfelt 
seks mål som skal gi rammene for det videre arbeidet.
 
•	 Å fortsette en struktur som fremstår som best mulig 

for å ivareta brukernes behov.
•	 Å etablere en struktur for å videreutvikle behovet for 

effektiv drift.
•	 Å tilrettelegge for en struktur som på en bedre  

måte enn tidligere tilrettelegger for tverrfaglighet  
og  samhandling.

•	 Å etablere en struktur som på en enda bedre måte bistår 
tjenestene med administrativoppfølging og kompetanse.

•	 Å videreutvikle en struktur som på en enkel måte 

ivaretar forholdet til den enkeltes myndighet, ansvar og 
krav til resultater.

•	 Å bearbeide dagens struktur slik at den i seg selv ikke 
er kostnadsdrivende gjennom for mange ledd eller 
 fragmentert organisering.

Arbeidet med å nå disse målene er delt inn i faser.  
Gjennom 2013 vil rådmannen rapportere på disse målene 
i tertialmeldingene. 

I lys av dette blir arbeidet med mål- og målstyringsarbei-
det viktig. Styringskartene på alle nivå i organisasjonen 
skal videreutvikles og det skal være et sterkt fokus på 
kvalitet og effektivitet. De ansatte skal selv bidra i proses-
sen med å utforme mål og måleindikatorer og i samarbeid 
skal det settes et ambisjonsnivå som både er realistisk og 
gir utfordringer. 

ARBEIDSMILJØ 
Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal levere 
gode tjenester. Gjennom ny organisering vil det bli rettet 
et særlig fokus på HR – personal og organisasjonsarbeidet.  
Samordning, koordinering og oppfølging av vedtatte 
planer, rutiner og retningslinjer vil bli hovedprioritet. 
Rådmannen er opptatt av at de ansatte skal oppleve  
Lillehammer kommune som en trygg, interessant og  
god arbeidsplass. Innhold i jobben, godt samarbeid på de 
ulike tjenesteområdene skal prioriteres. Dialog og godt 
samarbeid med de tillitsvalgte er avgjørende for å få 
gode prosesser på både utviklingsoppgaver og  
daglige driftsoppgaver. 

Lillehammer kommune har de senere årene arbeidet syste- 
matisk med sykefraværet. I budsjettet for 2013 er det 
avsatt en 50 % stilling som skal fortsette med systematisk 
nærværsarbeid. Mye tyder på at vi går mot det laveste 
sykefraværet på mange år i Lillehammer kommune. Fort-
satt fokus på ledernes ansvar, arbeidstakernes rettigheter 
og plikter blir viktig i det videre arbeidet. 

Arbeidspresset på ansatte innenfor noen av våre tjenester  
er økende. Det vil være viktig for rådmannen å ha dialog- 
møter med verneombudet og systematisk jobbe med 
oversiktsbildet i AMU. Blant annet vil arbeidsmiljø-
messige konsekvenser av omstillingsarbeidet bli fulgt tett 
gjennom rapportering til dette utvalget. 
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VAKTMESTERTJENESTER
Rådmannen foreslår å fullføre endringen med netto-
budsjettering for TO Byggservice. Tjenesteområdet fikk 
overført kostnader knyttet til renhold ifm budsjettvedtak 
2011. Rådmannen vil fullføre dette ila 2013 ved å foreta 
budsjettuttrekk fra alle tjenesteområder som per i dag 
kjøper vaktmestertjenester fra Byggservice etter samme 
modell som med renholdstjenester. Dette vil redusere 
internfakturering ytterligere i forhold til dagens nivå.  
Ved en slik ordning, forventes ressursutnyttelsen å øke, 
og det er derfor lagt inn krav til effektivisering på  
TO Byggservice.

LILLEHAMMER OLYMPIAPARK
Det er i budsjettet lagt inn en overføring til LOP til- 
svarende de siste to år. I denne summen ligger det en  
forutsetning om at Oppland fylkeskommune bidrar 
tilsvarende de siste to år, noe det er gitt positive signa-
ler om. Rådmannen er for tiden i en positiv prosess i 
samarbeid med Oppland fylkeskommune ifm med en 
sikring av fremtidig drift av LOP. Resultatet av denne 
prosessen vil bli fremmet som egen sak til kommune-
styret og vil inneha vurderinger av fremtidig finansier-
ing og selskapsstruktur. 

Rådmannens budsjettgrunnlag inneholder effektivi-
seringstiltak. De vesentligste er:
•	 Effektivisering gjennom omstillingsprosessen:  

7 mill. kroner*
•	 Forventet prisøkning på 1,9 % på kommunens  

innkjøpte varer og tjenester, kompenseres ikke:  
ca. 8 mill. kroner.

•	 Grunnskole: 4 mill. kroner
•	 Omorganisering natt-turnus innen sektor samhandling 

og folkehelse: 3 mill. kroner
•	 Andre Samordningseffekter innen sektor samhandling 

og folkehelse: 3 mill. kroner
•	 Barnehagestruktur: 3 mill. kroner
•	 Samordnet turnus Bofellesskap og Sysselsetting:  

2,5 mill. kroner
•	 Oppsigelser abonnement og annonser: 1,2 mill. kroner

*Med bakgrunn i formannskapsvedtak om eksterne utlys-
ninger av stillinger i fase 1 av omorganiseringen, vil det ta 
lenger tid å ansette toppledergruppen enn først forutsatt. 
Effektivisering på 7 mill. kroner i 2012 anses derfor som 
urealistisk. Det vil være vanskelig å ta ut effekter av om-
stillingen før i andre halvår 2013, og Rådmannen endrer 
derfor forslaget om effektivisering som følge av omorga-
niseringen fra 7 mill. kroner til 3 mill. kroner for 2012. 
Rådmannen er av den oppfatning at målet om 20 mill. 
kroner i overskudd for 2013 fortsatt skal bestå, og foreslår 
derfor å redusere den sentrale reserven fra 10 mill. kroner 
til 6 mill. kroner.

Foto: Jørgen Skaug
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2 Styringskart for 2013,  
rapportering og risiko
Målkartet for 2013 tar utgangspunkt i målkartet som ble vedtatt i Strategi- og økonomiplan 2013-2016.  
Kartet reflekterer hvilke utfordringer rådmannen mener det er viktig å ha fokus på i 2013.

STRATEGISKE MÅL 2013-2016 MÅLES VED: SISTE MÅLING AMBISJON 2013
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Vekst i folketallet for å sikre en sunn  
befolkningssammensetning også i fremtiden

Folketall pr. 1.1. i Lillehammer 0,8 % + 1 % fra 2012

Folketall 0-15 år i Lillehammer -0,5 % Samme som i 2012

Innbyggere og brukere er fornøyd med  tjenestetilbudet

Innbyggerundersøkelsen 
«Tilfredshet brukere»

4,5 > gjennomsnitt (4,5)

Innbyggerundersøkelsen 
«Tilfredshet innbyggere»

4,1 > gjennomsnitt (4,1)

Alle saker i barnevernet  
skal behandles innen fristen

Andel undersøkelser som tar mer 
enn 3 måneder 1)

41,3 % 0
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Varierte, trygge og trivelige bomiljøer  
med  barnehage og skole i nærområdet

Barnehagedekning 94 % > gjennomsnitt (90 %)

Brukertilfredshet barnehage 5,3 Neste undersøkelse i 2014

Grunnskolepoeng 40,9 > gjennomsnitt (39,9)

Elevundersøkelsen - trivsel 4,4 > gjennomsnitt (4,4)

Varierte arbeidsplasser som styrker regionen

Arbeidsledige 16-24 år 2,4 % < gjennomsnitt (1,9 %)

Arbeidsledige 25-66 år 2,0 % < gjennomsnitt (1,9 %)

Utpendling 18,6 % < 20 %

Plass i Nærings-NM (region) nr. 11 < nr. 21

Kommunens anseelse som  
samarbeidspartner er høy

Innbyggerundersøkelsen 
«Tillit til kommunen»

3,4 > gjennomsnitt (3,4)

Kommunekompasset:  
Fokus-området «politisk styring og 
kontroll»

66
Neste kommunekompass-
evaluering i 2014

Det kommunale felleseiet forvaltes  
på en  tillitsvekkende måte

Lånegjeld i kr. per innbygger 
(konsern)

38 062 < gjennomsnitt (45 965)

Om kommunen er ROBEK-listet Nei Nei

Produksjonsindeks KRD 96,1 % > 97,3 %
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Målkartet forutsetter at det gjennomføres ny innbygger-
undersøkelse i løpet av 2013. En del av måleindikatorene 
i styringskartet er kun tilgjengelig ved utløpet av året og 
kan derfor ikke brukes som en del av løpende rappor-
teringen gjennom året. Det vil derfor bli utarbeidet et 
sett med styringsindikatorer som skal brukes i forbindelse 
med tertialrapporteringene i 2013. Disse vil i hovedsak 
være knyttet opp mot områder det er viktig å ha fokus 
på dersom kommunen skal nå sine ambisiøse mål, som 
eksempelvis økonomi og effekten av omorganiseringen. 
Rådmannen vil komme tilbake til dette i en egen sak til 
formannskapet, som legges frem senest i februar 2013.

OPPFØLGING/RAPPORTERING I 2013
Formannskapet og kommunestyret vil få seg forelagt råd-
mannens styringsark (kortversjonen) samt en gjennom-
gang av kommunens økonomi i tertialrapportene, som vil 
bli lagt fram i henholdsvis mai og september 2013.  
Tertialrapporten vil også inneholde rapport om kommunens  
finansforvaltning, jfr. bestemmelser i Lillehammer  
kommunes finansreglement. I tillegg vil rådmannen legge 
fram for formannskapet en forenklet rapport knyttet 
til de forholdene det hefter størst økonomisk risiko ved 

hver annen måned, første gang i mars (for februar) 2013. 
På administrativt nivå følges tjenesteområdenes resulta-
toppnåelse på månedsbasis. Det følger ny budsjettmodell 
at eventuelle volumøkninger dekkes av virksomhetenes 
budsjetterte reserve. Rådmannen legger i dette budsjett-
grunnlaget inn forslag om betydelig effektivisering/ 
rammenedtak for kommunens virksomheter og det vil 
kreve stram budsjettstyring og budsjettkontroll.

RISIKOVURDERING/STRESSTESTING  
AV VIKTIGE BUDSJETTFORUTSETNINGER
Budsjettet for 2013 bygger som tidligere på en rekke 
forutsetninger når det gjelder forhold som lønns- og pris-
stigning, rentenivå mv. Lillehammer kommune har som 
policy å legge seg på de samme anslag som de som ligger 
til grunn for statsbudsjettets vurdering av kommune- 
sektoren som helhet. Dette gjøres først og fremst fordi 
man ikke anser seg å sitte på kompetanse som gir grunn-
lag for å mene noe annet om utviklingen i norsk økonomi 
enn det sentrale myndigheter gjør. I tillegg gir denne 
tilnærmingen en trygghet i form av at Lillehammer  
kommune har de samme opp- og nedsider knyttet til 
endringer som kommunesektoren sett under ett. Det må 

STRATEGISKE MÅL 2013-2016 MÅLES VED: SISTE MÅLING AMBISJON 2013

P
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Legge til rette for en buffer med tilgjengelige  
bolig- og næringsarealer

Regulerte næringsarealer 313 daa > 70 daa

Regulerte boligarealer 593 daa > 120 daa

Redusere sykefraværet Sykefravær 8,2 % 7,5 %

Høyne kommunens samlede kompe-tanse gjennom 
 systematisk kompe-tanseutvikling og riktig rekruttering

Medarbeiderundersøkelsen  
«Nødvendig kompetanse»

4,7 > gjennomsnitt (4,8)

Medarbeiderundersøkelsen  
«Kompetansehevning»

3,8 > gjennomsnitt (4,1)
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Vi er stolte av Lillehammerregionen og markedsfører dette
Innbyggerundersøkelsen 
«Flytte til Lillehammer»

4,9 >gjennomsnitt (4,5)

Innbyggernes engasjement i kommunale  
beslutningsprosesser blir satt pris på

Innbyggerundersøkelsen 
«Møte med din kommune» 

3,4 >gjennomsnitt (3,5)

Ansvarliggjorte ansatte i forhold til  
kommunens samlede virksomhet  
(utvidet myndiggjøring)

Medarbeiderundersøkelsen 
«Helhetsvurdering»

4,4 >gjennomsnitt (4,5)

1) I særlige tilfelle kan saksbehandlingstiden være 6 måneder uten at det foreligger fristbrudd
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imidlertid advares mot å se på dette som en garanti for at 
man vil bli kompensert for eventuelle endringer i ramme-
betingelsene, erfaringsmessig vet vi at det ikke  
ligger noen automatikk i dette.

Nedenfor følger en gjennomgang av de mest sentrale  
risikoelementene i budsjettet for 2013. Dette er elementer  
der sannsynligheten for en mindre gunstig utvikling er 
høyere enn sannsynligheten for at det går bedre enn antatt  
og/eller forhold der vurderte konsekvenser av et avvik 
endrer driftsresultatet med mer enn 1,5 mill. kroner. 

EKSTERN RISIKO
Generell økonomisk utvikling og skatteinngang: I stats-
budsjettet er det forutsatt en generell økonomisk vekst 
(økning i BNP) på 2,5 %. Forventet vekst i 2012 er 3,1 %. 
Til sammenlikning forventes en vekst i BNP for Norges 
nærmeste handelspartnere å være i snitt 1,8 % i 2013. 
Nivået på kommunesektorens skatteinntekter er koblet til 
den generelle økonomiske veksten først og fremst gjennom  
sysselsetting og lønnsnivå. Hvis veksten blir lavere enn 
forutsatt kan dette gi høyere arbeidsløshet og mindre 
lønnsvekst, noe som også vil redusere veksten i  
kommunenes skatteinngang. 

Selv om noe av grunnlaget for skattevekst i 2013 er lagt 
gjennom lønnsoppgjørene i 2012 og ikke minst det lave 
rentenivået i 2012, vil lavere økonomisk vekst enn forut-
satt kunne påvirke skatteinngangen betydelig. Dersom 
skatteinngangen blir lavere enn forventet i statsbudsjet-
tet er kommunene avhengig av å få tilført en større del 
av inntektene som rammetilskudd, men det ligger ingen 
automatikk i dette. 

Siden koblingen mellom økonomisk vekst og kommu-
nenes skatteinngang er komplisert og påvirkes av mange 
forhold er det vanskelig å anslå den konkrete effekten 
av endret BNP-vekst enn forutsatt for skatteinngangen i 
Lillehammer i 2013. Spørsmålet er også til dels avhengig 
av hva som anses som politisk akseptabelt når det gjelder 
kommunale mindre- eller merinntekter. 

VURDERT RISIKO: -10 MILL. KRONER  
TIL +10 MILL. KRONER.
Pris- og lønnsvekst: Budsjettet bygger på at den generelle 
prisstigningen (KPI) blir på 1,9 pst. i 2013,. Eventuelle 
endringer i den generelle prisstigningen anses isolert sett 
å innebære en begrenset risiko for kommunens årsbud-
sjett. Dette skyldes flere forhold. For det første utgjør 
innkjøp av varer og tjenester bare om lag 30 pst. av total-
budsjettet. For det andre skjer en stor del av kommunens 
innkjøp av varer og tjenester med utgangspunkt i ramme-
avtaler der prisvilkårene allerede er avtalt for 2013.

Lønnsveksten i 2013 er forutsatt å bli 4 %, på nivå med 
lønnsoppgjøret i 2012. Lønnsoppgjøret i 2013 er et mel-
lomoppgjør. Lav prisstigning, lav rente og situasjonen for 
norsk næringsliv ved inngangen til 2013 er med på å gjøre 
et slikt oppgjør mulig

VURDERT RISIKO: - 5 MILL. KRONER  
TIL + 5 MILL. KRONER.
Utvikling i finansmarkedene, herunder renteutvikling:  
I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn at kommunens 
innlånsrente vil ligge på 2,9 pst. (gjelder nye lån og lån 
med flytende rente). Dette er noe høyere enn rentenivået 
i oktober/november 2012 inklusive margin og reflekterer  
Norges Banks syn om fortsatt lav rente inn i 2013.  
Anslaget er nøytralt, effekten av 1 prosentpoengs endring 
utgjør i størrelsesorden 1 -2 mill. kroner netto. Grunnen 
til forholdsvis lavt utslag er at Lillehammer kommune nå 
har en høy andel av lånene bundet i rentebytteavtaler.  
På den andre siden er Lillehammer kommune långiver av 
startlån og långiver til LGE Holding, Lillehammer  
kommune har plassert midler i rentepapirer og aksjefond 
og Lillehammer kommune belaster innbyggerne med 
renter på vann og avløps investeringer. Lillehammer  
kommune har derfor liten risiko i rentemarkedet pr 
høsten 2012. Hvis derimot bankene krever høyere påslag 
på utlånsrentene enn de gjør i dag (ref. finanskrisen), vil 
også Lillehammer kommune ha en renterisiko knyttet til 
dette. Vurdert risiko: -2 mill. kroner til + 2 mill. kroner 
(bare renterisiko).
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3 Økonomiske forutsetninger  
og andre rammebetingelser
Kommunens økonomiske rammebetingelser legges  
hovedsakelig gjennom forslag til statsbudsjett. Stats- 
budsjettet for kommende budsjettår vedtas etter  
utarbeidelsen av det kommunale budsjettet. Alle tall for 
2013-budsjettet vises i 2013-kr hvis annet ikke er angitt. 

PRIS- OG LØNNSVEKST 
Strategi- og økonomiplan 2013-2016 ble utarbeidet i 
2012-priser. Budsjett 2013 blir utarbeidet i 2013-priser. 
Alle tall i budsjettdokumentet er oppgitt i 2013-priser 
hvis ikke annet er utrykkelig angitt.

PRISVEKST 2012
Lillehammer kommunes årsbudsjett 2012 la til grunn en 
prisvekst på 1,6 %. Hittil i 2012 (januar t.o.m. september)  
har prisveksten vært på 0,6 % (målt ved konsumpris- 
indeksen (KPI)). Siste år (målt september 2011 til  
september 2012) har prisveksten vært 0,5 %. Prisveksten 
som ble kompensert virksomhetene i budsjett 2012 har 
derfor vært høyere enn den reelle prisveksten.

PRISVEKST 2013
Prisvekstanslaget i forslaget til statsbudsjett er 1,9 pst.
 
LØNNSVEKST 2012
Årslønnsveksten fra 2011 til 2012 var 4,07 % Avsetningen  
i budsjettet 2012 er tilstrekkelig til å kompensere  
virksomhetene fullt ut for lønnsoppgjøret inneværende år. 

LØNNSVEKST 2013
Årslønnsveksten for kommunesektoren er i forslag til 
statsbudsjett 2011 anslått til 4,0 %. Dette er brukt i 
forutsetningene om lønnsvekst i dette budsjettforslaget. 
Dette følger samme anslaget som i strategi- og økonomi-
plan 2013-2016. 

Med en forventet budsjettert prisvekst på 1,9 % og en 
forventet lønnsvekst på 4,0 %, er forventet reallønns-
vekst 2,1 %.
Overhenget fra lønnsoppgjør 2012 er delt ut på rammene  
til virksomhetene. Den delen av lønnsveksten som av-
henger av lønnsoppgjør 2013 er satt av sentralt (som en 
fellesutgift) og fordeles på virksomhetene når de faktiske 
konsekvensene av lønnsoppgjøret er kjent. 

PRISVEKST I KOMMUNALE GEBYRER
En pris- og lønnsvekst på henholdsvis 1,9 og 4,0 %. vil gi 
en veid utgiftsvekst for kommunal sektor i 2013 på 3,2 %.  
Dette kalles i makroøkonomisk sammenheng for den 
kommunale deflatoren og er et uttrykk for generell pris-
vekst på kommunale tjenester. Alle kommunale gebyrer 
foreslås justert med denne prosentsatsen hvis ikke noe 
annet framgår av kapittel 10.

DRIFTSMESSIG RISIKO
Endringer i antall brukere og da spesielt enkeltbrukere 
som trenger tjenester akutt og i stort omfang, for eksem-
pel ved flytting til kommunen eller overføring fra  
spesialisthelsetjenesten. Det er forutsatt at dette skal 
løses innenfor den enkeltes budsjettrammer. 

Sykefravær. Det er viktig at arbeidet med å redusere 
sykefraværet ikke mister nødvendig trykk og fokus, og 
at de organisasjonsmessige grep som gjennomføres ikke 
øker sykefraværet. Dette stiller store krav til ledelse og 
oppfølging av medarbeidere, jfr. blant annet det som er 
sagt i innledningen til budsjettdokumentet.

Samhandlingsreformen. Det er fortsatt knyttet  
økonomisk risiko til samhandlingsreformen

Effektiviseringstiltak foreslått i dette dokument. 
Det er risiko for at enkelte virksomheter ikke når 
 effektiviseringsmålene.
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FELLESINNTEKTER
Kommunens fellesinntekter består i hovedsak av skatt, 
rammetilskudd, eiendomsskatt, utbytte og ulike typer 
generelle refusjoner og tilskudd. Inntekter som er direkte 
henførbare mot gitte tjenester føres som inntekt hos de 
virksomhetene som utfører tjenesten og kommer derfor 
til fradrag i driftsrammene. 

DET KOMMUNALE INNTEKTSSYSTEMET
Norske kommuner får hovedtyngden av sine frie inntekter  
bestemt gjennom det kommunale inntektssystemet. 
Formålet med dette systemet er å sikre at alle kommuner 
har økonomisk evne til å gi sine innbyggere et likeverdig 
tilbud når det gjelder sentrale velferdstjenester uavhengig 
av kostnadsstruktur eller inntektsnivå.

Omfordelingen som skjer gjennom inntektssystemet 
fører, på godt og vondt, til at endringer i inntektsforut-
setningene på nasjonalt nivå er vel så viktig som endringer 
lokalt. Eksempelvis vil en lokal økning i skatteinngangen 
som ikke gjenspeiles på nasjonalt nivå ha mindre effekt 
enn en tilsvarende økning på nasjonalt nivå som ikke 
gjenspeiles lokalt. 

Summen av de frie inntektene, d.v.s. summen av 
 skatte inntektene, inntektsutjevningen, skjønnstilskuddet  
og rammetilskuddet er i første rekke avhengig av  
følgende forhold: 

•	 Sentrale	myndigheters	vilje	til	å	sikre	at	totalrammen	
for kommunesektoren opprettholdes på forespeilet nivå

•	 Endringer	i	fordelingsforholdene	kommunene	 
imellom, som innbyggertall, demografisk fordeling  
og faktisk skatteinngang.

Beløpsmessig sett er det første punktet klart viktigst,  
selv om omfordelinger kommunene i mellom også gir seg  
budsjettmessige utslag gjennom året. Det vises til kapittel  
2 om rådmannens styringsark, rapporteringsrutiner og 
risiko for en vurdering av inntektsrisikoen knyttet  
til anslaget.

For 2013 er det anslått at de frie inntektene vil bli på 
1203 mill. kroner. Anslaget er hentet fra Grønt Hefte, 
som er vedlegg til KRD sin budsjettproposisjon.

RAMMETILSKUDD
Rammetilskudd har følgende innlemminger fra 2012  
til 2013:

ORDINÆRT SKJØNNSTILSKUDD 
Lillehammer kommune vil motta 7,9 mill. kroner i 
skjønnsmidler i 2013. Skjønnsmidlene fordeles av fylkes-
mannen i forbindelse med statsbudsjettet. Skjønnsmid-
lene inneholder midler knyttet til miljøutslipp i Mjøsa, 
utvikling av interkommunalt utvalg for akutt forurens-
ning og levekårsutfordringer.

EIENDOMSSKATT
Ordinær eiendomsskatt er anslått til 61,8 mill. kroner i 
2013, som er en videreføring av inntektene fra 2013,  hensyn 
tatt en viss økning av ny skattbar eiendomsmasse (ca 3 %), 
og en økning i eiendomsskattesatsen tilsvarende 1,9%.

UTBYTTE FRA AKSJESELSKAPER
Anslaget på 27,5 mill. kroner er basert på Eidsivas lang-
siktige utbytteplaner.

MOMSKOMPENSASJON
Momskompensasjon som Lillehammer kommune får som 
refusjon fra staten for betalt merverdiavgift er delt i to for-
skjellige deler i budsjettet. Momskompensasjon fra drifts-
regnskapet tilfaller tjenesteområdene der utgiftene påløper. 
Momskompensasjon fra investeringsregnskapet refunderes 
også via driftsregnskapet og er hittil ansett som en felles-
inntekt, men her foreligger det nye bestemmelser som gjør 
at kommunene fra 2010 må bruke deler av disse midlene til 
investeringer. Ordningen vil bli innført gradvis, slik at 20 
pst. av momskompensasjonen må tilbakeføres investerings-
regnskapet i 2010, 40 pst. i 2011, 60 % i 2012, 80 % i 2013. 

INNLEMMMINGER OG KORREKSJONER FRA TIDLIGERE ÅR:

Tilskudd ruarbeid 1720

Barnehage, bortfall kontantstøtte mm 3772

Valgfag ungdomsskolen 794

Kulturskoletilbud i SFO 360

Uttrekk Øyeblikkelig hjelp -415

Uttrekk Vergemålsreformen -193

Endring fordeling privat/offentlig skole -116

Sum endringer 5922
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Anslaget på momskompensasjon – kr 2,5 mill. kroner er 
basert på et investeringsbudsjett på ikke-selvfinansierende  
investeringer på netto 50 mill. kroner. Momskompensasjon  
knyttet til investeringer vann- og avløpssektoren tilbake-
føres denne sektoren og inngår ikke i anslaget. 

AMORTISERINGSTILSKUDD
Amortiseringstilskudd er en rentekompensasjonsordning  
knyttet til utbyggingen av skoler (her tidligere års rente-
frie lån til utbygging/rehabilitering av grunnskole og 
Lillehammer Læringssenter) og etablering av sykehjems-
plasser og omsorgsboliger. For 2013 er amortiserings-
tilskuddet vurdert til 8,6 mill. kroner.

TILSKUDD TIL RESSURSKREVENDE BRUKERE
Gjennom ordningen får kommunen dekket 80 pst. av 
utgiftene over kroner 975.000 pr. bruker i 2013-kroner. 
Det anslås et samlet tilskudd på 49,6 mill. kroner i 2013. 
Anslaget bygger på 2012 nivå, med kjente volumøkninger  
for 2013, samt et estimat på nye brukere knyttet til reservene  
som er lagt på områdene innen sektor samhandling og 
folkehelse.

INTEGRERINGSTILSKUDD
Det forutsettes at antall bosatte flyktninger er i samsvar 
med kommunestyrets vedtak. Integreringstilskuddet for 
2013 er beregnet til 34,5 mill. kroner. Det er fortsatt en 
utfordring for kommunen å skaffe nok boliger og arbeid 
til de vi skal bosette. Med dette som bakgrunn er det 
knyttet noe usikkerhet til budsjettanslaget. 
 
FELLESUTGIFTER
Fellesutgiftene er de utgiftene som den kommunale 
 felleskassen påtar seg oppfølgingsansvaret for. I hoved-
oversikten er også lønnsvekstavsetningen en del av  
disse utgiftene.

LØNNSVEKST OG PENSJON
Det er avsatt 8,9 mill. kroner til dekning av lønnsveksten 
som følge av lønnsoppgjør i 2013. Det vises ellers til om-
tale av lønnsveksten tidligere i dette kapitlet.

RENTER OG AVDRAG
Med langsiktige lån på 1,5 mrd. kroner er kommunens 
økonomi bundet opp med nettorenter og avdrag i størrelses- 
orden 100 mill kr pr år. Av dette dekker innbyggerne 
ca 10-11 mill kr gjennom Vann og Avløps-gebyrer ca og 
Lillehammer kommune mottar Amortiseringstilskudd fra 
staten på ca 10 mill kroner.

Det vil ta mer ca 28 år å nedbetale denne gjelden, forut-
satt dagens avdragsnivå på ca. 53 mill. kroner i året.
I henhold til KOSTRA 2011 er netto lånegjelden i over-
kant av 38.000 kroner pr. innbygger. Gjennomsnitt for 
gruppe 13 er 38600 kr pr innbygger.

Det er lagt til grunn en rente på 2,9 pst. for flytende og 
nye lån, og 2,75 pst på innskudd. Dette er en reduksjon 
på 0,35 pst.-poeng i forhold til 2012-budsjettet, men på 
samme nivå som for Strategi og Økonomiplan 2013-2016. 
Det nye anslaget bygger på Norges Banks rentebane. Det 
hefter usikkerhet ved anslaget, jfr. omtale i kapittel 2 om 
risikovurdering.

I 2013 er det budsjettert med et totalt låneopptak på 
212,3 mill. kroner hvorav 56,5 mill. kroner til selv- 
finansierende investeringer, 57,8 mill. kroner til ikke selv-
finansierende investeringer, 48 mill. kroner midlertidig 
til ikke selvfinansierende investeringer og 30 mill. kroner 
til lån fra Husbanken som startlån/etableringslån som 
kommunen videreformidler. Når det gjelder nye låneopp-
tak for 2013, vises det til kapittel 9 vedrørende planlagte 
låneopptak.

I hovedoversikten inneholder netto renter også forventede 
inntekter av innskudd og kapitalforvaltning. Totalt er 
netto rente- og avdragsutgifter anslått til 85,6 mill. kroner 
i 2013. Justert for renteinntekter på nytt ansvarlig lån til 
Eidsiva Energi, er dette på samme nivå som budsjett 2012. 

Kalkulatoriske renter og avskrivninger er utgifter som 
belastes virksomheten direkte, og skal dekke reelle rente 
og avskrivninger, for å få et riktig utgiftsnivå på virksom-
hetene. Hovedtyngden knytter seg opp til vann- og avløp-
sinvesteringene, samt investeringene innenfor Eiendom, 
som danner grunnlaget for internhusleien. Motposten til 
kalkulatoriske renter og avskrivninger  
ligger på fellesområdet hvor renteutgiftene og avdrags-
utgiftene er utgiftsført.
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BRUK AV FOND OG PLIKTIGE 
 AVSETNINGER 

PLIKTIGE AVSETNINGER
Pliktige avsetninger består av avsetning til forsikringsfond 
og avsetning til OU-fond på til sammen 1,6 mill. 

ANDRE AVSETNINGER
Andre avsetninger består av utgifter knyttet til miljø-
utslipp i Mjøsa. 

AVSETNING TIL RESERVE
Budsjett- og regnskapsforskriftene krever et netto drifts-
resultat etter pliktige avsetninger ikke skal være mindre 
enn null. Hvis ikke er det ikke dekning for løpende drift, 
renter og avdrag på lån. For å sikre et minimum av økono-
misk handlefrihet i kommunen er anbefalingen at netto 
driftsresultat være minst 3 pst. av brutto driftsinntekter. 
For Lillehammer kommune vil dette være i størrelses-
orden 50 mill kroner. 

Et stabilt og positivt driftsresultat forutsetter i praksis at 
det avsettes en reserve i årsbudsjettene. Som nevnt flere 
ganger i denne gjennomgangen og spesielt i forbindelse 

med risikovurderingen i del 1, hefter det usikkerhet ved 
mange av de anslagene som budsjettet bygger på. Den 
kommunale økonomien er avhengig av mange forhold 
som er usikre i forkant, som for eksempel generell økono-
misk utvikling, rentenivå, nye brukere av tjenestene m.v. 
Erfaringsmessig vet vi at vi hvert år har behov for minst 
20-25 mill. kroner til å fange opp slike merutgifter. 
I årets budsjett er det foreslått å sette av 25 mill. kroner. 
15 millioner kroner er fordelt virksomhetene, og 6 mill. 
kroner er beholdt på fellesområdet, jf ny budsjettmodell.

BUDSJETTERT MINDREFORBUK
Det er budsjettert med et positivt resultat/mindrefor-
bruk på 20 mill. kroner. Dette er ledd i en opptrapping 
av overskudd i fireårsperioden jf Strategi og Økonomiplan 
2013-2016.

OVERORDNET BUDSJETTOVERSIKT 2013
Oversikten viser rådmannens budsjettgrunnlag for 2013, gjeldende økonomi- og strategiplan for 2013 budsjett 2012 
etter 2. tertial, regnskap 2011,. Budsjett 2013 vises i 2013-kroner.

2013 2014 2015 2016

Resultat 20 30 40 50

Tabell X. Resultat/mindreforbruk Lillehammer kommune 2013-2015 i mill. kroner.

STRATEGI- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016
TALL I HELE TUSEN

BUDSJETT
2013 

S&Ø
2013 

BUDSJETT
2012 E 2 TERT.

REGNSKAP
2011 

Inntekter: i 2013 kr i 2012 kr i 2012 kr  i 2011-kr

Skatt 605 635 576 988 542 977

Inntektsutjevning 32 134 20 230 28 509

Rammeoverføringer 557 332 542 502 496 790

Skjønnstilskudd 7 900 11 150 12 125

Sum frie inntekter 1 203 000 1 167 900 1 150 270 1 080 401

Integreringstilskudd 34 500 30 899 28 900 30 092

Tilskudd til ressurskrevende tjenester 49 640 41 000 41 496 48 678

Momskompensasjon 2 500 2 500 5 000 7 075

Amortiseringstilskudd 8 604 8 493 11 000 9 307

Eiendomsskatt 61 815 58 713 58 713 56 513

Utbytte aksjeselskaper 27 500 21 145 26 416 38 154
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Kommunens fellesinntekter: 1 387 559 1 330 651 1 327 379 1 270 220

Fellesutgifter:

Diverse netto Fellesutgifter 340

Lønnsvekst ikke fordelt driftsrammene 8 893 58 318 32 236

Netto felles pensjonskostnad -17 181

Amortisering tidligere premieavvik 8 217 7 461 4 352 4 189

Kurstap/kursgevinst -794

Netto renteutgifter 32 077 32 977 33 511 41 786

Netto avdragsutgifter (minimumsavdrag) 53 546 53 350 53 069 53 266

Kalkulatoriske renter og avskrivninger -142 440 -136 776 -137 565 -137 513

Sum netto fellesutgifter: -39 707 15 330 -813 -55 907

Netto før avsetninger 1 427 266 1 315 320 1 328 192 1 326 127

Pliktige avsetninger -1 563 -1 541 -1 563 -1 567

Andre avsetninger -500 -494 -850 -350

Bruk av fond/Dekn tidl års underskudd 39 481

Overføring til investeringer -389

Reserve fellesområdet -6 000 -25 000 -30 663 -39 821

Netto etter avsetninger/bruk av fond: 1 419 203 1 288 285 1 295 116 1 323 481

Til fordeling drift: 1 419 203 1 288 285 1 295 116 1 323 481

Driftsrammer 1 409 403 1 295 116 1 295 116 1 322 166

Ikke fordelte effektiviseringer -10 200

Utfordring -26 831

Merforbruk/mindreforbruk 20 000 20 000 0 1 315

Formannskapets reserve: Av 10 millioner kroner i reserve, kan formannskapet disponere inntil to millioner kroner 
igjennom 2013

Foto: Esben Haakenstad
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4 Netto driftsrammer 2013  
– felles for sektorene
Kapitlet viser hvordan disponibel ramme til fordeling 
foreslås fordelt til de ulike områdene. 

FREMSKRIVING AV BUDSJETT  
OG TEKNISK RAMME FOR 2013
Den tekniske rammen for 2013 er budsjettrammen for 
2012 justert med lønnsoppgjør 2012, helårsvirkninger i 
2013 av permanente tiltak som er vedtatt igangsatt i løpet 
av 2012. 

FELLES FOR BEVILGNINGSOMRÅDENE
Sum til fordeling drift for 2013 er på 1409 mill. kroner. 
Ikke fordelte innsparinger er på 14,2 mill. kroner. Når 
disse er fordelt, vil driftsrammene for budsjett 2013 være 
1395 mill. kroner.

Rådmann foreslår å ikke kompensere prisveksten på 
utgiftssiden i årets budsjett. Statsbudsjettet anslår en 
generell prisvekst på 1,9 % fra 2012 til 2013. Prisvekst  
1,9 % på driftsutgiftselementer utgjør ca. 8 mill. kroner 
for Lillehammer kommune. Rådmannen forventer at 
dette blir tatt inn som effektivisering i virksomhetene. 
Kompensert prisvekst i budsjett 2011 og 2012 var på  
henholdsvis 1,8 % og 1,6 %. Den faktiske prisveksten i 
2011 ble 0,7 % og hittil i 2012 har prisveksten vært 0,6 
%. Det har derfor blitt kompensert en høyere prisvekst 
enn virkelig prisvekst de siste to årene. 

NETTO DRIFTSRAMMER 2013 TOTALT 1,4 MRD.  
KRONER FORDELT SEKTORER

Fagenheter  
og andre:  
8% Sektor samfunn, 

infrastruktur og 
planlegging:  
5%

Sektor for  
samhandling  
og folkehelse:  
42%

Sektor  
oppvekst,  
utdanning  
og kultur:  
45%
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TJENESTEOMRÅDE
Rådmannens  

budsjettgrl 2013 
inkl reserve

Fordelt reserve
Rådmannens  

budsjettgrl 2013 
ekskl reserve

Teknisk  
budjettramme 

2013

Budsjett 2012  
etter 2.tertial Regnskap 2011

tall i tusen kr i 2013 kr i 2013 kr i 2013 kr i 2013 kr i 2012 kr i 2011 kr

Sektor samfunn, infrastr. og planlegging 70 033 1 500 68 533 62 766 63 030 71 310

Kommunalteknikk og utemiljø 38 869 500 38 369 35 702 35 240  37 060 

Byggservice 29 172 500 28 672 29 672 28 243  32 124 

Areal og miljø 6 082 500 5 582 3 982 3 446  6 525 

Eiendom -4 090 0 -4 090 -6 590 -3 898  -4 359 

Vann og avløp 0 0 0 0 0  -40 

Sektor samhandling og folkehelse 585 525 10 000 575 525 518 125 515 242 493 892

Hjemmebaserte tjenester 170 178 2 000 168 178 165 578 152 139  155 178 

Lillehammer helsehus 135 873 1 500 134 373 139 008 126 488  138 693 

Bofellesskap 128 189 4 000 124 189 118 749 112 397  106 319 

NAV 40 491 500 39 991 40 091 39 453  39 946 

Samhandlingsreform* 37 219 2 000 35 219 9 32 566  -   

Sysselsetting 19 185 0 19 185 19 285 18 237  19 254 

Rehabilitering 18 464 0 18 464 18 099 17 279  17 377 

Legehelsetjenester** 18 195 0 18 195 0 0  -   

Tildelingsenheten 17 730 0 17 730 17 305 16 683  17 125 

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 639 648 3 500 636 148 638 233 612 849 626 029

Grunnskole 326 915 3 000 323 915 325 237 313 833  316 765 

Barnehager inkl forvaltningen 155 900 0 155 900 158 619 154 531  158 625 

Lillehammer Læringssenter 40 082 0 40 082 40 063 36 126  38 054 

Barnevernstjenesten 33 134 0 33 134 33 134 32 270  32 628 

Avlastning 24 226 500 23 726 22 726 20 721  23 035 

Lillehammer Helsestasjon 13 267 0 13 267 13 367 11 352  11 238 

Kultur og fritid 15 832 0 15 832 15 377 15 036  13 953 

Lillehammer Bibliotek 10 140 0 10 140 10 140 9 818  9 822 

Lillehammer Kirkelige Fellesråd 9 318 0 9 318 9 218 9 218  11 332 

Lillehammer Kulturskole 7 277 0 7 277 6 795 6 427  6 790 

Kulturhuset Banken 3 096 0 3 096 3 096 3 002  3 230 

Lillehammer Kino 462 0 462 462 516  557 

Fagenheter og andre 114 197 0 114 197 129 784 128 476 130 934

Felles brann lk 20 260 0 20 260 19 601 19 601  19 921 

LKs andel av fellesfunksjoner 18 741 0 18 741 18 493 18 493  17 474 

Informasjon og service 15 476 0 15 476 15 791 15 007  14 867 

It 14 891 0 14 891 14 091 14 085  13 462 

Personal 10 361 0 10 361 28 501 27 194  28 116 

Rådhusforvaltning 9 682 0 9 682 9 682 9 768  10 063 

Strategi og utvikling 8 393 0 8 393 8 393 8 757  8 537 

Politisk virksomhet 7 783 0 7 783 6 343 6 343  6 957 

Rådmannsfunksjon 5 610 0 5 610 5 610 6 009  11 039 

Revisjon og kontrollutvalg 2 121 0 2 121 2 021 2 021  1 707 

Innkjøp 1 524 0 1 524 1 524 1 464  -   

Omplasseringsutvalg / overtallige 500 0 500 879 879  588 

Økonomi -1 145 0 -1 145 -1 145 -1 143  -1 798 

  

Sum driftsrammer 1 409 403 15 000 1 394 403 1 348 908 1 319 597 1 322 165

*Samhandlingreformen er bygd opp på nytt.
** Legehelsetjenester og miljørettet helsevern lå tidligere inn under Personal.
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FORDELT RESERVE

Tall i tusen kr i 2013 kr

Sektor samfunn, infrastruktur og planlegging 1 500

Kommunalteknikk og utemiljø 500

Byggservice 500

Areal og miljø 500

Sektor samhandling og folkehelse 10 000

Hjemmebaserte tjenester 2 000

Lillehammer helsehus 1 500

Bofellesskap 4 000

NAV 4 000

Samhandlingsreform

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 3 500

Grunnskole 3 000

Avlastning 500

Fagenheter og andre 0

Sum driftsrammen 15 000

Fordelt reserve pr sektor og tjenesteområde:
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NETTO DRIFTSRAMMER FOR SEKTOREN

5 Samfunnsutvikling,  
infrastruktur og planlegging
SEKTOR SAMFUNN, INFRASTRUKTUR  
OG PLANLEGGING
De kommunale tjenester på dette området omfatter:
•	 Eiendom; forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 

kommunale eiendommer 
•	 Areal og miljø med fagområdene byggesak, arealplan og 

oppmåling/GIS.
•	 Kommunalteknikk og utemiljø; forvaltning, drift, ved-

likehold og utbygging av anlegg og områder innen park, 
idrett natur og friluftsliv, veg, trafikk og parkering.

•	 Vann og avløp og renovasjon. 
•	 Byggservice med vaktmestertjenester (Drift og vedlike-

hold av bygninger), håndverkstjenester (snekring, maling 
etc.) og renholdstjenester.

HOVEDMÅL FOR SEKTOREN
•	 Kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrette-

legger oppleves som offensiv, tydelig og forutsigbar og 
preges av åpenhet og fortløpende dialog med andre 
samfunnsaktører.

•	 Samordning av kommunale kjerneoppgaver innen 
tekniske tjenester (drift, forvaltning, planlegging) bidrar 
til effektiv oppgaveløsning samtidig som kommunal 
infrastruktur og annen eiendom i egen organisasjon og 
selskaper tydelig bidrar til måloppnåelse. 



18

BUDSJETT 2013

KOMMUNEBAROMETERET
Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. 

TABELL X. UTVALGTE INDIKATORER  
- SAMFUNN, INFRASTRUKTUR OG PLANLEGGING

PLASSERING 
KOMMUNE-

BAROMETERET 
2012 2011 2010 2009

Årsgebyr, renovasjon, avløp og vann (2012 kr)plassering og kr. 84 7306 7230 7201

Energikostnader per kvadratmeter bygg (plassering og kr.) 255 135 137 129

Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder (plassering og kvadratmeter pr. innbygger) 41 87* 87 87

Husholdningsavfall per innbygger (plassering og kilo) 321 492 489 523

Andel husholdningsavfall usortert (%) 94 63 64 61

Andel kommunale veier og gater med fast dekke (%) - 76,2 76,2 75,5

Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere (%) - 74,1 71,3 29,4

(Tallene er hentet fra Kommunebarometeret 2012, Kommunalrapport og KOSTRA, SSB) * I KOSTRA for 2011 er det rapportert 84 under leke- og 
 rekreasjonsareal. Det riktige tallet er 87 for 2011.

Årsgebyret for vann, avløp og renovasjon i Lillehammer 
kommune er rangert som nr. 3 i Oppland, og nr. 19 i 
Kommunegruppe 13, av i alt 44 kommuner. Årsgebyrene 
som framkommer av tabellen har vært stabile over flere 
år. Det ligger ikke an til økning i v/a-gebyrene i 2013 ut-
over kommunal deflator. Renovasjonsgebyr opprettholdes 
på 2012-nivå. 

Lillehammer kommunes gebyrer for byggesak/regulering 
og oppmåling ligger i den øvre halvdel av kommune-
gruppe 13, men godt under selvkost. For 2013 økes 
gebyrsatsene med kommunal deflator bortsett fra opp-
målingsgebyr, der vi reduserer gebyrsatsene når 5 eller 
flere tomter måles opp samtidig.

Det vises videre til endring av gebyrer i kapittel 10.
Det er en økning i andel kommunale veier og gater med 
fartsgrense 40 km/t eller lavere de seinere åra, (dette 
inkluderer soneregulering i sentrum) noe som indikerer 
en satsing på trafikksikkerhetstiltak i Lillehammer.  
Årlig rullering av handlingsdelen i trafikksikkerhets-
planen skal sikre kontinuerlig fokus på trafikksikkerhet  
og nødvendige tiltak.

Tjenesteområde Eiendom har som mål å redusere energi-
bruken i kommunale bygninger med 3 % i 2013. Derav 
forventes også reduksjon i energiutgiftene.
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Ryddighet og renhold på offentlige steder

Henting av husholdningsavfall

Mulighet for sortering av avfall for gjenvinning

Kvalitet på drikkevann

Tilrettelegging for syklister

Tilrettelegging for fotgjengere

Standard på veier og gater

4,1
4,1
3,5

4,9
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4,7

5,1
4,9
4,6

5,4
5,0
5,0

3,8
2,8
3,2

3,8
3,1
3,4

3,3
2,8
2,9

Lillehammer Bedre kommune 2011 Bedre kommune - byer 2011

I innbyggerundersøkelsen scorer Lillehammer kommune 
likt eller over snittet på alle disse indikatorene, sammen-
lignet med landet som helhet og i forhold til byer med 
sammenlignbar størrelse, bortsett fra på  indikatoren; 
tilrettelegging for syklister. Her er vi godt i gang med 
sykkelbyprosjektet som vil bli videreført i 2013. Når 
det gjelder kollektivtilbudet innenfor kommunen, noe 
som ikke framkommer av tabellen over, er 71 % av 
innbyggerne fornøyde. Lillehammers gjennomsnitt er 
4.1 mot 3.0 i andre kommuner som har gjennomført 
 innbyggerundersøkelsen.
 
UTBYGGING- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER 
 SEKTOREN
Det er flere store utviklingsprosjekter og stor aktivitet i 
Lillehammer kommune som fortsetter inn i 2013.

Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel som 
nylig er vedtatt, arbeides det nå med «Transformasjon 
Nord», inkludert Rosenlund bydelssenter, som er et 
stort byutviklingsprosjekt som vil prege byen i mange år. 
Transformasjon Nord innebærer byvekst med næringsut-
vikling og boligbygging i Nordre Ål. 

Det er gitt byggetillatelse for Storgata kjøpesenter og 
Prosjekt 61 grader Nord. Dette er viktige prosjekt for 
sentrumsutviklingen. Utbyggingsavtale når det gjelder 
Storgata kjøpesenter har nå vært ute til høring og kom-
mer til politisk behandling november 2013. Gjennom 
reguleringsplanen er det tilrettelagt for flere prosjekter 
utover Storgata kjøpesenter og Prosjekt 61 grader Nord. 
I forbindelse med ungdoms-OL bygges det ungdoms-
hall og deltakerlandsby på Stampesletta. Utviklingen på 

BRUKERUNDERSØKELSE I LILLEHAMMER INNENFOR SEKTOREN (UTDRAG):
I vedtatt kommuneplan, i samfunnsdelen, er en av visjonene at:  
«Innbyggere og brukere skal være fornøyd med tjenestetilbudet».

I 2011 gjennomførte Lillehammer kommune en inn-byggerundersøkelse:
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Stampesletta innebærer store oppgaver innenfor flere av 
fagområdene i sektor samfunn, infrastruktur og planlegging. 
 
Deltakerlandsbyen skal etter ungdomslekene benyttes til 
studentboliger/ungdomsboliger, noe som vil være et vik-
tig bidrag for å møte de boligutfordringene vi har overfor 
disse gruppene. 

Lillehammer kommune deltar i BOSO – boligsosialt ut-
viklingsprogram i regi av Husbanken. For eiendom vil det 
medføre behov for å gjøre endringer i eiendomsmassen, 
både med hensyn til beliggenhet og størrelse på boligene. 
Etterspørselen / behovet for kommunal bolig er større 
enn hva som tilbys i dag. Det er et mål at sirkulasjonen i 
kommunale boliger skal øke. 

Tjenesteområdet eiendom har gjennomført flere store 
utbyggingsprosjekter de seinere åra, uten store kostnads-
overskridelser. Et av de største utbyggingsprosjektene 
som ferdigstilles neste år er utbygging av Helsehuset for 
146 millioner. 

Satsing på sykkelbyprosjektet videreføres som et prioritert 
tiltak og gjennomføring vil være avgjørende for en økt 
andel syklister i Lillehammer. (primært transportsykling)

UTFORDRINGER INNENFOR SEKTOREN 2013
Hovedutfordringene innenfor sektor samfunn, infrastruk-
tur og planlegging er vedlikehold av veier og bygninger, 
samt fornying av ledningsnettet.

Bygninger 
I nylig vedtatt vedlikeholds strategi for kommunens  
bygningsmasse er det et mål å avsette 170,- kr/m² pr. år. 
For 2013 ligger det an til at vedlikeholdsnivået opprett-
holdes om lag på 2012- nivå. Kommunens totale  
bygningsmasse utgjør i dag om lag 154 000 m² som  
nyttes til ulike formål. (I tillegg kommer LKB og LKE og 
noe innleie). Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med  
2,5 mill. kroner til vedlikehold av bygninger.

Vei
Vi har 17 mil med offentlig vei som har en total beregnet 
verdi på 2,4 milliarder i nypris. I strategi og økonomi-
planen er det anslått et årlig behov på minimum 159,-kr/
meter vei pr. år for å holde denne vegkapitalen i hevd. 
Pr. i dag er det et betydelig etterslep på vedlikehold og 
 rehabilitering av vei. Lillehammer kommune har et mål 
om kontinuerlig å trappe opp rehabilitering og vedlike-

hold av vei for å redusere etterslepet, noe som også er 
synliggjort i budsjett for 2013. Rådmannen foreslår å 
styrke budsjettet med 0,5 mill. kroner til vedlikehold vei.

Hovedplan Vann og Avløp: 
Arbeidet med revisjon av hovedplan for vann/avløp 
(kommunedelplan)ble påbegynt i 2011. Dette er et meget 
omfattende arbeid som skal dokumentere prioriterte 
behov i et langsiktig perspektiv og danne grunnlag for de 
årlige investeringer. Saken fremmes til politisk behand-
ling i 2013. 

ARBEID I TJENESTEOMRÅDENE  
PÅ  SEKTOR  SAMFUNN, INFRASTRUKTUR  
OG  PLANLEGGING
Lillehammer kommunes ansatte skal gjenspeile det 
mangfold som finnes blant innbyggere i Lillehammer. 
Byggservice (vaktmestertjenester, vedlikehold og ren-
holdstjenester) ansetter mange av de innvandrere som 
kommer til Lillehammer og tjenesteområdet har sterkt 
fokus på kulturforståelse som grunnlag for trivsel. 
Gjennomsnittlig nærvær i de fire tjenesteområdene er  
95 % ved siste måling i september 2012. Byggservice har 
i denne målingen et nærvær på 92,74 % blant 110 ansatte, 
og har som mål å øke nærværet til 94 % i 2013. 

Det arbeides systematisk med de faktorer som bidrar til å 
øke nærværet i alle tjenesteområdene. Lederutvikling og 
tydelig ledelse er en av disse faktorene.

Den største risikoen i tjenestene på sektor samfunn, 
infrastruktur og planlegging er manglende tilgang på nød-
vendig teknisk kompetanse og ressurser, både i forhold til 
å beholde eksisterende kompetanse, og ved rekruttering i 
ledige stillinger. 

Denne utfordringen deler vi med et stort flertall av  
norske kommuner og er et generelt uttrykk for knapp-
het på tilgjengelig kompetanse på disse fagfeltene i Norge. 
Rådmannen vil systematisk arbeide med dette i 2013 bl.a. 
gjennomen ny rekrutteringsstrategi / kompetanseplan.
I fase 2 i omstillingsprosessen vil det være viktig å se på det 
totale antall oppgaver innenfor sektoren og gjøre en vurde-
ring av hvilken organisering/struktur som best er egnet til:
•	 å løse bredden av oppgaver innenfor sektor samfunn, 

infrastruktur og planlegging
•	 og som gir en optimal utnyttelse av den totale 

 kompetanse på sektoren.
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Vedtatt budsjettramme 2012 35 240

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 544

Lønnsoverheng 2012-2013 441

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 36 224

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 35 702

Drift ungdomshall fra høst 2013 200

Helårsdrift Curlinghall 375

Økte driftsutgifter utover prisvekst 400

Økt vedlikehold vei 500

Økt husleie Curlinghallen 1 192

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 38 369

Områdets budsjettreserve 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 38 869

Vedtatt budsjettramme 2012 27 743

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 1 066

Lønnsoverheng 2012-2013 926

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 30 235

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 29 672

Effektivisering -1 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 28 672

Områdets budsjettreserve 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 29 172

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ

BYGGSERVICE

Vedtatt budsjettramme 2012 - 3 898

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 134

Lønnsoverheng 2012-2013 88

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr -3 676

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr - 6 590

Vedlikehold bygningen 2 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr -4 090

Områdets budsjettreserve

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr -4 090

EIENDOM

Vedtatt budsjettramme 2012 1 946

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 500

Lønnskompensasjon 2012 449

Lønnsoverheng 2012-2013 294

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 4 189

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 3 982

GIS-arbeid - Lillehammer kommunes andel 600

Kompensasjon for bortfall inntekter 1 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 5 582

Områdets budsjettreserve 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 6 082

AREAL OG MILJØ
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DE KOMMUNALE TJENESTER PÅ DETTE 
 OMRÅDET OMFATTER:
•	 Hjemmebaserte tjenester
•	 Lillehammer helsehus
•	 Bofellesskap
•	 NAV
•	 Samhandlingsreformen
•	 Sysselsetting
•	 Rehabilitering
•	 Legehelsetjenester
•	 Tildelingsenheten

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER  
FOR SEKTOREN: 
Innbyggerne opplever et tilgjengelig og høyt kvalifisert 
offentlig hjelpeapparat, enten behovet er behandling, 
bistand til mestring eller forebygging.

Det skal ikke være ventetid på heldøgns pleie og  
omsorg eller helsetjenester når kriteriene for slike 
 tjenester er oppfylt.

VIKTIGE FOKUSOMRÅDER  
FOR Å NÅ HOVEDMÅLENE:
•	 Videreutvikle demensomsorgen ifht innhold og kapasitet.  

Spesielt med fokus på tjenester til yngre demente og et 
variert dagtilbud.

•	 Ha tilstrekkelig med tilgjengelige korttidsplasser med 
god faglig kvalitet for å gi avlastning-, vurderings- og 
opptreningsbehov. 

•	 Økt arbeids-, sysselsetting- og aktivitetstilbud for  
mennesker med psykiske lidelser/rusproblemer  
gjennom tilpasning av eksisterende tiltak og etablering 
av nye. 

•	 Øke tilgjengeligheten på boliger inklusiv oppfølging/
veiledning i tråd med handlingsplan BOSO.

•	 Sikre nødvendig kompetanse gjennom oppfølging av 
kompetanseplaner og rekruttering.

•	 Fortsette arbeidet med å skape attraktive arbeidsplasser 
og redusere sykefravær.

•	 NAV Lillehammer skal vektlegge prioriterte målgrupper  
som ungdom, langtidsledige, innvandrere og personer 
med nedsatt arbeidsevne. I 2013 skal personer med 
nedsatt funksjonsevne ha særskilt prioritet.

6 Samhandling og folkehelse

Vedtatt budsjettramme 2012 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 0

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 0

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 0

Områdets budsjettreserve

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 0

VANN OG AVLØP
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NETTO DRIFTSRAMMER FOR SEKTOREN:

KOMMUNEBAROMETERET

TABELL X. UTVALGTE INDIKATORER 
- SAMHANDLING OG FOLKEHELSE- KOMMUNEBAROMETERET

PLASSERING 
KOMMUNE-

BAROMETERET 
2012 2011 2010 2009

Andel årsverk med fagutdanning – pleie og omsorg (%) 227 73 72 69

Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie 286 3,2 3,2 3,1

Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand 82 10,9 10,0 10,0

Årsverk pr. mottaker 104 0,53 0,52 0,47

Tid med lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem (time) 94 0,9 0,5 0,5

Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (%) 185 11,6 10,5 10,0

Andel plasser i enerom med eget bad/wc 324 71,7 77,1 77,1

Snitt stønadslengde 18-24 år – sosialhjelp (måned) 314 4,6 4,8 4,6

Andel arbeidsløse i kommunen – sosialhjelp (%) 277 2,6 2,3 2,3

(Tallene er hentet fra Kommunebarometeret 2012, Kommunalrapport og KOSTRA, SSB)
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Sammenligningstall viser også at kommunen har 
 utfordringer på dekning av kompetanse innen flere 
 områder sammenlignet med andre kommuner. Når behov 
for ny og økt kompetanse fortløpende løftes som et av 
hovedfokusene, har dette sammenheng med at tjenestene 
skal løse oppgaver for stadig nye brukergrupper med 
komplekse behov.

* Frittstående brukerundersøkelse ** Frittstående brukerundersøkelse, 4 trinns svarskala 

For flere resultater fra brukerundersøkelser/innbyggerundersøkelsen se: www.lillehammer.kommune.no 

Helsestasjonen, brukere: Alt i alt (2012)

LHH, Dagsenter, brukere: Alt i alt (2012)*

LHH, pårørende: hører på deg  
hvis du har noe å klage på? (2011)**

LHH, pårørende: Alt i alt (2012)

LHH, beboere: Fornøyd med den  
medisinske behandlingen de får (2011)**

LHH, beboere: Alt i alt (2012)

Hjemmetjenesten, brukere: Opplevelse av at  
tjenesten har god nok kvalitet (2011)**

Hjemmetjenesten, brukere: Alt i alt (2012)

REHAB, Ergoterapi og fysioterapitjenesten, 
brukere: Alt i alt (2012)

Hjemmetjenesten, pårørende til de  
personer med demens: Alt i alt (2012)

Kommunen som bosted for eldre

0 1 2 3 4 5 6
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Gjennom budsjettgrunnlaget for 2013 mener rådman-
nen at tjenestene i stor grad videreføres på dagens nivå og 
samtidig legger til rette for å møte nye utfordringer.

FORHOLDSTALL FRA BRUKERUNDERSØKELSER:
 Dersom ikke merket med annet er resultatene fra inn-
byggerundersøkelsen 2011, feilmargin +/- 0,3
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BEDRE  
KOMMUNE -  
BYER 2010

BEDRE  
KOMMUNE 

2011

 LILLE-
HAMMER

ANDEL 
 FORNØYDE 
(OM LAG)

Kommunen som bosted for eldre 3,7 4,3 4,1

Hjemmetjenesten, pårørende til personer med demens: Alt i alt (2011)** 3,4 3,4 87 %

REHAB, Ergoterapi og fysioterapitjenesten, brukere: Alt i alt (2011)* 5,3 4,8 88 %

Hjemmetjenesten, brukere: Alt i alt (2011)** 3,5 3,6 94 %

Hjemmetjenesten, brukere: Opplevelse av at tjenesten har god nok kvalitet (2011)** 3,4 3,4 86 %

LHH, beboere: Alt i alt (2011)** 3,6 3,6 96 %

LHH, beboere: Fornøyd med den medisinske behandlingen de får (2011)** 3,4 3,5 94 %

LHH, pårørende: Alt i alt (2011)** 3,4 3,2 82 %

LHH, pårørende: hører på deg hvis du har noe å klage på? (2011)** 3,5 3,3 76 %

LHH,Dagsenter, brukere: Alt i alt (2012) * 5,8 5,8 100 %

Helsestasjonen, brukere: Alt i alt (2012) 5,0 5,4 100 %

MULIGHETER/UTFORDRINGER I 2013
Ny organisasjonsstruktur
Ifbm omstillingsprosessen er det lagt inn krav til effek-
tiviseringsgevinster som forventes synliggjort gjennom 
fase 2 og 3 i omstillingsprosjektet. I tillegg er det i bud-
sjettgrunnlaget synliggjort besparelser på 6 mill. kroner 
 knyttet til endring i organisering av det samlede nattilbu-
det, alternativ løsning for matombringing og mer effektiv 
utnyttelse av tjenester på tvers av tjenesteområder.  
Besparelsene vil gjennomføres fortløpende og rapporteres 
i tertialrapportene.

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en retningsreform og fases inn 
i peripoden fram mot 2016. Reformen setter store krav til 
kompetanseoppbygging og fleksibilitet i det kommunale 
tjenestetilbudet. Tverrfaglig samarbeid innad i kom-
munen, på tvers av kommunegrenser og med spesialist-
helsetjenesten er helt nødvendig om vi skal møte utfor-
dringene. I 2012 har hovedfokuset vært på de somatiske 
tjenestene. Fra 2014 fases området psykisk helse og rus 
inn, og det vil derfor være viktig å forberede dette i 2013.
Gjennom 2012 er det etablert 12 intermediære plasser 

ved Lillehammer helsehus. Tilbudet er et interkommu-
nalt tilbud og har som hovedmål å kunne ta imot brukere 
fra spesialisthelsetjenesten som krever kompetanse og 
tett oppfølging som et resultat av tidligere utskriving fra 
sykehus. Tilbudet er i budsjett 2013 lagt inn med helårs-
drift og ut fra erfaringer inneværende år er det grunn til 
å forvente at kommunene skal være i stand til å kunne 
håndtere forventet utskriving. Det er likevel avsatt kr 500 
til utskrivingsklare pasienter i budsjett 2013.
Tidligere utskriving fra spesialisthelsetjenesten øker 
også presset mot fysio- og ergoterapitjenestene. Dette 
 medfører at det idag er ventetid på disse tjenestene. 
Rådmannen har derfor foreslått å øke fysioterapi tjenesten 
med 40 % stilling og ergoterapitjenesten med 25 % 
 stilling (forvaltning tekniske hjelpemidler).

Fra 15/10 er det etablert 4 plasser for øyeblikkelig hjelp 
ved Lillehammer helsehus. Det er planlagt at dette 
 tilbudet økes til 8 plasser i 2013, og at Nordre del av 
Ringsaker tiltrer samarbeidet. Hovedformålet med 
 tilbudet er å håndtere akutt behov for oppfølging der 
 pasientens diagnose er kjent og hvor sykehusinnleggelse 
ikke er nødvendig. Med en riktig innretning på dette 
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tilbudet er det forventet at kommunal medfinansiering 
av spesialisthelsetjenesten vil reduseres. Tilbudet er 
 full finansiert av staten med et tilskudd på kr 12 mill.

Prognosene for kommunal medfinansiering av sykehusinn-
leggelser forventes å ha et merforbruk i størrelses- 
orden kr 2 mill inneværende år. Utviklingen etter 1.  
tertial 2012 og med de tiltak som er etablert bør det for-
ventes en nedgang i kommunal medfinansiering.  
Rådmannen har derfor tatt høyde for finansiering 
 tilsvarende opprinnelig akonto beløp for 2012, dvs  
kr 31 mill. Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadene 
ved kommunal medfinansiering og det er fortsatt uavklart 
om dette blir fullfinansiert fra staten. Rådmannen har der-
for lagt inn en reserve på 2 mill. kroner på dette området.

Fra 1/7 er TRUST-prosjektet videreført gjennom 
 etablering av ny felles utviklingsenhet for helseregion Sør 
Gudbrandsdal. For tiden foregår rekruttering til enheten  
som forventes å være i full drift med 5,2 årsverk fra 
 nytt-år. Lillehammers andel av kostnaden er avsatt i 
 budsjettgrunnlaget.. Hovedfokuset til denne enheten vil  
i 2013 være:
•	 sikre videreføring av tiltakene i TRUST prosjektet
•	 fokus på folkehelsearbeidet innklusiv utarbeide 

 fellesfolkehelseplan for regionen
•	 etablere intermediære tilbud innen området 

rehabilitering(Øyer/Ringebu)
•	 forberede innfasing av området psykis helse og rus  

fra 1/1-2014.

Demensomsorgen
Rullering av gjeldende demensplan vil bli foretatt i 2013. 
I påvente av dette er det nødvendig å etablere et institu- 
sjonstilbud spesielt rettet inn mot yngre demente. Råd-
mannen foreslår å etablere 6 plasser ved omdisponering 
av tilbud i et av bo- og servicesentrene. Tilbudet har en 
samlet kostnad på ca kr 7 mill og finansieres gjennom 
omstilling av midler innen hjemmetjenesten samt over-
føring av kr 3,2 mill fra Lillehammer helsehus som idag 
brukes til samme målgruppe. Tilbudet krever noe mindre 
bygningsmessig tilpasning og kan etableres fra februar.

Statsbudsjettet har fokus på hjemmeboende demente 
og det er avsatt betydelige prosjektmidler for å utvikle 
kommunale tilbud. Det er allerede satt i gang arbeid for 

å søke på disse midlene spesielt med tanke på å videreut-
vikle dagsentertilbudet, «grønn omsorg» og tiltak rettet 
mot bruker og deres pårørende.

Rådmannen har i sitt budsjettgrunnlag avsatt kr. 450`til 
videreutvikling av dagtilbud for demente.

Institusjonstilbudet
Medio april 2013 vil nybygget ved Lillehammer helsehus 
stå ferdig og rehabilitering av resterende bygningsmasse 
påbegynnes. Dette skaper flere driftsutfordringer som 
kan gi noen økonomiske konsekvenser. Det er derfor 
avsatt kr 1,5 mill som en reserve for å håndtere evt  
merkostnader.

Utvidelse med 4 korttidsplasser vedtatt i kommunestyret 
i nov. er videreført i budsjettgrunnlaget med kr 1,5 mill. 
Totalt antall plasser vil da være 177 fram til bygget står 
ferdig med 181 plasser med kun enerom og eget bad/wc. 
(konf. kommunebarometer hvor LK scorer dårlig).  
I budsjettgrunnlaget er det lagt inn kr 1 mill til økte 
driftskostnader knyttet til renhold, vaktmester og energi 
for å drifte det nye bygget i perioden april-desember.

Psykisk helse og rus
Rullering av plan for psykisk helse og rus behandles i kom-
munestyret i desember. I prosessen så langt er det fokusert 
på behovet for bedre tverrfaglig samhandling innen dette 
feltet for å oppnå bedre tjenester. Anbefalinger fra plan for 
psykisk helse og rus vil legge føringer for omstillingsproses-
sen fase 3. Lillehammer kommune står overfor store utfor-
dringer spesielt knyttet til en rask voksende ung bruker-
gruppe med adferds problemer og isolasjon. Denne gruppen 
krever at det utvikles andre typer tjenester enn vi har i dag, 
og må i stor grad skreddersys til hver enkelt bruker. I avde-
ling for psykisk helse og rus oppleves en mer kompleksitet i 
brukergruppa som krever mer målrettet og faglig spisset til-
nærming. Dagtilbud og gruppetilbud må økes. Rådmannen 
har satt av 4 mill. kroner som reserve i TO-bofelleskap for å 
kunne håndtere disse utfordringene. Parallelt med plan for 
psykisk helse og rus behandles handlingsplanen knyttet til 
BOSO-prosjektet. Det er stort behov for flere boliger og økt 
sirkulasjon i bruk av kommunale boliger. Bolig er et grunn-
leggende behov som er en forutsetning for å gå inn med 
andre tjenester. Det må settes inn oppfølging/veiledning for 
å følge opp strategien om å få flere til å eie sin egen bolig.
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Det må etableres boliger/gjennomgangsboliger til 
 mennesker med rusmiddelmisbruk som har liten bo evne 
med tett oppfølging av miljøpersonale i boligen. Dette vil 
også være et forebyggende tiltak ifht å redusere hærverk/
skade, kriminalitet og uro.

NAV 
NAV har gode resultater knyttet til prioriterte grupper, 
spesielt ungdomssatsingen. 
Ungdomsgarantien, dvs all ungdom under 20 år uten 
skoleplass eller arbeid skal ha fått tilbud om arbeidsret-
tede tiltak i samarbeid med den Fylkeskommunale opp-
følgingstjenesten. Kravet er 95 % måloppnåelse, noe som 
har full måloppnåelse måned for måned. 
Oppfølgingsgarantien, dvs at alle ledige 20-24 åringer får 
tilbud om oppfølging innen 3 mnd. 
Tiltaksgarantien, knyttet til langtidsledige ungdom 20-24 
som har fått tilbud om arbeidsrettede tiltak får utarbei-
det aktivitetsplan og sikres oppfølging med planlagte 
aktiviteter. Målet er oppgølging av 85% av ungdommene. 
Så langt er resultatet at 91 % har oppfølging.

Prioriterte målgrupper i nav er ungdom, langtidsledige, 
innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne. Det 

Vedtatt budsjettramme 2012 122 899

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 2 500

Lønnskompensasjon 2012 4 653

Lønnsoverheng 2012-2013 4 125

Andre tekniske endringer 5 718

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 139 895

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 139 008

Helårsvirkn økning 4 korttidsplasser jf ks-vedtak 1 500

Overflytning hjemmetjenesten -3 200

Husleieøkning knyttet til nytt bygg 630

Renhold, strøm, vaktmester mm nytt bygg 1 000

Styrkning intermed LKs andel 1 035

Styrkning Ø-hjelp 6 400

Tilskudd Ø-hjelp -12 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 134 373

Områdets budsjettreserve 1 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 135 873

Vedtatt budsjettramme 2012 148 195

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 9 248

Lønnskompensasjon 2012 4 669

Lønnsoverheng 2012-2013 4 107

Andre tekniske endringer -356

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 165 862

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 165 578

Etablere nytt tilbud yngre demente (fra LHH) 3 200

Effektivisering -600

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 168 178

Områdets budsjettreserve 2 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 170 178

HJEMMEBASERTE TJENESTER

LILLEHAMMER HELSEHUS

er de senere år blitt mer og mer utfordrende å jobbe med 
ungdom: Utfordringene er komplekse og inneholder 
mye psykiatri. For å komme i inngrep med den enkelte 
ungdom har NAV etablert et eget ungdomsteam som 
arbeidet tett med oppfølging. Det er et økende behov for 
kommunale arbeidstreningsplasser som prekvalifiserende 
til å nyttiggjøre seg arbeidsrettede virkemidler i NAV

Innvandrere utgjør en prioritert gruppe da de har større 
utfordringer knyttet til muligheter for å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Behov for bedre norskkunnskaper og 
individuelt tilpassede introduksjonsprogram som i flere 
tilfeller bør utvides til 3 år. Fokus på deltagelse i det 
norske arbeidsliv må forsterkes fra de bosettes. Til denne 
gruppen er det også behov for kommunale arbeidstre-
ningsplasser som pre kvalifiserende til å nyttiggjøre seg 
arbeidsrettede virkemidler i NAV.
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Vedtatt budsjettramme 2012 106 889

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 5 200

Lønnskompensasjon 2012 4 051

Lønnsoverheng 2012-2013 3 594

Andre tekniske endringer -872

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 118 862

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 118 749

Effektivisering -600

Prosjekt pluss over til driftsfase 1 900

Volumøkning 5 990

Lederfunksjon rus/psykiatri 650

Samordnet turnus med Sysselsetting -2 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 124 189

Områdets budsjettreserve 4 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 128 189

Vedtatt budsjettramme 2012 39 453

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 354

Lønnsoverheng 2012-2013 345

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 40 152

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 40 091

Effektivisering -100

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 39 991

Områdets budsjettreserve 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 40 491

Vedtatt budsjettramme 2012 32 566

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 15

Lønnsoverheng 2012-2013 15

Andre tekniske endringer -32 587

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 9

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 9

Etablering ny enhet for samhandling 2 060

Kommunal medfinansiering 31 000

Utskrivningsklare pasienter 500

Felles kompetansegruppe 1 650

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 35 219

Områdets budsjettreserve 2 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 37 219

Vedtatt budsjettramme 2012 18 545

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 588

Lønnsoverheng 2012-2013 541

Andre tekniske endringer -308

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 19 367

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 19 285

Effektivisering -100

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 19 185

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 19 185

BOFELLESSKAP

NAV

SAMHANDLINGSREFORM

SYSSELSETTING
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Vedtatt budsjettramme 2012 17 279

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 436

Lønnsoverheng 2012-2013 420

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 18 134

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 18 099

Gjeninnføre 40 % fysioterapeut 180

25 % hjelpemiddelforvalter 125

Bassengleie og møtegodtgjørelse 60

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 464

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 464

Vedtatt budsjettramme 2012 15 701

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 107

Lønnskompensasjon 2012 312

Lønnsoverheng 2012-2013 190

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 17 310

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 17 305

Dagsenter Grønn omsorg 425

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 17 730

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 17 730

Vedtatt budsjettramme 2012 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 0

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 0

Tilføres fra personal 18 140

Kompensasjon kriseteam 55

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 195

Områdets budsjettreserve

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 195 

REHABILITERING

TILDELINGSENHETEN

LEGEHELSETJENESTER
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DE KOMMUNALE TJENESTER  
PÅ DETTE OMRÅDET OMFATTER:
•	 Grunnskole
•	 Kommunale barnehager og barnehageforvaltning
•	 Lillehammer læringssenter
•	 Barneverntjenesten
•	 Avlastning
•	 Lillehammer helsestasjon
•	 Kultur og Fritid
•	 Lillehammer bibliotek
•	 Lillehammer kulturskole
•	 Kulturhuset banken
•	 Lillehammer kino
•	 Lillehammer kirkelige fellesråd

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER  
FOR SEKTOREN
Kommunens tilbud til barn, unge og kultur.

Hovedmål barn og unge: Alle barn og unge i Lillehammer  
skal ha de kommunale tjenester de har behov for til rett 
tid fra et samordnet tjenesteapparat. 

Hovedmål Kultur:
•	 Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være 

kjent som kultur- og idrettsby.
•	 Lillehammer skal videreutvikle og befeste posisjonen 

som kulturbyen ved Mjøsa. 
•	 Kulturbyen skal kjennetegnes ved høy kvalitet, god 

tilgjengelighet og et variert tilbud.

7 Oppvekst, utdanning og kultur

NETTO DRIFTSRAMMER FOR SEKTOREN
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•	 ad barnehager så er nær 98 % av brukerne i helhets-
vurdering av barnehagene fornøyde (kommunale og 
private) ref barnehageundersøkelsen 2012

•	 ad barnehager så er nær 98 % av brukerne i helhets-
vurdering av barnehagene fornøyde (kommunale og 
private) ref barnehageundersøkelsen 2012

•	 Ad tilrettelegging for friluftsliv er 91% av innbyggerne 
fornøyde, ref innbyggerundersøkelsen

•	 ad oppvekstmiljøet for barn og unge er 85% av inn-
byggerne fornøyde, ref innbyggerundersøkelsen

•	 Ad kulturtilbudet i kommunen så er 88% av inn- 
byggerne fornøyde, ref innbyggerundersøkelsen

KOMMUNEBAROMETERET

 

BEDRE  
KOMMUNE - 
BYER 2010

BEDRE  
KOMMUNE 

2011 LILLE HAMMER

SVARANDEL I 
SVARKATEGORI 

4-6 (ANDEL 
FORNØYDE)

Bibliotek: Alt i alt (2011) ** 5,2 5,3 99 %

Barnehage: Alt i alt (2012) ** 5,1 5,3 98 %

SFO: Alt i alt (2011)** 4,5 4,4 84 %

Helsestasjon: Alt i alt (2012)* 4,8 5,2 100 %

oppvekstmiljøet for barn unge og unge 4,2 4,3 4,5 85 %

naboskap og sosialt fellesskap 4,5 4,5 4,6 86 %

møteplasser der du kan treffe andre 4,1 3,7 4,3 79 %

folkeliv og aktivitet i kommunen 3,9 4,0 4,5 84 %

tilbud av kafeer, resturanter, uteliv 4,1 3,5 4,5 85 %

kulturtilbudet i kommunen 4,4 4,2 4,6 88 %

mulighet til å delta i idrett 4,7 4,6 5,0 93 %

andre fritidsaktiviteter 4,4 4,1 4,6 87 %

leke- og aktivitetsområder 3,7 3,6 3,9 70 %

Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 4,8 5,0 5,0 93 %

TABELL X. UTVALGTE INDIKATORER – OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR

PLASSERING 
KOMMUNE-

BAROMETERET 
2012 2011 2010 2009

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år - skole 126 40,5 40,2 40,2

Andel av lærere uten godkjent utdanning - skole 115 1 4 3

Andel undersøkelser med behandlingsted over 3 mnd. –barnevern (%) 299 41 35 62

Stilinger med fagutdanning, per barn 0-17 år - barnevern 162 3,7 3,2 3,1

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning - barnehager (%) 149 93 95 94

Antall barn per årsverk - barnehager 208 6,3 6,4 6,4

Netto driftsutgifter kultur, andel av totale driftsutgifter 221 3,3 3,7 3,8

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 30 8,1 6,9 5,6

(Tallene er hentet fra Kommunebarometeret 2012, Kommunalrapport og KOSTRA, SSB)
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OVERORDNET FOR SEKTOREN
Det kommunale ansvaret for å gi barn og unge en god 
oppvekst er fordelt på flere tjenesteområder og enheter: 
Barnehagene, skolene, Lillehammer helsestasjon med 
Skolehelsetjenesten, familieteamet, Ungdomshelsetjenesten  
og Ungdomsbasen, TO Kultur og Fritid, Lillehammer 
kulturskole, TO Tildeling, NAV, PPT, TO Barnevern,  
TO Avlastning og Lillehammer Læringssenter/  
Flyktningtjenesten.

Basistjenestene barnehage, skole, helsestasjon og     
kultur- og fritidstilbud, retter seg mot alle barn og 
unge, men enkelte har behov for mer spesialiserte og 
 tilrettelagte tjenester. 

Antallet barn og unge med individuelle utfordringer har 
økt de senere årene. Mange av disse har store, sammen-
satte vansker. Lillehammer kommune driver et bredt 
sammensatt tjenestetilbud. Omfanget er stort og kva-
liteten på arbeidet er god målt opp i mot måltall som 
KOSTRA og brukerundersøkelser. 

De siste års fokus på, og innsats fra Barnevernet har gitt 
resultater. Andel fristbrudd er per i dag redusert fra en 
relativt høy andel til null. 

Lillehammer kommune har i flere år hatt full barnehage-
dekning. Brukerundersøkelser viser at mottakere av  
tjenestene er svært godt fornøyde, både med de  
kommunale og ikke-kommunale barnehagene. I tillegg 
er det fortsatt ikke-kommunale barnehager som ønsker å 
etablere seg i byen.

Lillehammer har i likhet med andre bykommuner, 
utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstkår. 

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid er et begrep  
som ofte brukes om hele spekteret av tilbud og tjenester 
– fra fritidstilbud på kulturområdet til andre tiltak og 
tjenester knyttet til lovpålagte oppgaver innen skole og 
barnevern. Videre er lag og foreninger og andre sam-
funnsaktører utenom det kommunale apparatet særdeles 
viktige aktører i forhold til å sikre alle barn og unge  
gode  oppvekstvilkår.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid innenfor det 
kommunale apparatet omfatter mange ulike organisa-
toriske enheter, fagmiljøer og fagpersoner. Tverrfaglig 
samarbeid og kommunikasjon er nødvendig for å gi nød-
vendige tilbud på best mulig måte

Det er viktig å ha oppmerksomhet på barn og unge i 
såkalte gråsoner, og iverksette tiltak som oppsøker ung-
dom der de er. Kommunen bør i større grad utnytte de 
muligheter som finnes for å få statlige tilskudd til å styrke 
eksisterende tiltak og til å etablere flere styrkingstiltak i 
barn og ungdoms nærmiljøer.

Av overordnede fellestiltak som er i gang kan nevnes: 
Utdanne fire «PMTO-terapeuter» som får en  
kompetanse i foreldreveiledning til foreldre med barn 
med store atferdsproblemer.

Det er gjøres en god tverrfaglig tidlig innsats for barn 
i  risiko i barnehagen (Kvello-modellen) og gjennom 
 opplegget «God Skolestart» som er et samarbeid mellom  
flere tjenesteområder. 

Kulturtilbudet i Lillehammer er mangslungent og godt. 
Bredden på tilbudet er omfattende og retter seg mot  
alle aldersgrupper. 
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UTDRAG AV BRUKERUNDERSØKELSER:
Dersom ikke merket med annet er resultatene fra innbyggerundersøkelsen 2011, feilmargin +/- 0,3

Hvor trygt opplever du at  
det er å bo og ferdes…

Leke- og aktivitetsområder

Andre fritidsaktiviteter

Mulighet til å delta i idrett

Kulturtilbudet i kommunen

Tilbud av kaféer, restauranter og uteliv

Folkeliv og aktivitet i kommunen

Møteplasser der du kan treffe andre

Naboskap og sosialt fellesskap

Oppvekstmiljø for barn og unge

Helsestasjon: Alt i alt (2012)*

SFO: Alt i alt (2012)**

Barnehage: Alt i alt (2012)**

Bibliotek: Alt i alt (2012)**
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* Frittstående brukerundersøkelse, foreløpig resultat ** Frittstående brukerundersøkelse
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TJENESTENE
Kultur i Lillehammer
Lillehammer har et variert og rikt kulturliv. Lillehammer 
kommune er en viktig del av det totale kulturfeltet, og 
da særlig som eier og drifter av betydelig infrastruktur og 
som tilrettelegger. 

Gjennom Norsk kulturindeks utarbeidet av Telemarks-
forskning rangeres Lillehammer kommune som nummer  
9 i landet i 2012. ( http://www.tmforsk.nokulturindeks/?
merket=3&gID=KI#)
Imidlertid er det i dette grunn til å merke seg at deler 
av grunnen til at Lillehammer rangeres så vidt høyt også 
er knyttet til statlig satsing på eksempelvis Maihaugen, 
Norsk Vegmuseum og kunstmuseet ut over det  
kommunen bidrar med av tilskudd.

Infrastruktur og tilrettelegging vil også i fremtiden være 
kommunens hovedsatsinger. Kommunen har et ansvar 
for å sørge for mangfold, både når det gjelder innhold og 
hvem som får ta del i tilbudene. Dette må gjøres på flere 
måter: produsere tilrettelagte tilbud, inkludere i eksi-
sterende tilbud og sørge for funksjonelle og tilrettelagte 
bygg. Det betyr at eksisterende tilbud bør videreføres 
samt at man stadig må søke nye måter for at flere skal 
kunne ta del i kulturlivet. 

Gjennom gode kulturopplevelser og kulturaktiviteter, 
kan innbyggere i alle aldre inkluderes å få en meningsfylt 
fritid. Lillehammer kommune skal bidra med et  
kulturelt basisgrunnlag og sammen med eksterne aktører 
gi et kvalitativt godt og variert tilbud.

Kultur kan være en avgjørende faktor innen forebygging, 
inkludering, opplæring og næringsutvikling. Gode resul-
tater fordrer kompetente fagpersoner og godt samspill 
mellom sektorene. 

Skole
Målsettinger:
•	Lillehammerskolen er en skole med kvalitativ god opp-

læring i et inkluderende miljø
•	Det skal realiseres en pedagogisk praksis i Lilleham-

merskolen som gir et bedre læringsutbytte for alle 
elever i kommunen uavhengig av skole, individuelle 
forutsetninger, alder, kjønn eller foreldrebakgrunn.

•	Skoleeier, skoleledere og lærere ved alle skolene i  
Lillehammer skal ha en grunnleggende resultatorientert  
kultur og kompetanse i å analysere resultater.

•	Det skal eksistere et nært samarbeid mellom skoleeier 
og skolene, mellom skoleledere og lærere, mellom  
lærere og mellom skolene.

Lillehammerskolen skal kjennetegnes ved en 
 inkluderende undervisning med et bredt perspektiv  
på tilpasset opplæring.

Grunnskolepoeng er et uttrykk for elevenes samlede læ-
ringsutbytte ved avslutningen av grunnskolen. Lilleham-
merskolen lå ved forrige måling på 41,4 mot gjennomsnitt 
i kommunegruppe 13 var 40,0.

TO grunnskole har gjort tiltak for å flytte ressurser fra 
spesialundervisning til ordinær undervisning. Dette har 
gitt større fleksibilitet uten å svekke tilbudet til de som 
har rett til spesialundervisning.

Med bakgrunn i forskningsrapporten «Det må være rom 
for begge deler» ved SEPU, er TO grunnskole i oppstarten 
av et større utviklingsarbeid for å øke alle elevenes lærings-
utbytte. Det er lagt en plan, i første omgang fram til 2015. 

Barnehage
Målsettinger:
•	Omsorg,	utvikling	og	læring	i	et	inkluderende	miljø	
•	Tydelig	ledelse	på	alle	nivå
•	Utvikle	sosiale	ferdigheter
•	Læring	gjennom	lek	i	formelle	og	uformelle	situasjoner
•	Barn	er	medkonstruktører	av	egen	kunnskap.

Kommunen har god barnehagedekning og nye barn 
tas inn gjennom hele året. Det er fokus på felles faglig 
utvikling for å sikre og øke kvaliteten på tilbudet. To av 
barnehagene er med i et prosjekt med SEPU v/ Thomas 
Nordahl for å sette fokus på tidlig innsats og inkludering.
Totalt sett er det pr 1.november 1380 barn i kommunale 
og ikke-kommunale barnehager. Disse barna er fordelt 
på små og store plasser. Fordelingen per nå er 611 barn 
i 12 kommunale barnehager og 769 barn i 17 ikke-kom-
munale barnehager og 2 familiebarnehager. Antall barn 
og fordelingen av disse varierer gjennom året og mellom 
årene av naturlige årsaker som flytting, fødselsdatoer osv.
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Barnevern:
Målsettinger: 
•	Et målrettet barnevern – rett hjelp til rett tid
•	Oppfylle barnevernlovens krav når det tidsfrister
•	Tidlig innsats 

Barneverntjenesten har tidligere hatt store frist-
overskridelser. Tjenesten har brukt mye tid og ressurser 
på å få orden på dette. Tjenesten kan i 2012 vise til et 
betraktelig bedre resultat enn tidligere. Alle bekymrings- 
meldinger ble sist halvår behandlet innenfor fristen  
(1 uke), 83 av 84 undersøkelser var avsluttet innenfor 
frist og alle barn som mottar hjelpetiltak hadde på  
rapporteringstidspunktet en tiltaksplan, slik loven krever.

Det er et krav at alle barn som Lillehammer kommune 
har overtatt omsorgen for, skal ha oppnevnt tilsyns-
fører som skal ha 4 tilsynsbesøk hvert år. Alle barna har 
tilsynsfører, men ikke alle har fått oppfylt alle tilsyns -
besøk. Det skyldes delvis at det er innført en ny måte å 
telle antall besøk på, og her dras syndene fra 2011 med  
på rapporteringen, og det skyldes delvis sykefravær  
hos tilsynsførere. 

Lillehammer helsestasjon
•	En	enhetlig,	tilgjengelig	og	kompetent	tjeneste

Målgruppa som er gravide, barn og unge 0-20år og deres 
foresatte og familier. Tjenesten har en rekke deltjenester 
som strekker seg ut over tradisjonell spedbarnskontroll.

Lillehammer Helsestasjon har en bevisst satsning for å 
kunne nå denne målsettingen. Det er bl.a etablert fami-
lieteam med 1,50 % psykolog. Dette er en viktig styrking 
av tilbudet som bedre og bedre kommer til anvedelse 
gjennom en økning av antall saker.

Helsesøstertjenesten ble styrket med en 100 % stilling i 
2012 for å kunne oppfylle forskrift om tilbud om  
hjemmebesøk til alle nyfødte. Denne målsettingen vil nå 
kunne nås. 

Siden 2007 er det gjeninnført tilbud om skolehelse- 
tjeneste på alle skoler, dog i noe varierende grad. 

Ungdomshelsetjenesten ved Helsestasjon er et god inn-
arbeidet drop – in tilbud til ungdom opptil 20 år hvor 
prevensjon, testing av kjønnssykdommer, gynekologiske 
u.s og psykisk helse er hovedoppgavene. Det er ca. 25 – 
30 ungdommer innom hver uke.

Vi har fra okt.2012 et samarbeid med HIL(egne midler) 
hvor vi også gir et tilbud til studenter opptil 23 år. 

Vi har i dag en meget godt fungerende flyktningehelsetje-
neste ved Helsestasjonen. Den har en høy faglig kvalitet 
og er bemannet med 200 % helsesøsterressurs, 60 % psy-
kiatrisk sykepleier og ca. 15.% lege. Tjenesten gir tilbud 
til flyktninger med ofte store sammensatte utfordringer.
Psykiatrisk sykepleier skal kun bruke sin ressurs til de 
flyktningene som det gis IMDI –midler for, dvs ekstra-
midler. 

Ungdomsbasen har avsluttet et utvekslingssamarbeid med 
BUP. Nå vurderes det hvordan de videre kan samarbeide.
Ungdomsbasen har mange marginale ungdommer som de 
jobber med og ser etter ulike samarbeidsformer.
Sammen med Gausdal og Øyer er det nå planer om en 
felles utdanning rettet mot Cannabismisbruk – forebyg-
ging og behandling.

En utdannelse som bla vil kunne gi økt kompetanse om 
behandlingsmetoder, og om motiverende samtaler og 
motivasjon til behandling. Det arbeides med hvordan 
samarbeidet med de øvrige kommunene kan formaliseres 
i samarbeid med ungdomsbasen.

Lillehammer Læringssenter
Målsetting: Sammen om læring
Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere har som formål «å styrke ny-
ankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.» 
(Rundskriv Q-20/2012 § 1, side 14). For 2011 når LLS 
de nasjonale målsettingene: 60 % skal bestå skriftlig 
norskprøve 2 og 3.95% skal bestå muntlig prøve. 60% av 
intro-deltakerne skal over i arbeid eller utdanning etter 2 
år. Også de kommunale målsettingene om å bosette 135 
flyktninger over en 3 årsperiode nås med god margin.
Den tospråklige opplæringen ved grunnskolene, som 
ledes og koordineres av LLS, har blitt vesentlig bedre 
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koordinert gjennom 2011 til den enkelte elevs beste. 
Innføringsklassene ved LLS drives også etter gode og godt 
vurderte, faglige prinsipper

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
PPT er per i dag organisert under TO Grunnskole, men 
gir tjenester til flere andre tjenesteområder.

Ingen barn/elever står per i dag på venteliste. I gjennom-
snitt tar det ca. 3 – 6 måneder å gjennomføre sakkyndig-
hetsarbeidet. Dette anses som tilfredsstillende. 

Systemarbeidet i PPT er vesentlig styrket de siste årene. 
Etablering av tidlig innsats team på barnehageområdet 
og Veiledningsteamet for grunnskolen er viktige tiltak. 
Målet er at barnehagene og skolene skal få veiledning til 
å tilpasse det ordinære tilbud slik at flest mulig barn kan 
nyttiggjøre seg av dette. Utredningsarbeidet av barn og 
elever er kvalitetssikret gjennom etablering av felles fag-
lige prosedyrer og rutiner

Avlastning for funksjonshemmede
Målsetting:
•	Gjennom	å	gi	avlastning,	hindre	utmatting	hos	om-
sorgsgiveren, opprettholde gode familierelasjoner og 
bevare sosiale nettverk. 
•	Gjennom	støttekontakt	og	fritidsgrupper,	hjelpe	den	
enkelte til en meningsfull fritid.

Tjenesten arbeider med koordinering som en viktig del 
av tilbudet. Fleksibilitet, løsningsfokus og handlekraft er 
viktig og typisk for våre typer tjenester. Vi arbeider nært 
og godt med foreldre, skole og alle tjenesteområder vi 
samhandler med. Avlastning krever store ressurser og det 
er stort fokus på økonomi, sykefravær og arbeidsmiljø.

UTFORDRINGER
En kommunes hovedfokus vil være på tjenesteutvikling 
og tjenester for den store gruppen barn og unge med or-
dinært funksjonsnivå. Ikke minst med tanke på å tilpasse 
dette til de med særskilte behov. Dette må alltid være 
utgangspunktet for kommunens virksomhet.

Kommunen opplever en endret holdning og praksis fra 
deler av spesialisthelsetjenesten/ 2.linjetjenesten. De setter  
større krav til hvilke typer problematikk de tar inn. 

Uavhengig av dette vil hjemkommunen sitte med et 
ansvar og et kompetansebehov vi ser mer utfordrende 
å fylle. Kravet til å samordne tjenester vil (derfor) øke i 
tiden fremover, også knyttet til Samhandlingsreformen.
Det er derfor nødvendig å strukturere arbeidet med disse 
barna og deres familier på en god måte og sørge for at vi 
har tilstrekkelig kompetanse til å gi den hjelpen kommunen  
har ansvar for å gi ihht lovverk og retningslinjer. Det må 
legges mer vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Innsatsen må gjøres samtidig av de ulike tjenesteområdene  
i tett samarbeid. Dette krever målrettet ledelse og  
gode rutiner.

Felles inntaksteam
Samhandlingen mellom tjenester internt og samhandling 
med tjenester utenfor det kommunale tjenesteapparatet 
er en overordnet utfordring på flere nivåer. Det er per nå 
i gang et arbeid med å etablere et felles «inntaksteam» 
for å avhjelpe dette. Dette innebærer en forventning om 
raskere saksbehandling, raskere tverrfaglig vurdering av 
enkeltsaker, mer og bedre veiledning til de som har behov 
for det og færre mennesker å forholde seg til for brukere. 
Dette er et arbeid som i større grad krever endring av 
rutiner og organisasjon enn økte ressurser. 

I tillegg vil en overordnet budsjettsatsing på kompetanse-
utvikling og gjennomføring av et større lederprogram 
være i tråd med behov innen sektorene som kommer.

Kulturområdet
I den senere tid har det vært mye fokus på behov for 
utvikling av kulturbygg. Både Lillehammer kino og  
Kulturhuset Banken har i flere år jobbet med videre-
utvikling av byggene for å kunne imøtekomme nye krav 
og muligheter. Dette vil også ha fokus i 2013. 

For alle tjenesteområdene innenfor kultursektoren i  
Lillehammer kommune er det et grunnleggende behov 
for å styrke driften. I rådmannens budsjettgrunnlag er 
driftsbudsjettene i liten grad styrket, men tiltak som 
egenandel i «Aktiv fritid» (prosjekt mot barnefattigdom), 
helårsvirkning av fritidstilbud i Nordre Ål samt tilskudds-
ordningene er ivaretatt. Det samme er videreføringen av 
reduksjon av husleie for de som driver aktiviteter for barn 
og unge. Dette er videreført på dagens nivå. Videre er 
foreldrebetaling for kulturskoleplasser foreslått beholdt 
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uendret nominelt, noe som i realiteten er en reduksjon.  
Dette betyr videre at kulturprofilen i Lillehammer  
kommune opprettholdes og styrkes noe gjennom enkelte 
prosjekter og noen investeringer. I rådmannens bud-
sjettgrunnlag er det bl.a. avsatt investeringsmidler for å 
imøtekomme noen av behovene i Kulturhuset Banken. 

Skole
Skoleutvikling er utvikling av de menneskene som arbeider  
i skolen. Skolebasert kompetanseheving av personalet 
blir en viktig forutsetning for å lykkes med forbedrings-
arbeidet. Hensikten med skole er å sikre at alle elever får 
et maksimalt læringsutbytte i forhold til forutsetninger. 
Derfor er det planlagte arbeidet også en del av en strategi 
for tidlig innsats, gode overganger og økt gjennomføring 
i videregående skole. Valgfag på ungdomstrinnet utvides 
slik at det neste skoleår vil omfatte 8. og 9. trinn. Det 
er en utfordring å få til en effektiv god skole innenfor 
tildelte rammer. Rådmannen foreslår også innenfor SFO 
at foreldrebetalingen videreføres uendret nominelt, som 
også her betyr en reell prisreduksjon. Utvidelse av valg-
fagordningen er også lagt inn som nytt tiltak.
Totalt sett vil grunnskole få et effektiviseringskrav på  
4 millioner kroner samtidig som der er foreslått tilført 
området 3 millioner kroner som øremerket reserve.

Barnehage
Barnehagen har stramme rammer. Det gir små drifts-
midler utover lønn. Samtidig har kommunen noe overka-
pasitet på barnehageplasser. Dette gir økte utgifter per 
barnehageplass.

I felles utfordring for Lillehammer kommune har rådman-
nen lagt inn en forutsetning om en reduksjon av  kostnadene 
på feltet gjennom en strukturvurdering. Effekten ved en 
reduksjon av antall kommunale plasser vil gi utslag både på 
ren drift og på beregningsgrunnlaget for likebehandling av 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Videre er det i budsjettgrunnlaget foreslått en investering 
for å ruste opp og sikre utearealet samt anskaffelse av 
materiell. Da det ikke er vedtatt nye rutiner for til-
skuddssatser til ikke-kommunale barnehager og telling av 
antall plasser og barn foreløpig ikke er foretatt vil det bli 
fremmet egen sak om tilskuddssatser for ikke kommunale 
barnehager til kommunestyret.

Barnevern
Den store utfordringen i barneverntjenesten er uforutsig-
barhet. Det er krevende å forholde seg til strenge frister  
på den ene siden, og et krav om å håndtere alt det ufor-
utsigbare på den andre siden. Dette gjør at de ansatte 
føler til tider stort press, og gjør at tjenesten blir sårbar 
for sykefravær og annet fravær fra den daglige driften som 
kurs, tverrfaglig samarbeid med mer.

De omsorgsovertatte barna har også krav på min 4 oppfølg-
ingsbesøk fra saksbehandler pr år. Dette har ikke barnevern-
tjenesten klart å følge opp i god nok grad. Det skyldes også 
delvis den nye måten å telle antall besøk på i systemet, men 
også at mange av barna bor langt unna  Lillehammer, og det 
er ressurskrevende å få til 4 besøk i året. 

Barneverntjenesten har satset mye på kompetanseheving  
de siste årene. Det er innført ny metodikk i gjennom-
føringen av undersøkelser, noe som bidrar til å heve  
kvaliteten på utredningsarbeidet, men som også er mer 
ressurskrevende. Når fristene er så absolutte som de 
er, ser en at tjenesten blir svært sårbar når det gjelder 
sykefravær og annet som kan påvirke hvorvidt fristene 
overholdes. Det er også iverksatt et lederutviklings- 
program i tjenesten som ble startet opp i januar 2012,  
og vil avsluttes etter ca 1 år. Lederne oppgir at de har 
hatt god nytte av programmet.

Det foreslås ingen endring innen Barnevernets rammer i 
budsjettgrunnlaget. 

Lillehammer Læringssenter
Inntekter og utgifter er uforutsigbare innenfor tjeneste-
området. Inntektene avhenger av hvor mange flyktninger 
vi greier å bosette. Ordningen med tildeling av statstil-
skudd til norskopplæring vil bli endret. Erfaringsmessig 
betyr ofte slike endringer en inntektsreduksjon.

Private aktørers kjøp av tjenester vil variere fra år til år. 
Dette gjelder for eksempel Skogli sitt kjøp av logoped-
tjenester. Ei utfordring er å få nyankomne flyktninger så 
raskt som mulig inn i Introduksjonsprogrammet. Intro-
duksjonsprogrammet varer i 2 år. Ventetida belastes LLS 
sitt budsjett gjennom ventelønn. Det er ikke foreslått 
vesentlige budsjettendringer for LLS. Noe tidligere bruk 
av fond knyttet til introduksjonstilskuddet er endret 
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gjennom tekniske endringer, foruten dette kan det bli 
behov for noe fondsbruk da bruk av tolkjetjenester samt 
bosetting fortsatt er uforutsigbart.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
For å forbedre og styrke det ordinære opplæringstilbudet. 
vil det, de neste årene være en sentral oppgave for PPT å 
delta aktivt i systemarbeidet ute på skolene. Samtidig skal 
PPT ivareta rollen som sakkyndig instans og kvalitetssikre 
sakkyndighetsprosessen.

Det er en utvikling hvor det settes inn flere tiltak mot 
 yngre barn. I hovedsak aldersgruppen 4 – 6 år, men barne-
hagene henvender seg oftere angående 2 og 3 åringer. 
Over 60 % av henvendelsene gjelder gutter. Det bør  
vurderes om PPT skal styrkes ytterligere for å bidra inn i 
det systemrettede arbeidet på skolene. 

Gjennom dette budsjettet vil det fortsatt være utfordringer 
knyttet til driften og tilbudet som gis. Imidlertid er det også 
satset på noen områder som gir rom for videre utvikling.

Avlastning for funksjonshemmede
Utvikling av medisinsk teknologi og spesialisthelse-
tjenestens behandlingsevne, gjør at stadig flere overlever 
fødsel, ulykker og akutt sykdom. Dette stiller økt krav til 
kunnskap, innhold, kompetanse, og kvalitet på tjenester, 
samt egnede lokaler. Det bygges få tilrettelagte boliger/
bofellesskap, og det utløser økt behov for avlastning til 
unge voksne. Økt avlastning til denne gruppen, vil gjøre 
det mulig for flere å bo lenger i foreldrehjemmet og trolig 
minke behovet for nye boliger.

Det er foreslått en økning av tjenestens budsjett som 
er mindre enn hva tjensten melder om. Dette er di-
rekte knyttet til volumendring. I dette ligger ent di-
rekte  effektiviseringskrav til tjenesten i størrelsesorden 
300.000 kroner. Det er foreslått en reserve på 500.000 
kroner. Imidlertid må det hevdes å være knyttet risiko 
til dette. Rådmannen vil omhandle dette i forbindelse med 
økonomirapporteringer gjennom året.

Lillehammer helsestasjon
Antall fødsler pr stilling vil fortsatt ligge over anbefalt 
norm med ca 10. Dette fører til at det fortsatt ikke er 
tilstrekkelig med konsultasjoner på 10.mnd og 18.mnd. 

Dette avviker fra anbefalt nasjonal veileder og blir ikke 
gjennomført pga stramme prioriteringer. 

Anbefalt norm for skolehelsetjeneste i barneskolen er 550 
elever/ 100 % stilling 
Anbefalt norm for skolehelsetjeneste i ungdomsskolen er 
850 elever/ 100 % stilling. 

Skolehelsetjenesten i Lillehammer har følgende norm:
Barne- og ungdomsskole: 1000 elever/ 100 % stilling

Det blir i skolen mye jobbing med enkeltsaker og mindre 
tid til det generelle forebyggende og helsefremmende 
arbeidet som i følge Helse og omsorgsloven er en viktig 
del av arbeidet for helsetjenestene ute i skolene.  
Ungdomshelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. I 
 henhold til forskrift er det behov for å styrke denne 
 tjenesten med fastlege til veiledning av turnusleger som  
i dag blir leid inn til tjenesten. 

SLT koordinator ønskes sterkt og vil være et viktig kriminal-
forebyggende tiltak til nettopp denne gruppa ungdommer.

Samhandlingsreformen vil gi utfordringer fremover som 
det forventes at kommunen løser. St.meld nr.12, «En 
gledelig begivenhet» legger opp til at barselomsorgen skal 
flyttes ut til kommunen, og at jordmortjenesten og helse-
stasjonen i nært samarbeid med fastlegene skal ta ansvar 
for oppfølging i barseltiden. Her er tid, omsorg, kompe-
tanse, samarbeid og ressurser en forutsetning.

Helserådgiverstillingene på videregående skole er  
marginalt bemannet. De ligger under anbefalt norm.  
Med dagens økende utfordringer i forhold til psykisk helse 
og «drop-out» problematikk bør denne komme opp på 
anbefalt norm. I rådmannens grunnlag er ikke tjenesten 
rammer styrket. Imidlertid vil rådmannen rapportere om 
utviklingen ved økonomirapporteringene gjennom året.

Lillehammer kirkelige fellesråd
Kirkevergen har spilt inn behov for styrking av budsjettet  
med kr 400.000 grunnet mindre inntekter på feste- 
avgifter graver. Videre er det spilt inn et behov for  
kr. 400.000 i generelt økt vedlikehold kirkebygg. Dette 
som et årlig økt tilskudd. I rådmannens budsjettgrunn-
lag er det lagt inn en økning på kr 100.000 for å dekke 
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Vedtatt budsjettramme 2012 30 330

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 940

Lønnskompensasjon 2012 585

Lønnsoverheng 2012-2013 534

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 33 389

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 33 134

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 33 134

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 33 134

Vedtatt budsjettramme 2012 36 126

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 931

Lønnsoverheng 2012-2013 817

Andre tekniske endringer 2 500

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 40 373

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 40 063

Endret pensjonssats Statens pensjonskasse 18

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 40 082

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 40 082

BARNEVERNTJENESTENLILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

utgifter til kjøp av økonomitjenester konf tidligere avtale. 
Videre er det foreslått å omdisponere kr 2,4 mill til løp-
ende årlig rehabilitering av kirkebygg. Summen er avsatt 
fra tidlige investering til utvidelse av graver ved Søre Ål. 

Vedtatt budsjettramme 2012 154 531

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 2 377

Lønnsoverheng 2012-2013 2 054

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 158 962

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 158 619

Maxpris - priskompensasjon 281

Barnehagestruktur -3 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 155 900

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 155 900

BARNEHAGER INKL FORVALTNINGEN

Vedtatt budsjettramme 2012 2 902

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 100

Lønnskompensasjon 2012 73

Lønnsoverheng 2012-2013 59

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 3 134

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 3 096

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 3 096

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 3 096

KULTURHUSET BANKEN

Prosjektet på Søre Ål er kostnadsberegnet til ca 10 mill 
kr (innkl ny adkomst) og er ikke tatt inn i investerings-
ramma i strategi- og økonomi perioden.
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Vedtatt budsjettramme 2012 9 818

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 186

Lønnsoverheng 2012-2013 167

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 10 171

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 10 140

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 10 140

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 10 140

Vedtatt budsjettramme 2012 20 721

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 635

Lønnsoverheng 2012-2013 570

Andre tekniske endringer 830

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 22 756

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 22 726

Volumøkning brukere 1 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 23 726

Områdets budsjettreserve 500

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 24 226

Vedtatt budsjettramme 2012 10 992

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 360

Lønnskompensasjon 2012 498

Lønnsoverheng 2012-2013 414

Andre tekniske endringer 1 150

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 13 413

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 13 367

Økte inntekter reisevaksiner -100

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 13 267

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 13 267

Vedtatt budsjettramme 2012 14 998

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 38

Lønnskompensasjon 2012 211

Lønnsoverheng 2012-2013 166

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 15 413

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 15 377

Drift fritidsklubb Nordre Ål 170

Prisøkning tilskudd utover prisvekst i ramme 145

Forarbeid 20-årsjubileum OL 100

Oppgradering datalinje plan B 40

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 15 832

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 15 832

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

AVLASTNING LILLEHAMMER HELSESTASJON

KULTUR OG FRITID
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Vedtatt budsjettramme 2012 516

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 98

Lønnsoverheng 2012-2013 78

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 692

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 462

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 462

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 462

LILLEHAMMER KINO

Vedtatt budsjettramme 2012 6 427

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 227

Lønnsoverheng 2012-2013 198

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 6 851

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 6 795

Kulturskoletilbud i SFO jf statsbudsjett 360

Medfinansiering nordisk musikkleir 2013 100

Prisfrys foreldrebetaling 22

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 7 277

Områdets budsjettreserve

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 7 277

LILLEHAMMER KULTURSKOLE

Vedtatt budsjettramme 2012 9 218

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 9 218

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 9 218

Kjøp av økonomitjenester 100

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 9 318

Områdets budsjettreserve 

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 9 318

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD

Vedtatt budsjettramme 2012 312 662

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 737

Lønnskompensasjon 2012 6 630

Lønnsoverheng 2012-2013 5 739

Andre tekniske endringer 211

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 325 979

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 325 237

Endret pensjonssats SPK 109

Valgfag i ungdomsskolen 828

Ny arbeidstidsavtale 1 180

Prisfrys SFO 214

Effektiviseringskrav -4 000

Husleieøkning Vingar skole 348

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 323 915

Områdets budsjettreserve 3 000

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 326 915

GRUNNSKOLE
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Dette området omfatter:
Fagenheter
•	 Informasjon og Service
•	 Personal
•	 Strategi og Utvikling
•	 Økonomi

Andre områder
•	 Lillehammer kommunes andel brann
•	 Lillehammer kommunes andel skattekontor,  

økonomi og landbruk
•	 IT
•	 Rådhusforvaltning
•	 Politisk virksomhet
•	 Rådmannsfunksjon
•	 Revisjon og kontrollutvalg

8 Fagenhetene og andre områder

Foto: Esben Haakenstad
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2012 2011

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger – medarbeiderundersøkelsen 4,1 3,9

Faglig og personlig utvikling - medarbeiderundersøkelsen 4,2 4,1

Plassering 
Kommune-

barometeret 
2012 2011 2010 2009

Netto driftsresultat (ekskl premieavvik og momskompensasjon investeringer), siste år 201 0,7 3,0 0,4

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 166 5,8 3,9 3,9

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 153 58 71 71

(Tallene er hentet fra Kommunebarometeret 2012, Kommunalrapport, Medarbeiderundersøkelsen 2012 og 2011 og KOSTRA, SSB)

Tabell X. Utvalgte indikatorer – Stab, økonomi og HR (Tallene gjelder for hele kommunen)

Fo
to

: 
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en
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ug

Fagenhetene fremstår i dette budsjettet ut fra dagens 
organisering. Det er forventet en endring i fagenhetenes 
organisering i forbindelse med ny organisasjonsmodell. 
Budsjett 2013 for fagenhetene inneholder kun mindre 

endringer, og videreføres i stor grad på samme nivå som i 
2012. Det vil imidlertid bli endrede budsjettforutsetninger  
for den enkelte enhet gjennom omorganiseringen.
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Vedtatt budsjettramme 2012 14 687

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 420

Lønnskompensasjon 2012 347

Lønnsoverheng 2012-2013 261

Andre tekniske endringer 133

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 15 848

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 15 791

Vergemål overføres fylkesmann -400

Midlertidig stilling Fairtrade og Husbank -155

Interkommunalt arkivsamarbeid 240

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 15 476

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 15 476

Vedtatt budsjettramme 2012 25 919

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 575

Lønnskompensasjon 2012 241

Lønnsoverheng 2012-2013 166

Andre tekniske endringer 800

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 28 701

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 28 501

Legehelsetjenester overføres eget område -18 140

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 10 361

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 10 361

Vedtatt budsjettramme 2012 9 490

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 160

Lønnsoverheng 2012-2013 91

Andre tekniske endringer -1 333

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 8 407

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 8 393

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 8 393

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 8 393

Vedtatt budsjettramme 2012 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 45

Lønnsoverheng 2012-2013 26

Andre tekniske endringer 1 464

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 1 535

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 1 524

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 1 524

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 1 524

INFORMASJON OG SERVICE PERSONAL

STRATEGI OG UTVIKLING INNKJØP

FAGENHETER
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Vedtatt budsjettramme 2012 18 493

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 18 493

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 18 493

Netto prisvekst 248

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 741

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 18 741

Vedtatt budsjettramme 2012 13 085

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 000

Lønnskompensasjon 2012 10

Lønnsoverheng 2012-2013 6

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 14 101

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 14 091

Lisenskostnader 800

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 14 891

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 14 891

Vedtatt budsjettramme 2012 9 678

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 37

Lønnsoverheng 2012-2013 35

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 9 750

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 9 682

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 9 682

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 9 682

Vedtatt budsjettramme 2012 -1 143

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 38

Lønnsoverheng 2012-2013 31

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr -1 074

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr -1 145

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr -1 145

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr -1 145

Lillehammer kommunes andel felles skattekontor,  
fellesenhet økonomi og felles landbrukskontor

IT RÅDHUSFORVALTNING

ØKONOMI
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Vedtatt budsjettramme 2012 19 601

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 19 601

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 19 601

Endring 659

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 20 260

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 20 260

Vedtatt budsjettramme 2012 6 343

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 6 343

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 6 343

Valg 2013 850

Frikjøp og tapt arbeidsfortjeneste politikere 540

Vennskapsbytreff 50

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 7 783

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 7 783

Vedtatt budsjettramme 2012 2 021

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 2 021

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 2 021

Økt godtgjøring 100

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 2 121

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 2 121

Vedtatt budsjettramme 2012 7 168

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 128

Lønnsoverheng 2012-2013 74

Andre tekniske endringer -1 759

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 5 611

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 5 610

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 5 610

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 5 610

LILLEHAMMER KOMMUNES ANDEL BRANN POLITISK VIRKSOMHET

REVISJON OG KONTROLLUTVALG RÅDMANNSFUNKSJON

ANDRE ENHETER
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Vedtatt budsjettramme 2012 879

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2012 0

Lønnsoverheng 2012-2013 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2013 - i 2012 kr 879

Teknisk budsjettramme 2013- i 2013 kr 879

Reduksjon -379

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 500

Områdets budsjettreserve  

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr 500

OMPLASSERING/OVERTALLIGE

ENGANGSBEVILGNINGER – I HELE 1000 KR BELØP FOND

Erstatning tidligere barnevernsbarn 1 000 Disposisjonsfond

Ungdomslekene 200 Disposisjonsfond

Prosjekt restanser Areal og Miljø 600 Disposisjonsfond

Kommunens bidrag Kollektivtransport i distriktene 400 Disposisjonsfond

Omorganisering  800 Disposisjonsfond

Egenandel økt satsing mot barnefattigdom  350 Disposisjonsfond

Ny profilhåndbok 100 000 Disposisjonsfond

Kompetanse  5 000 Utviklingsfond

Tilskudd Olympiaparken  2 300 Utviklingsfond

YOG - tilskudd  800 Utviklingsfond

Kommuneplanens samfunnsdel  500 Utviklingsfond

TransNord  250 Næringsfond

Totalt  112 200  

9 Engangsbevilgninger som foreslås  
dekket av disposisjonsfond pr 31.12.2012
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10 Gebyrregulativ

2012 EKS.
MVA

2013 EKS.
MVA

ENDRING(KR) 
(EKS.MVA)

ENDRING % 
TOTALT

GENERELL 
VEKST

UTOVER  
GENERELL 

VEKST

RENOVASJON

Bolig, 3-beholdersystem 140 liter  1 560,00  1 560,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Bolig, 3-beholdersystem 240 liter  1 944,00  1 944,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Bolig, 3-beholdersystem 360 liter  2 700,00  2 700,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Sambruk (360 liter : 2 AB)  1 752,00  1 752,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Containerabonnement *  1 944,00  1 944,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Frititdseiendom, kategori 1  560,00  560,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Frititdseiendom, kategori 2  1 480,00  1 480,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Tilleggstjenester Renovasjon:  - 

Henting inntil 10m  256,00  256,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Henting over 10 meter  500,00  500,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Papp/papir + 100 liter til 240 liter  192,00  192,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Papp/papir + 220 liter til 360 liter  352,00  352,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

Matavfall + 100 liter til 240 liter  192,00  192,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

VANN

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr)  685,00  707,00  22,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Årsgebyr, måler  9,60  9,90  0,30 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Årsgebyr, areal  12,50  12,90  0,40 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m2)  167,00  169,00  2,00 1,4 % 3,2 % -1,8 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m2)  74,00  76,00  2,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Leie vannmåler, grunnbeløp  268,00  277,00  9,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

AVLØP

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr)  917,00  946,00  29,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Årsgebyr, måler  19,80  20,40  0,60 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Årsgebyr, areal  25,80  26,50  0,70 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m2)  335,00  340,00  5,00 1,4 % 3,2 % -1,8 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m2)  149,00  154,00  5,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Tvungen septik, Bolig (hvert 2. år)  1 811,00  1 869,00  58,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Slamtømming Bedrifter o.l (pr.m³)  374,00  386,00  12,00 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Slamtømming alle andre (pr.m³)  160,00  160,00  - 0,0 % 3,2 % -3,2 %

* Containerabonnement oppjustert av GLØR til middels gebyr fom 01.01.2012. Rammebetingelser usortert avfall (Container) endret vesentlig.

Gj.snitt % økning/reduksjon sum VA gebyrer totalt -0,48

LR 26.10.12/30.10.12 Gj.snitt % økning/reduksjon sum Renovasjons gebyrer totalt -3,20

Feiergebyret foreslås økt med 15 kr fra kr. 375,- til kr. 390,- eks mva. Feiergebyret til boliger med kun gassfyring 
 foreslås økt med 10 kr fra kr.295,- til kr. 305,- eks mva.
SFO – 100 % - 2436 kr pr måned – prisfrys siden 1.1.2010. Prisen holdes uendret.
Barnehage 100 % plass – maxpris – 2330 kr pr måned. Prisen holdes uendret.
Barnehage 100 % plass – kostpris – 452 kr pr måned – økes med 3,2 %
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GEBYRER AREAL OG MILJØ SOM ENDRER SEG MED ANNET ENN KOMMUNAL DELFATOR, 3,2 %:

2012 2013 Endring(kr) Endring %

Arealplan, reguleringsplaner m.m

Nytt gebyr: Behandling av tomtedelingsplan.  
Administrativ behandling som grunnlag for byggesaks-
behandling der det kreves i kommuneplanens arealdel.

8000 8000 100 %

Kart- og oppmåling,    
oppmålingsforretninger m.m

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal 0-1500m²  21 000  21 672  672 3,2 %

Areal 1501-2000m²  22 350  23 065  715 3,2 %

Areal 2001-2500m²  23 700  24 458  758 3,2 %

Areal 2501-3000m²  25 000  25 800  800 3,2 %

Areal 3001-3500m²  26 300  27 142  842 3,2 %

Areal 3501-4000m²  27 600  28 483  883 3,2 %

Areal 4001-4500m²  28 900  29 825  925 3,2 %

Areal 4501-5000m²  30 200  31 166  966 3,2 %

Nytt beregningsmåte  
– kvantumsrabatt på ovenstående priser:

For fradeling av tilgrensede matrikkelenheter som op-
prettes samtidig betales fullt gebyr for de 5 første, deret-
ter reduseres gebyret med 35% for tomtene fra og med 6 
til og med 10, for tomter over 10 reduseres gebyret med 
50%. Til grunn for antallet legges delingstillatelsen etter 
plan- og bygningsloven. Det forutsettes godkjent digital 
tomtedelingsplan og at arbeidene med infrastruktur er 
avsluttet.

0-1500m²:  
De 5 første 21.672 pr stk

0-1500m²:  
F.o.m 6 t.o.m 10 14.087 pr stk  

0-1500m²: Over 10 10.836 pr stk

Nytt beregningsmåte: For landbruksareal og areal til  
allmennyttige formål betales etter timesats, 800.  
Minstepris for 3 timer. Begrenset oppad til halvt gebyr av 
beløpene foran. 

Etter skjønn
Timepris 800

Minstepris 3 
timer, 2.400

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført 
 oppmålings-forretning 2750 1500 -1250 -45 %

Registrering av jordsameie (minstepris foreslås fra 2013 å 
være lik 3 x timepris)

Timepris 640 Timepris 800 160 25 %

Minstepris 
3.200

Minstepris 3 
timer, 2.400 -800 -25 %

Nytt gebyr: Timepris for arbeid etter matrikkelloven 800 800 100 %

Frikjøp av parkering koster i dag 116.000kr pr plass. Rådmann foreslår å øke satsen til 225.000 kr for å få samsvar mellom prisen på å frikjøpe og å bygge 
parkeringskjeller.

•	Opplæring	på	instrument	1680,- 
•	Musikkbarnehage	1120,- 
•	Karusell	1120,- 
•	Kor	1120,- 
•	Gitar-gruppe	1120,- 

•	Billedkunst	1120,- 
•	Teater	1120,-	 
•	Orkester	336,- 
•	Storband	336,-	(	spesialtilbud	2012-2013:	gratis)

Kulturskoletilbud- eksempler på priser – prisene fryses på dagens nivå:
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11 Investeringer i 2013
GENERELT OM INVESTERINGSBUDSJETT
I tillegg til driftsdelen inneholder budsjettet et  
investeringsbudsjett, eller en plan for kommunens  
kapitalanskaffelser i budsjettåret. Drifts- og investerings-
delen henger nøye sammen fordi investeringene påvirker 
kommunens rente- og avdragsutgifter, som må dekkes av 
de løpende driftsinntektene. 

Lillehammer kommune er i den situasjon at alle  
investeringer må dekkes ved låneopptak. Dette betyr at 
hver investerte krone fører til økte renter og avdrag. 

Investeringer kan også påvirke driftsbudsjettet på andre 
måter enn gjennom låneutgiftene. Eksempelvis vil ut-
bygging av en skole være en investering som fører til økte 
renter og avdrag, men det kan også være nødvendig å 
legge inn økte rammer til driften av skolen. 

Investeringer kan også være kostnadsbesparende.  
Dette skal eventuelt også trekkes inn i driftsdelen av 
budsjettet. Investeringer som genererer inntekter eller 
 besparelser som er store nok til å finansiere lånekost-
nadene eller på annen måte påvirker driftsbudsjettet, 
benevnes i budsjettsammenheng som selvfinansierende 
investeringer, mens investeringer som ikke har denne 
egenskapen benevnes som ikke-selvfinansierende.

SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER
Med selvfinansierende investeringer menes investeringer 
som genererer inntekter eller besparelser som (mer enn) 
oppveier renter og avdrag på de lån som må tas opp for å 
finansiere investeringen. Det spares med andre ord ikke 
renter og avdrag ved å fjerne disse investeringene. Totalt 
er det planlagt selvfinansierende investeringer på 56,5 
mill. kroner for år 2013, hvorav det foreslås et låneopptak 
på til sammen 56,5 mill. kroner. Forslag selvfinansierende 
investeringer finnes også som vedlegg til dette dokumentet.

PROSJEKT
BRUTTO  

INVESTERING
TILSKUDD/

ANNET 2013

VA - Maskiner og utstyr 1 500 1 500

VA - Nyanlegg randsone 15 000 15 000

VA - Sanering / Rehabilitering 15 000 15 000

VA - Teknisk anlegg 15 000 15 000

Kjøp / bygging av boliger for utleie (BOSO) 10 000 10 000

Totalt selvfinansierende investeringer 56 500 – 56 500

Angående idrettens hus;  Rådmannen 
vil ila 2013 fremme egen sak om planer 
for overtakelse av Mesna VGS og 
 omgjøring til Idrettens hus.

IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER
Det foreslås en investeringsramme på netto kr 57,8 mill. 
(fratrukket spillemidler, privat finansiering og eventuelt 
bruk av fond). I tillegg foreslås det en midlertidig låne-
bevilgning på 48 mill. kroner for å finansiere den delen av 

utbyggingen på Lillehammer Helsehus som i ettertid skal 
dekkes av tilskudd. Totalt foreslås det derfor låneopp-
tak på ikke-selvfinansierende investeringer på 106 mill. 
kroner i 2013.
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PROSJEKT
BRUTTO 

 INVESTERINGER TILSKUDD/ANNET LÅNEOPPTAK

Rehabilitering av kommunale veier  5 000   5 000 

Sjøsetervegen  2 500   2 500 

Infrastrukturtiltak - samferdsel  11 000  4 000  7 000 

Trafikksikkerhetstiltak  1 000  500  500 

Sykkelbyprosjekt  5 000  3 000  2 000 

Div. investeringer - kommunal veg  2 000   2 000 

Sum veg og trafikk  26 500  7 500  19 000 

7-er bane Røyslimoen  2 000  1 500  500 

Skateanlegg  4 000  1 500  2 500 

Div. investeringer - park og idrett  2 000   2 000 

Sum park og idrett  8 000  3 000  5 000 

Feiemaskin  3 500   3 500 

Ismaskin  1 500   1 500 

Div. investeringer maskine, biler, utstyr  2 000   2 000 

Sum maskiner, biler utstyr  7 000  -  7 000 

Lillehammer helsehus 1 + 2  60 500  48 000  12 500 

Ungdomshallen - ny ishall  28 400  6 500  21 900 

Kulturhuset banken - oppussing  300   300 

Kommunale barnehager - uteområder og lekearealer  1 000   1 000 

Diverse investeringer kom. eiendom  6 000   6 000 

Sum kommunal eiendom  96 200  54 500  41 700 

Div. investeringer IKT  3 700   3 700 

Nødnett  600   600 

Div. medisinsk utstyr Lillehammer helsehus  500   500 

Div. utstyr Hjemmetjenesten  1 500   1 500 

Lillehammer bibliotek  150   150 

Rehabilitering  150   150 

Byggservice  500   500 

Sum diverse investeringer  7 100  -  7 100 

Totalt investeringsbehov  144 800  65 000  79 800 

Salg av kommunal eiendom    10 000 

Bruk av fond/driftsoverskudd    12 000 

Totalt lånebehov ikke selvfinansierende investeringer    57 800 
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INVESTERINGSOBJEKT (TALL I 1 000 KR) LÅNEBELØP

Ikke selvfinansierende investeringer 57 800

Midlertidig låneopptak Lillehammer Helsehus 48 000

Sum ikke selvfinansierende investeringer 105 800

VA – Biler/maskiner/utstyr 1 500

VA Nyanlegg/Randsone 15 000

VA – Sanering/Rehabilitering 15 000

VA - Tekniske anlegg 15 000

Kjøp/bygging av boliger for utleie (BOSO) 10 000

Sum selvfinansierende investeringer 56 500

Sum låneopptak investeringer 162 300

Startlån/etableringslån 50 000

Sum låneopptak 212 300

12 Låneopptak i 2013
Det budsjetteres med et låneopptak på totalt 222,3 mill. 
kr i 2013. Det delegeres til Rådmannen å bestemme om 
det skal tas opp ett eller flere lån, og hvordan disse skal 
tas opp. Startlån på 50 mill. kroner tas opp i Husbanken 
på de til enhver gjeldende vilkår. 

Det midlertidige låneopptaket knyttet til utbyggingen på 
Lillehammer Helsehus, vil bli nedbetalt så snart tilskudd er 
innbetalt til kommunen ved ferdigstillelse av utbyggingen.
Ang. startlån ser man en økning i antall søknader både 
nasjonalt og lokalt, i tillegg til økning i boligprisene.

Foto: Esben Haakenstad
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Notater
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Lillehammer kommune, Postboks 986,  
S torgata 51, 2626 Lillehammer,  

Telefon 61 05 05 00, Faks 61 05 05 21,  
Kommunenr 0501

Åpningstider: 8:00 - 16:00  
E-post:  postmottak@lillehammer.kommune.no
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