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“Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men 
av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres på 
andre måter enn i dag” 
   Kåre  Hagen 

Forord 
Lillehammer kommune står overfor mange utfordringer i kommende fireårsperiode. Det er viktig at 
planverket reflekterer dette, og tydelig viser kommunens målsettinger ved utgangen av planperioden 
og hvilke strategier vi har for å komme dit.  Årets strategi- og økonomiplan er derfor tydeliggjort på 
mål og strategier. Med denne Strategi- og økonomiplan ønsker vi blant annet å tilrettelegge for en 
mer strukturert budsjettprosess, der fokus skal være på de tiltak og handlinger som må og kan 
gjennomføres med de ressurser som er tilgjengelige. 

Strategi- og økonomiplan er i tillegg til å være økonomiplan etter kommunelovens § 44, også hand-
lingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan og bygningslovens § 11-1. Lillehammer 
kommune er godt i gang med å revidere kommuneplanen med mål om å vedta ny samfunnsdel i 
desember 2013. Formelt sett er foreliggende strategi- og økonomiplan derfor fortsatt en oppfølging 
av den gamle kommuneplanen fra 2006. I praksis har man allikevel valgt å skjele til den pågående 
kommuneplanprosessen for å hente inn elementer fra dette arbeidet. 

En av de største utfordringene kommunene står overfor i årene framover endringer i befolknings-
sammensetningen. I løpet av perioden 2020 til 2040 vil andelen av befolkningen i Lillehammer som 
er over 80 år øke fra 5 % til nesten 8 %. Samtidig vil andelen i yrkesaktiv alder falle fra rundt 60 % til 
56 %. Kommunen må være i forkant. Dette krever innovasjon og nytenkning. Vi må mobilisere nye 
omsorgsressurser i samfunnet, ta i bruk ny teknologi og organisere tjenestene på nye måter.  

Slik prognosen ser ut i dag vil andelen i de aktuelle aldersgruppene i Lillehammer holde seg ganske 
konstant til rundt 2022. Dette betyr at kommunen har i underkant av ti år på å omstille seg slik at 
utfordringene knyttet til endringer i befolkningssammensetningen blir løsbare.  

Våren 2013 la regjeringen fram to dokumenter som det er viktig for kommunene å forholde seg til. 
Den første av disse er regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren “Nye vegar til fram-
tidas velferd”. Den andre er stortingsmeldingen om “Morgendagens omsorg”. Begge dokumentene 
framhever hvor viktig det er at kommunene utvikler nye måter å løse oppgavene på. 

Innovasjon innenfor nærings- og samfunnsutvikling vil også 
være nødvendig framover. Med innstillingen «alt du gjør kan 
gjøres bedre», ønsker kommunen å være i tett dialog med 
innbyggere, aktører i næringslivet og med andre samar-
beidspartnere for å søke nye måter å tenke utvikling på.  

Lillehammer kommune har til hensikt å ligge i forkant. Det er viktig å komme i gang med prosessene 
for omstillings- og endringsarbeid nå, slik at vi står godt rustet til å takle framtidige oppgaver og 
utfordringer.   

 

Lillehammer, 24. mai 2013 

 

Christian Fotland 

Rådmann 
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Les mer: 

• Kommuneproposisjonen for 2014 
• Det kommunale inntektssystemet 

Verdigrunnlag 
Lillehammer kommune ønsker å være imøtekommende overfor sine innbyggere og yte gode 
tjenester. Dette handler selvfølgelig om innholdet og kvaliteten på de tjenestene vi leverer, men også 
om hvordan de leveres. Lillehammers verdigrunnlag bygger på følgende menneskesyn: 

• Jeg vil vise andre mennesker toleranse og respekt 
• Jeg vil møte andre mennesker med åpenhet, ærlighet og tillit 

• Jeg vil vise romslighet for andre menneskers egenart; vi er alle likeverdige som mennesker 

Lillehammer kommune vil arbeide systematisk for å til enhver tid ha kompetente medarbeidere. God 
ledelse kan være avgjørende for kvalitet på tjenesteleveransene, trivsel på arbeidsplassen, 
sykefravær m.m. Lederutvikling vil derfor ha stor prioritet de neste årene. Rekruttering av riktig 
kompetanse er også viktig, men like mye det å utvikle kompetanse hos eksisterende medarbeidere 
og sørge for at de blir i Lillehammer kommune. Kompetente medarbeidere og ledere er imidlertid 
ikke tilstrekkelig til å sikre innovasjon og utvikling i tjenestene. Det må også være toleranse for at når 
man prøver nye ting, vil noe vise seg å være en dårlig ide.  

Det er et mål å redusere ufrivillig deltid i kommunen. Konkrete tiltak med dette som formål er til 
vurdering i en arbeidsgruppe med deltakere fra arbeidstakerorganisasjonene, de folkevalgte og 
administrasjonen. 

Det ligger i kommunens verdigrunnlag at innbyggere og brukere skal behandles likt, uavhengig av 
kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning mv. 

Kommunen må være bevisst sitt ansvar for å ta korrupsjon og mulige avvikssituasjoner på alvor. 
Tydeliggjøring av etikkreglementet og arbeid med holdninger i hele organisasjonen er et oppdrag 
som fremdeles må prioriteres høyt. Systematisk arbeid med verdier, dilemmaer, grenseoppganger og 
holdninger vil ha fokus.  

Rammebetingelser 
Kommuneproposisjonen, som legges fram hvert år i mai, inneholder sentrale myndigheters forvent-
ninger til kommunene de kommende årene og de foreløpige rammebetingelsene for sektoren. De 
endelige rammebetingelsene fastlegges først i statsbudsjettet for påfølgende år, som vanligvis legges 
fram tidlig i oktober. 

Kommunene spiller en viktig rolle som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og 
samfunnsutvikler. Kommunesektoren forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i norsk 
økonomi. Målt i forhold til BNP for Fastlands-Norge utgjorde kommunesektorens inntekter 18 % i 
2012. At ansvaret for velferdstjenester i stor grad er kommunenes ansvar understrekes av at én av 
fem sysselsatte i landet er ansatt i kommunesektoren. 

I kommuneproposisjonen signaliseres det at kommunesek-
toren fortsatt skal få den samme inntektsveksten som de siste 
årene, d.v.s. en realvekst på rundt 2,5 % eller 6 til 6,5 mrd. 
kroner årlig. Av dette får kommunene rundt 4 til 4,5 mrd. 
kroner som frie inntekter, som igjen tilsvarer 800 – 900 kroner 
pr. innbygger. Av denne veksten er 180 mill. kroner begrunnet 
i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I følge beregninger som KS har gjort, er den foreslåtte rammeøkningen tilstrekkelig til å dekke mer-
utgifter som følge av befolkningsveksten og endringer i befolkningssammensetningen, kjente opp-
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gaveendringer, samt de merutgiftene kommunene får som følge av endringene i hvordan premie-
avvik på pensjon behandles regnskapsmessig.  

I april 2013 inngikk Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og KS på vegne av kommunene en 
avtale om å bosette flere flyktninger. I kommuneproposisjonen signaliseres det at rammen for 
integreringstilskudd vil bli økt med 250 mill. kroner i 2014. Som følge av at kommunene har meldt 
mangel på boliger som et viktig hinder for bosetting av flyktninger varsles det om en reell økning av 
tilsagnsrammen med 66,7 mill. kroner i statsbudsjettet for 2014. Dette kommer i tillegg til en 
foreslått økning av tilsagnsrammen med 33,3 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 
2013. 

Fordelingen av rammen for kommunal sektor på de enkelte kommunen skjer via det kommunale 
inntektssystemet. Dette er et omfordelingssystem der kommunenes skatteinntekter og det generelle 
statstilskuddet (rammetilskuddet) inngår. Til sammen kalles dette ofte “de frie inntektene”. De 
viktigste elementene i inntektssystemet er: 

• En inntektsutjevningsordning som har som formål å sikre en jevnere fordeling av skatteinntek-
tene kommunene i mellom. Uten denne ordningen ville landets mest skattesterke kommune hatt 
om lag 6 ganger så mye å rutte med pr. innbygger som kommunen med minst skatteinntekter.  

• En utgiftsutjevningsordning som har som formål å utjevne forskjeller på utgiftssiden som skyldes 
at kommunene er ulike når det gjelder befolkningssammensetning, geografi osv. I følge dagens 
kostnadsnøkkel trengs det nesten tre ganger så mye for å etablere et likeverdig tjenestetilbud for 
kommunene på topp og bunn av denne listen. 

• Diverse særtilskudd til kommuner med spesielle utfordringer, som storbyer, distriktskommuner, 
kommuner i de nordligste fylkene (disse har variert over tid). 

Begrunnelsen for å ha et slikt omfordelingssystem er å sikre at alle innbyggere i Norge tilbys likever-
dige og gode velferdstjenester uansett hvor de bor i landet. I praksis har det vist seg vanskelig å 
etablere et system som oppleves som rettferdig av alle typer kommuner og endringer har derfor 
skjedd med jevne mellomrom. Litt forenklet kan man si at systemet har skiftet mellom å favorisere 
større kommuner i sentrale strøk på bekostning av små utkantkommuner - og omvendt. 

Det legges ikke opp til å endre på kostnadsnøklene for kommunene før den neste helhetlige revi-
sjonen, som er planlagt i kommuneproposisjonen for 2016. 

Økonomiplan 2014-2017 
Regnskapet for 2012 viste et overskudd på 10,4 mill. kroner, som foreslås overført disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet til Lillehammer kommune vil ved tilføring av 10,4 mill. kroner være på 33,0 
millioner kroner.  Sammen med små avsatte reserver i 2013, danner disposisjonsfondet reserve for 
årene som kommer. 

Fra og med 2013 har Lillehammer kommune ny budsjettmodell. Budsjettmodellen medfører at 
virksomhetene gradvis overtar ansvaret for å legge nødvendige reserver inn i egne budsjetter. 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 virksomheter med mer forutsigbar drift.  

Som en del av omleggingen er det innført en ordning der virksomhetene får beholde en del av even-
tuelle overskudd (positiv differanse mellom bevilgning og forbruk) og må dekke inn en del av even-
tuelle underskudd (negativ differanse mellom bevilgning og forbruk). 
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Den nye ordningen ble vedtatt i Strategi og Økonomiplan 2013-2016 og innføres gradvis over samme 
fire-års periode. Samtidig øker kravene til overskudd i Lillehammer kommune.  Overskuddskravet 
foreslås videreført fra forrige plan; 30 mill. kroner i 2014, 40 mill. kroner i 2015 og 50 mill. kroner 
deretter. 

Alle tall i denne gjennomgangen er oppgitt i 2013-kroner.  

Driftsbudsjettet (utvidet budsjettskjema 1A)  
 

 
Tabell 1. Driftsbudsjettet 

Frie disponible inntekter 
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Realveksten på 
frie inntekter er hentet fra KS’ prognosemodeller for året 2014. Videre er det lagt inn 1,5 % realvekst 
pr år i årene 2015-2017, med bakgrunn i historikk. Det er ikke gjort anslag for hvordan de frie 
inntektene fordeler seg på skatt og rammetilskudd.  

Andre generelle statstilskudd inneholder amortiseringstilskudd (statlig rentekompensasjon) og 
integreringstilskudd. Integreringstilskuddet reduseres etter hvert som det femårige tilskuddet er 
utbetalt til kommunen, men det forventes vedtak om videre bosetting av flyktninger på samme nivå 
som i 2013 gjennom hele planperioden.  

Finansinntekter- og utgifter: 
Renteinntekter og utbytte består av renteinntekter av bankbeholdninger, avkastning verdipapirer og 
utbytte. Netto renter og avdrag dekker betjening av kommunens lån på om lag 1,5 mrd. kroner.  
Renteanslaget er basert på Norges Banks hovedprognose og SSBs prognoser, og gir en rente for 
kommunen på 3,0 % i 2014, for deretter å øke til 4,5 % mot slutten av perioden. Alle avdragsanslag er 
basert på minimumsavdrag. 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner - i 2013 kr

Regnskap 
2012

Oppr. 
budsjett 

2013 2014 2015 2016 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER  i 2012 - kr
Skatt på inntekt og formue -580 627           -605 635           
Ordinært rammetilskudd -583 152           -597 366           
Sum frie inntekter -1 163 779        -1 203 001        -1 224 600        -1 242 665        -1 261 304        -1 280 224        
Skatt på eiendom -58 722            -61 815            -61 815            -61 815            -61 815            -61 815            
Andre direkte eller indirekte skatter -                   -                   
Andre generelle statstilskudd -38 819            -43 104            -42 928            -44 051            -43 400            -43 054            

Sum frie disponible inntekter -1 261 320      -1 307 920      -1 329 343      -1 348 530      -1 366 519      -1 385 093      

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -169 822           -52 878            -51 929            -54 721            -55 250            -53 955            
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 73 516             57 455             57 977             63 641             64 710             62 569             
Avdrag på lån 54 867             53 546             52 652             53 177             53 011             51 728             

Netto finansinntekter/-utgifter -41 439           58 123            58 701            62 098            62 472            60 342            

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til ubundne avsetninger 130 064            2 063               350                  350                  350                  350                  
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 314              -                   
Bruk av ubundne avsetninger -45 000            -12 300            

Netto avsetninger 83 750            -10 237           350                 350                 350                 350                 

Reallønnsvekst fra og med 2014 26 347             51 087             74 050             97 485             

FORDELING
Til fordeling drift -1 219 010        -1 260 034        -1 243 945        -1 234 995        -1 229 647        -1 226 916        
Sum fordelt til drift:
Sektor for by- og samfunnsutvikling 73 071             73 033             71 499             70 405             69 532             69 379             
Sektor for helse og velferd 569 216            585 525            573 229            564 459            557 459            556 233            
Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 627 713            639 748            626 313            616 731            609 083            607 743            
Andre områder -61 350            -58 272            -57 097            -56 599            -56 428            -56 439            

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -10 360           -20 000           -30 000           -40 000           -50 000           -50 000           

Strategi og økonomiplan
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Driftsbudsjettet vises her ved «utvidet 1A», ved at driftsnivået innenfor hver sektor i tillegg til andre 
områder, til sammen viser det totale driftsnivået. Nedtakene som kreves er i denne oversikten 
fordelt forholdsmessig likt på sektorene. Endelige nedtak innenfor hver sektor vil avgjøres i 
budsjettprosessen. 

Disponible rammer 
Frie disponible inntekter fratrukket netto finansutgifter og avsetninger til fond, har et forventet nivå 
på 1.243 mill. kroner i 2014 for så å synke til i størrelsesorden 1.227 mill. kroner mot slutten av 
perioden. Med de økonomiske målsettingene med overskudd på 30-50 mill. kroner må 
driftsrammene reduseres med mellom 60 og 70 millioner kroner i fireårsperioden.  Driftsrammen er 
lavere for samtlige år i planperioden enn i inneværende år, dette gir et fortsatt behov å redusere 
aktivitet og/eller øke prisene på kommunale tjenester. Reduksjonen vil kunne påvirke tjenestenivået. 
Rådmannen vil effektivisere gjennom strategiene beskrevet i kapitler som omhandler sektorene. 

Erfaringene fra tidligere år er at man ved budsjettbehandlingen ofte har noe større disponible midler 
enn det strategi- og økonomiplanen har vist. Dette skyldes som regel endringer i rammebetingelsene 
for kommunene i forbindelse med statsbudsjettet. 

Investeringer 
Kommunen har mange utfordringer som krever investeringer, men så lenge disse ikke medfører 
dokumenterte inntekter eller utgiftsreduksjoner er det sterkt begrenset hva kommunens økono-
miske situasjon tillater. Det forslås derfor at strategi- og økonomiplanen 2014-2017 vedtas med en 
ramme for låneopptak til ikke-selvfinansierende som vist i tabellen under. Dette forutsetter at årlige 
driftsoverskudd benyttes som egenkapital ved investeringer. I henhold til ny budsjettmodell, skal 
driftsoverskuddet (mindreforbruket) økes fra 20 mill. kroner i 2013 til 50 mill. kroner i 2016 og 2017. 
Det vil øke sparekontoen/disposisjonsfondet til Lillehammer kommune som igjen kan brukes til å 
finansiere framtidige investeringer. Rådmannen foreslår derfor å øke takten på å finansiere 
investeringer ved bruk av fond (egenkapital). 

Siden det foreslåtte investeringsprogrammet gir investeringer i 2014 som overstiger 
handlingsregelen, er det viktig at hele økonomiplanperioden 2014-2017 ses under ett. For å begrense 
veksten i lånegjelden vedtok kommunestyret for en del år tilbake en lokal handlingsregel knyttet til 
ikke-selvfinansierende investeringer, d.v.s. investeringer som ikke gir inntekter eller innsparinger som 
dekker renter og avdrag. Handlingsregelen bygger på at det årlige låneopptaket ikke bør være høyere 
enn årets avdrag, som vanligvis utgjør i overkant av 50 mill. kroner. 

Tabellen under synliggjør en rekke investeringsbehov. Imidlertid er den ikke uttømmende. Flere 
større og mindre prosjekter er i prosess og vil bli fremmet som egne saker til politisk behandling. 
Eksempelvis er det grunn til å forvente at videre arbeid med skolebruksplanen vil synliggjøre større 
investeringsbehov knyttet til skolebygg. Også andre områder kan komme uten at de pr. i dag er 
medtatt da behovene og omfanget er uavklart.  
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Ikke selvfinansierende investeringer 
 
Ta

bell 2. Ikke-selvfinansierende investeringer 2014-2017 

Prosjekt 2014 2015 2016 2017 Totalt

Asfa l tering/rehabi l i tering  av kommunale veier 6 000             7 000             7 000             5 000             25 000           

Sjøsetervegen 3 000             -                  -                  -                  3 000             

Gang og s ykkelvei  Nords eterveien 500                 -                  -                  -                  500                 

Storhovearmen - medfinans iering 2 000             -                  -                  -                  2 000             

Infrastrukturti l tak - samferdsel 8 500             8 500             4 000             -                  21 000           

Trafikks ikkerhetsti l tak 1 000             1 000             1 000             1 000             4 000             

Sykkel/gangvei 1 500             1 500             1 500             1 500             6 000             

Div. investeringer - kommunal  veg 3 000             3 000             4 000             4 000             14 000           

Sum veg og trafikk 25 500           21 000           17 500           11 500           75 500           

7-er bane Skogen/fel tet* -                  -                  1 700             -                  1 700             

Diverse rehab stampes letta 500                 500                 -                  -                  1 000             

Tverrløypa 2 900             700                 1 200             200                 5 000             

Curl inghal l  publ ikumsfas i l i ter 300                 -                  -                  -                  300                 

Skateanlegg 2 500             -                  -                  -                  2 500             

Div. investeringer - park og idrett 1 000             2 000             2 000             -                  5 000             

Sum park og idrett 7 200             3 200             4 900             200                 15 500           

Leas ingavta le bi ler ti l  hjemmetjenes te 1 000             5 000             -                  -                  6 000             

Div. investeringer maskine, bi ler, utstyr 2 000             2 000             2 000             -                  6 000             

Sum maskiner, biler utstyr 3 000             7 000             2 000             -                  12 000           

Li l lehammer kuns tmus eum 2 600             -                  -                  -                  2 600             

Vingrom skole - rehabi l i tering 25 000           8 000             -                  -                  33 000           

Fåberggt.152 - s ervicebygg og ombygging** 5 000             25 000           20 000           -                  50 000           

Diverse investeringer ki rkene i  Li l lehammer 2 500             2 000             -                  -                  4 500             

Legevakt*** 5 000             15 000           -                  -                  20 000           

Vingar skole - rehabi l i tering -                  10 000           10 000           -                  20 000           

Skole Nordre Ål  - jf skolebruksplan -                  -                  15 000           45 000           60 000           

Kulturhuset banken - rehabi l i tering 200                 -                  -                  -                  200                 

Åretta  skole - ny energiki lde 3 000             -                  -                  -                  3 000             

Diverse investeringer kom. eiendom 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Sum kommunal eiendom 47 300           64 000           49 000           49 000           209 300         

E-handel 1 000             1 500             1 000             -                  3 500             

Div. investeringer inkl . IKT 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Sum diverse investeringer 5 000             5 500             5 000             4 000             19 500           

Totalt investeringsbehov 88 000           105 700         78 400           64 700           336 800         

Sa lg av kommunal  eiendom 10 000           10 000           10 000           10 000           40 000           

Bruk av fond/dri fts overskudd 15 000           20 000           25 000           30 000           90 000           

Totalt lånebehov ikke selvfinansierende 63 000           75 700           43 400           24 700           206 800         

* 7'er bane Skogen lå  i  forrige plan i  2014. Ønskel ig å  s e på  tota l t behov rundt nye Skogenfel tet og revis jon av 

kommunedelplan derfor flyttet ti l  2016.

**Det planlegges  41 lei l igheter i  Fåberggata  152 for boti lbud ti l  brukere innenfor Rus/Psykiatri , demensoms org og 

heldøgns  omsorg. Her legges  inn ikke- selvfinans ierende investeringer ti l  s ervicebygg og ombygging Gartnerhagen Bo og 

Servicesenter. Det planlegges  med l ivs syns nøytra l t seremonirom. Egen s ak fremmes høs t 2013.

***Avta le ang legevakt på  sykehuset utgår 31.12.2015. Bygging av legevakt på  s ykehuset ans lås  ti l  ca  20 mi l l . kroner, på  

Helsehuset ca  12 mi l l . kroner.
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Selvfinansierende investeringer 
 

 
Tabell 3. Selvfinansierende investeringer 2014-2017  

Prosjekt 2 014             2 015             2 016             2 017             Totalt

Idrettens  hus  / Li l lehammer sportssenter -                  35 000           20 000           55 000           

Kjøp/bygging av bol iger for utleie (BOSO) 10 000           10 000           -                  20 000           

Ti l rettelegging og utvikl ing av bol ig og næringsarea l 10 000           10 000           10 000           10 000           40 000           

Kino* -                  -                  -                  -                  

Fåberggata  152 - lei l ighetsbygg**

Vann og avløp 50 000           50 000           50 000           150 000         

Totalt selvfinasierende investeringer 70 000           105 000         80 000           10 000           265 000         

Totalt lånebehov selvfinansierende 

investeringer 70 000           105 000         80 000           10 000           265 000         

*Forpros jekt er i  gang. Det vi l  fremmes egen sak etter endt forpros jekt.

** Det planlegges  41 lei l igheter i  Fåberggata  152 for boti lbud ti l  brukere innenfor Rus/Psykiatri , demens omsorg og 

heldøgns  omsorg. Lei l ighets bygget forventes  selvfinans ierende etter ti l skudd fra  Husbanken. Det fremmes egen sak 

høs t 2013 jf i kke selvfinans ierende inves teringer.
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Les mer: 

• Folkehelsemeldingen (2013) 
• Folkehelseloven (2012) 
• Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) 
• Folkehelseprofiler fra FHI 

Les mer: 

• Plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg i 
Lillehammer kommune 2013-2016 

Folkehelse 
Befolkningens helse og sosiale forskjeller i helse påvirkes av velferdsutvikling og forskjeller i levekår. 
Utvikling i helse er nært knyttet til oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under. Folkehelsearbeid 
handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. 

Psykiske helseproblemer vil utgjøre en større del av 
sykdomsbildet i tida framover. Det har skjedd et skifte fra 
sykdommer som resultat av fattigdom, kunnskapsmangel og 
dårlig hygiene til sykdommer som i større grad kan knyttes 
til utviklingstrekk og levesett, som hva vi spiser og drikker og 
fysisk aktivitet. 

Folkehelsearbeid handler om levekår og rammebetingelser for helse og angår alle kommunale 
sektorer.  Kommunen har derfor opprettet en tverrsektoriell styringsgruppe som sammen med 
folkehelsekoordinatoren skal foreslå tiltak med utgangspunkt i folkehelsemeldingen, ny folkehelselov 
og nasjonal helse- og omsorgsplan.  Fordi dette er et nytt område for kommunene, vil det i første 
omgang være behov for å bruke tid på å kartlegge og analysere behov, blant annet når det gjelder 
hva som er innbyggernes ansvar og hva kommunen kan og skal bidra med. 

Det utføres mye bra folkehelsearbeid både i kommunens tjenesteområder og i lag og foreninger, 
uten at det nødvendigvis er synliggjort som en del av folkehelsearbeidet.  Folkehelsearbeidet må 
derfor ikke bare knyttes til nye tiltak, men også til tiltak som allerede er operative.  Et effektivt 
folkehelsearbeid handler om bevisstgjøring på alle nivåer og ikke minst systematisk informasjon og 
kunnskapsutveksling mellom alle involverte parter. 

Strategier: 

• Folkehelsearbeidet i Lillehammer kommune skal bygge på kunnskap om hva som er gode og 
virksomme folkehelsetiltak, i betydning av at de bidrar til at flere har god helse lenger og at færre 
faller utenfor. 

• Folkehelsearbeidet i Lillehammer kommune skal bygge på at egen helse primært er den enkelte 
innbyggers ansvar og at kommunens ansvar primært er å tilrettelegge slik at innbyggerne kan 
ivareta dette ansvaret 

• Folkehelseperspektivet skal være gjennomgående. Følgende områder skal allikevel prioriteres: 
Sosial og fysisk aktivitet, å utjevne ulikheter (sosiale, økonomiske eller kulturelle) og å forebygge 
psykiske helseplager. 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Folkehelseinstituttet publiserer årlig helseprofiler for hver kommune. Måloppnåelse knyttes til en 
eller flere av indikatorene i folkehelsebarometeret og/eller til at Lillehammer skal ha flere positive 
enn negative avvik fra landsgjennomsnittet. 

Psykisk helsearbeid og rusomsorg 
Psykiske lidelser omfatter alt fra lettere psykiske vansker til 
alvorlige psykiske lidelser. Felles for alle psykiske lidelser er at 
de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang 
med andre. Internasjonale og nasjonale studier har vist høy 
forekomst av både psykiske lidelser blant rusmiddel avhengige og rusavhengighet blant mennesker 
med psykiske lidelser. Mange som har samtidig ruslidelse og psykisk lidelse sliter med problemer som 
har utviklet seg over tid.                                                                                                                                    

Målet om å forene rusfaglige områder og psykisk helse, samt styrke arbeidet på tvers av 
forvaltningsnivåene er tydeliggjort i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. 
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Les mer: 

• Om samhandlingsreformen 
• Meldingen om Morgendagens omsorg 
• Kommunedelplan Omsorg 2009-2021 
• Demensomsorgsplan 2009-2021 

Folkehelseperspektivet og prinsippet om forebygging og bevissthet rundt levekår og forskjeller er 
viktig når det gjelder psykisk helsearbeid og rusomsorg. 

Strategier: 

• I samarbeid med andre offentlige tjenesteytere (som DPS) skal tilbudet innen psykisk helse og 
rusomsorg være organisert slik at det kan håndtere akutthendelser hele døgnet, hver dag og hele 
året.  

• Det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid og rus skal framstå slik at innbyggere 
med behov for hjelp opplever at det er én vei inn i det kommunale hjelpeapparatet. 

• Tidlig innsats ved å gi riktig tilbud tidlig og når behov oppdages. 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg i Lillehammer kommune 2013-2016 lister en lang rekke 
tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Måloppnåelse knyttes til at disse tiltakene gjennom-
føres og til at resultatene fra gjennomførte brukerundersøkelser utvikler seg positivt. 

Pleie og omsorg 
Lillehammer kommune bruker i dag om lag 40 % av det årlige driftsbudsjettet til helse- og omsorgs-
tjenester.  I årene som kommer skal tjenestene dimensjoneres for å møte ytterligere oppgaver og 
volumvekst.    Skal vi lykkes kan vi ikke bare gjøre mer av det vi allerede gjør. Vi må også utvikle nye 
arbeidsformer og nye måter å løse oppgavene på.   Det må brukes mer ressurser på helse- og 
omsorgstjenestene i årene som kommer.  Det må likevel brukes forholdsvis mye mindre enn en ren 
videreføring av dagens praksis vil innebære.  

Balansen mellom, og dimensjonering av, tjenester til 
hjemmeboende og tjenester i institusjon har stor betydning 
for helheten.  Disse tjenestene er store i volum og forvalter 
en stor andel av tilgjengelige økonomiske og 
personalmessige ressurser.  Valgene som gjøres for disse 
tjenestene vil i stor grad påvirke hele den kommunale 
tjenestekjeden (omsorgstrappen), og være avgjørende for om vi makter å sikre tjenester med 
nødvendig kvalitet og kapasitet.  

Fireårsperioden vil bli preget av at de kommunale tjenestene skal videreutvikles i tråd med 
Samhandlingsreformen.  Skal kommunene evne å fremstå som robuste og likeverdige med 
helseforetakene i utvikling av «den nye helhetlige helsetjenesten», vurderes det som nødvendig med 
interkommunal samhandling. Kommunenes utfordringer er knyttet til generell tjeneste- og 
kompetanseutvikling, alle typer forebygging, og til utvidet ansvar for flere pasientgrupper i alle 
aldersgrupper.   

Kommunestyret vedtok i 2009 en egen kommunedelplan for helse- og omsorgstjenestene.   

Strategier: 

• Bruke handlingsrommet fram til 2020 til å identifisere og fokusere på hva som gjør at innbyggere 
ikke trenger hjemme- eller institusjonstjenester, eller trenger slike tjenester senere i livet 

• Hjelpe innbyggere som trenger tjenester til å bo hjemme lengst mulig, blant annet ved å fokusere 
på tidlig rehabilitering mv. Dette innebærer at helse- og omsorgstjenestene i Lillehammer må 
videreutvikles i retning av å gi tjenester i hjemmet. 

• Utvikle, prøve ut og ta i bruk radikalt nye løsninger knyttet til for eksempel bruk av velferds-
teknologi.  
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• Skoleporten.no 
• Strategiplan for Lillehammerskolen 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til at andelen av befolkningen som trenger tjenester reduseres og til at det 
ikke er ventetid på heldøgns pleie og omsorg og eller helsetjenester når kriteriene for å få slike 
tjenester er oppfylt. 

Oppvekst og utdanning 
Det kommunale ansvaret for å gi barn og unge en god oppvekst er fordelt på mange virksomheter. 
Barnehage, skole, helsestasjon og kultur- og fritidstilbud er tjenester som retter seg mot alle barn og 
unge, men enkelte har behov for mer spesialiserte og tilrettelagte tjenester.  

De seneste årene har det vært fokus på å etablere nok barnehageplasser for å sikre full barnehage-
dekning. Nå som Lillehammer kommune har nådd dette målet, , må videre arbeid rettes mot å øke 
kvaliteten på tjenesten og styrke det pedagogiske tilbudet. 

Grunnskolen i Lillehammer oppnår gode resultater både når det gjelder fag og trivsel, og hevder seg 
bra godt i sammenligning med andre kommuner både nasjonalt og regionalt. Det er viktig at den 
positive utviklingen videreføres  

Antallet barn og unge med spesielle utfordringer har økt de senere årene, og utfordringene har 
endret seg. Blant annet har det blitt flere barn med sammensatte vansker. Kommunen opplever også 
en endret holdning og praksis fra andre deler av det det offentlige hjelpeapparatet og det kan virke 
som om kriteriene for å få hjelp av disse har endret seg de senere årene.   

Uavhengig av dette har kommunen et selvstendig ansvar for å 
yte gode tjenester til barn og unge med sammensatte behov. 
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 i henhold til lovverk og retningslinjer.  

Lillehammer har i likhet med andre bykommuner, utfordringer når det gjelder barn og unges 
oppvekstkår. Det er viktig å ha oppmerksomhet på barn og unge i såkalte gråsoner, og iverksette 
tiltak som oppsøker ungdom der de er. Kommunen må 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. 

Strategier 

• Barnehagene l Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten styrkes.  
• Grunnskolen i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten i fagene styrkes.  
• De ordinære tilbudene til barn og unge skal organiseres slik at de også virker forebyggende 
• Tidlig innsats ved å gi riktig tilbud tidlig og når behov oppdages 
• Et inkluderende miljø gjennom å utvikle holdninger og arenaer for barn og unge på en slik måte 

at det er plass til alle og at alle har et utbytte av å være med. 
• Det kommunale tjenestetilbudet til familier og barn skal framstå slik at innbyggere med behov 

for hjelp opplever at det er én vei inn i det kommunale hjelpeapparatet. 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til oppnådde faglige resultater (grunnskolepoeng) og trivselsundersøkelser, 
ressursbruk til spesialundervisning, samt andelen som går videre til VGS og gjennomfører denne i 
løpet av fem år. 
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• Kulturstrategi 2010-2019 
• Kulturbyggplan 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser 

Kultur og idrett 
Kulturstrategi for Lillehammer 2010 – 2016 ble vedtatt av kommunestyret i september 2010 og viser 
ønsket retning for utviklingen. ”Lillehammer – kulturbyen ved Mjøsa” er basert på konkretisering av 
kommuneplanen, kulturloven og regionale mål. Lillehammer skal nasjonalt og internasjonalt være 
kjent som kultur- og idrettsby. Kultur skal være fundament for utviklingen ved bl.a. synliggjøring i 
kommunale planer og tjenester, styrket tverrfaglig samarbeid og økt fokus på kultur som forebygging 
i alle livsfaser. Den følges opp gjennom strategi- og økonomiplan og bl.a. kulturbyggplanen (vedtatt 
høsten 2011). Det har vært stagnasjon i utvikling av kulturanlegg over flere tiår og det tas sikte på en 
utbygging i perioden for å ivareta dagens og morgendagens behov.  

En av utfordringene, også på kultursektoren, er forutsigbarhet over tid med hensyn til statlig og 
kommunal innsats. Kulturlovens § 5 sier at staten, fylkeskommunene og kommunene sammen skal 
sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår. Dette fordrer stabilitet i de økonomiske 
rammene og et stabilt servicenivå. 

Kommunens viktigste bidrag til kulturlivet i Lillehammer er å drive og videreutvikle sine egne 
kulturinstitusjoner og kulturanlegg, samt bidra med kompetanse og økonomiske tilskudd til andre 
kulturaktiviteter.  De kommunale kulturinstitusjonene utgjør også en viktig del av regionens fagmiljø.   

Mangfoldet i den organiserte idretten i Lillehammer 
aktiviserer i en eller annen form en stor del av kommunens 
innbyggere. Det er en sentral oppgave for Lillehammer 
kommune å bidra til å opprettholde og videreutvikle dette 
mangfoldet av aktivitet tilknyttet barn/unge, bredde- og 
toppidretten.  

Kommunens hovedfokus er rettet mot barn og unge og mot den inaktive del av befolkningen. Attrak-
tive arealer og anlegg som ivaretar barn og unges aktivitetsprofil i nærmiljø og grender er og vil være 
helt sentralt i dette arbeidet. Ordningen med reduserte leiepriser til aktiviteter for barn og unge 
videreføres. 

Tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet er fortsatt et hovedsatsingsområde og dette skal 
spesielt vekt legges i strandsonen og tur - og sykkelvegnettet i bebygde områder. Sammenhengende 
grønnstruktur gjennom bebyggelsen, grønne korridorer fra byen ut i marka og til vassdrag, bevaring 
av viktige naturområder samt differensiert grad av tilrettelegging, skal sikre grunnlaget for friluftsliv 
og naturopplevelse for framtida.   

Arbeidet innenfor dette området skjer med bakgrunn i gjeldende Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser, samt statlige føringer. 

Lillehammerregionen har som ambisjon og visjon å bli Europas mest komplette region for vintersport 
og opplevelser.  Arbeidet er organisert i utviklingsprosjektet Snowball som drives av Lillehammer 
Turist. Prosjektets overordnede målsetting er å øke attraksjonskraften, lønnsomheten og bære-
kraften knyttet til klyngens bedrifter gjennom å bli et ledende kompetansesenter for nyskaping og 
næringsutvikling innen sportsturisme og opplevelsesbasert reiseliv. 

Økt trafikk og lønnsomhet skal oppnås gjennom økt samarbeid mellom særlig fire sektorer; idrett, 
kultur, media og reiseliv.  Fokusområder er merkevarebygging, arrangementsutvikling, produkt-
utvikling, økt tilrettelegging og verdiskapning. Målet er at regionen skal bli ledende innen utvikling og 
gjennomføring av idrettsarrangementer og på utvikling av og tilrettelegging for toppidrettsutøvere. 
Dette innebærer tidsriktige anlegg som er tilrettelagt for utøvelse av alle typer vintersport på alle 
nivåer. 
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I tråd med forutsetningene om 20 års varighet vil etterbruksfondet som Lillehammer fikk etter OL94 
tømmes i løpet av 2014. Det arbeides med å få på plass en ny etterbruksløsning, med fortsatt drift av 
OL-anleggene på idrettens premisser, og der Staten, Oppland fylkeskommune og Lillehammer 
kommune bidrar med tilskudd til drift og investeringer. 

Strategier: 

• Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være kjent som kultur- og idrettsbyen, med 
fokus på arrangement og opplevelser 

• Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at det frivillige kultur- og idrettslivet kan drive sin 
virksomhet aktivt og selvstendig. 

• Tilrettelegge for kompetanseutvikling innen kultur og idrett som kan utfylle hverandre og styrke 
regionen 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til antall festivaler og større idrettsarrangement, barn- og unges deltakelse i 
lag- og foreninger, samt plassering på ulike kulturindekser. 

By- og næringsutvikling 
Tilrettelegging for et livskraftig og framtidsrettet næringsliv er en sentral samfunnsoppgave og en 
viktig del av samfunnsutviklingen for kommunen. Tilrettelegging i bred forstand betyr blant annet 
kommunen må løse sine primæroppgaver på en best mulig måte. 

Figur 1 viser utviklingen i antall sysselsatte i Lillehammer siden 2007.  Figuren viser to ting:  

For det første har Lillehammer hatt en kon-
tinuerlig vekst antall sysselsatte med arbeids-
sted i Lillehammer med unntak av 2009, da 
finanskrisen påvirket sysselsettingen i hele 
landet. 

For det andre er det flere sysselsatte som 
arbeider i Lillehammer enn som bor her. Dette 
betyr at Lillehammer har netto arbeidsinn-
pendling, og at det er flere arbeidsplasser enn 
arbeidstakere. Det er størst innpendling fra 
Ringsaker (i overkant av 1100 personer), mens 
Lillehammer som arbeidsplass har størst 
relativ betydning for Øyer og Gausdal, hvor 
rundt 30 % av de sysselsatte har sitt arbeids-
sted i Lillehammer. 

Befolkningen i Lillehammer har gjennom-
gående et høyt utdanningsnivå. Mer enn 
35 % av befolkningen over 16 år har høyere 
utdanning (langt og kort løp), mot litt over 
29 % på landsbasis og 22 % for Oppland 
fylke.  

Høsten 2011 ble det vedtatt nye nærings-
strategier for Lillehammer. I samarbeid med 
Øyer og Gausdal kommuner er det også satt 
i gang et arbeid med å lage en regional 
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Figur 1. Antall sysselsatte i Lillehammer pr. 4 kvartal 2007-2011 
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• Nærings NM 2012 
• Næringsstrategi 
• Kommuneplanens arealdel 

næringsplan. 

Lillehammer kommune skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet. Dette gjøres primært ved å: 

• Ha næringsareal for ulike bransjer tilgjengelig til enhver tid 
• Bidra til å skape og vedlikeholde gode nettverk næringslivsaktører mellom, og mellom næringsliv, 

det offentlige og høgskole (trippel helix) 
• Møte næringsliv med en positiv og konstruktiv holdning 
• Bidra i innledende fase av næringsutviklingsprosjekter til andre er klare til å ta over prosjektene 

• Profilere kommunen som bo- og arbeidsregion overfor potensielt næringsliv og arbeidstagere 

Lillehammer kommune har lang tradisjon i å samarbeide med andre kommuner om oppgaver som 
best løses i felleskap. Mest forpliktende har samarbeidet mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal 
(Lillehammerregionen) vært. De tre kommunene har et felles regionråd og har etablert en rekke 
felles enheter, blant annet innen helse, økonomi, IKT, landbruk og brannvesen. 

Hvordan prosessen med samarbeid mellom de tre kommunene vil utvikle seg de kommende årene er 
uviss. I diskusjonen om det videre samarbeidet i Lillehammerregionen vil det være naturlig å vurdere 
Lillehammers øvrige samarbeidsrelasjoner og andre typer av regioner, som for eksempel et sterkere 
samarbeid mellom de fire store kommunene ved Mjøsa. 

Et slikt samarbeid vil naturlig nok ha et noe annet fokus enn det som er i Lillehammerregionen. 
Sammenslåing for å styrke og etablere sterke fagmiljøer og for å oppnå rasjonaliseringsgevinst, vil 
åtte erstattes med faglig samarbeid mellom fagmiljøer som framstår som mer likeverdig med hensyn 
til størrelse og der gevinsten i større grad handler om økt kompetanse og tiltrekningskraft.  

I arealdelen av kommuneplan 2012-2024 er det lagt til grunn at 
innbyggertallet i Lillehammer kommune skal øke med 1,0 % pr. år 
de første årene i planperioden og 1,5 % pr. år mot slutten.  For å 
nå dette målet må folk flytte til Lillehammer.  Flere nasjonale 
undersøkelser viser at tilgang på arbeidsplasser og boliger er den 
viktigste forutsetningen for tilflytting.  

Som beskrevet tidligere har Lillehammer høy og økende innpendling. Tilgangen på nye arbeidsplasser 
er med andre ord neppe en begrensning for tilflytting og befolkningsvekst på kort sikt. Det antas 
derfor at det i hvert fall i planperioden vil være tilgangen på nye boliger som begrenser befolknings-
veksten i Lillehammer. 

I arealdelen av kommuneplanen er det satt av arealer til om lag 2200 nye boligenheter. Dette bør 
være tilstrekkelig til å håndtere en befolkningsvekst på mellom 1,0 og 1,5 %, forutsatt at veksten ikke 
blir opp mot 1,5 % før et stykke ut i planperioden. Samtidig er det slik at kommunen skal ta en aktiv 
pådriverrolle for at boligbyggingen faktisk blir som ønsket. 

Dagens skolekapasitet anses å være tilstrekkelig i hele planperioden forutsatt at nye boligenheter 
spres på skolekretsene, nye boligenheter bygger opp under livsfasetilpasset flytting og det tas i bruk 
rekkefølgebestemmelser.  

Hva slags type boliger som bygges er også viktig. Tradisjonelt har fokus gjerne ligget på å finne 
områder der det kan etableres nye boligfelt, med i hovedsak eneboliger/rekkehus og barnefamilier 
som viktigste målgruppe.  Det tradisjonelle tenkesettet utfordres spesielt av to forhold: 

• Statistikk viser at folk skifter bolig flere ganger og senere i livet enn tidligere. Ofte ”nedskaleres” 
det til en mindre bolig etter at barna har flyttet ut, noe som fører til økt omsetning av brukte 
eneboliger og økt interesse for (større) leiligheter. 
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• Vi har en befolkningsutvikling som gjør at aldersgruppene dette særlig gjelder vil utgjøre en 
stadig større andel av befolkningen framover. 

Som alle byer med en stor høgskole/universitet har Lillehammer for få studentboliger. Ungdoms-OL 
vil føre til at det blir rundt 300 nye enheter.  

I forbindelse med at Lillehammer kommune er tatt opp i Husbankens ”Boligsosialt utviklingsprogram” 
for en periode på 3-5 år, vil det bli satt søkelys på boligbehov hos ulike grupper vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 

Strategier: 

• Lillehammer kommune skal ha attraktive bomiljø med gode levekår, trygghet og tilgjengelighet 
og rik tilgang på aktiviteter og opplevelser  

• Lillehammer kommune skal være en forutsigbar og aktiv tilrettelegger for eksisterende og nye 
næringsvirksomheter, blant annet ved å disponere næringsarealer som er tilgjengelige på kort 
varsel. 

• Lillehammer skal være et sterkt og attraktivt region- og handelssenter, med et variert og godt 
privat og offentlig tjenestetilbud til innbyggere og besøkende. 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til befolkningsutvikling, sysselsetting, tilgjengelig nærings-areal og plassering i 
“Nærings NM”. 

Samferdsel og infrastruktur 
Lillehammers framvekst som handelssted og senere kjøpstad skyldes i stor grad byens beliggenhet 
der viktige veger fra andre deler av landet møttes.  Gode veg- og jernbaneforbindelser er fortsatt 
viktig for at Lillehammer og Lillehammerregionen skal utvikle seg videre.  

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens 
transportpolitikk. NTP har en planperiode på 10 år, men revideres hvert fjerde år. NTP for perioden 
2014-2023 ble lagt fram i april 2013. I planen er det innarbeidet dobbeltspor til Hamar innen 
utgangen av 2024. Videre legges det til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til 
Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030.  Det er også et mål at sammen-
hengende firefelts veg fra Svinesund til Brumunddal er på plass innen utgangen av 2024, og at E6 
gjennom Gudbrandsdalen er ferdig mellom Ringebu og Otta. 

Framføring av dobbeltsporet jernbane og firefelts motorveg til Lillehammer er blant de viktigste 
overordnete rammebetingelsene for en positiv nærings -, reiseliv- og samfunnsutvikling i Lille-
hammer. Det er viktig at både veg og bane føres helt fram til Lillehammer parallelt med eller som 
direkte fortsettelse av tilsvarende prosjekter lenger sør. Dette er avgjørende for om Lillehammer vil 
være et attraktivt sted å etablere og drive næringsvirksomhet, samt Lillehammer som attraktivt 
reisemål. 

Det er i gang prosesser knyttet til både firefelts E6 og tospors jernbane. Lillehammer kommune sam-
arbeider med Statens vegvesen og jernbaneverket om dette. Framdrift og prosess styres av de 
statlige etatene. Det er imidlertid viktig at man både administrativt og politisk utøver presser på de 
sentrale myndigheter slik at tospors jernbane og firefelts E6 blir en realitet innen overskuelig framtid. 

I første omgang skal det legges fram konsekvensutredninger av ulike trasevalg for prosjektene. Her er 
det viktig at kommunen så tidlig som mulig sørger for å få utredet aktuelle alternativ.  
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E6 

Statens Vegvesen har ansvaret for å prosjektere og bygge ny E6 fra Gardermoen og nordover gjen-
nom Gudbrandsdalen i tråd med framdrift vedtatt av Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan 
(NTP). I gjeldende NTP er det lagt til grunn at utbyggingen fra Hamar til Lillehammer skal være i gang i 
løpet av perioden 2014-2019, men i forslaget til ny NTP 2014-2023 er det bare strekningen fram til 
Lillehammer kommune som er inne. Dersom forslaget vedtas uten endringer vil det i praksis bety at 
firefelts E6 gjennom Lillehammer tidligst påbegynnes etter 2024. Dette er ikke akseptabelt, og det er 
nødvendig med politisk mobilisering for å sikre at strekningen kommer inn i NTP igjen. 

Utvidelsen av E6 gjennom Lillehammer ansees for å være komplisert. Utfordringene er mange, 
herunder bl.a. tett bebygde områder, strandområder, vannverket, Lågendeltaet naturreservat. Det er 
derfor viktig å komme i gang med planleggingen snarest, selv om utbygging ligger noen år fram i tid. 

Selv om traseen ikke er avklart anbefaler Statens vegvesen at kommunen forholder seg til utvidelser 
langs eksisterende veg. I Kommuneplan 2011- 2024 (arealdelen) er derfor lagt inn byggegrenser på 
100-150 meter langs hele strekningen gjennom Lillehammer. Dette betyr ikke et generelt bygge-
forbud i denne sonen, men at søknad om tiltak vil bli oversendt Statens vegvesen for vurdering.  

Jernbane 

Østlandssamarbeidet jobber aktivt med å få dobbeltspor til Lillehammer med i Nasjonal Transport-
plan for 2014-2023 gjennom ”Østlandspakka” som ble lansert høsten 2011.  Denne setter spesielt 
fokus på jernbane generelt og Inter-City spesielt.  I dette arbeidet er det også lagt til grunn at en 
eventuell høyhastighetsbane skal ha Inter-City forbindelsen som utgangspunkt 

Utbyggingen av Intercity og dobbeltspor er viktig for utviklingen av regionen vår, men også et 
miljøtiltak og en løsning på Osloregionens befolkningsvekst. Kommunestyret forventer derfor at 
utbygging av intercity-triangelet med dobbeltspor til Lillehammer ferdigstilles innen 2022. Det er 
viktig at utbygging skjer slik at det kan bli en naturligforlengning videre til Trondheim og at skinnene 
er tilrettelagt for fremtidens lyntog. 

Det er rådet fra Jernbaneverket å avvente de arealmessige problemstillinger knyttet til to-felts 
jernbane til det foreligger mer konkrete planer for en slik utvidelse. I forslaget til ny Kommuneplan 
2011- 2024 (arealdelen) er det allikevel tatt inn en planbestemmelse som sikrer at tiltak i en sone på 
30 meter nær eksisterende jernbanespor skal oversendes Jernbaneverket for nærmere vurdering. 

Gardermoen 

En videreutvikling av Gardermoen som landets hovedflyplass er svært viktig for Lillehammer-
regionen. I NTP legges det opp til å båndlegge arealer til en tredje rullebane, uten at dette 
representerer et vedtak om utbygging. 

 Kollektivtrafikk 

Lillehammer-regionen er del av Samferdselsdepartementets forsøksprosjekt for Kollektivtransport i 
distriktene (KID). I regionen har det over tid vært arbeidet systematisk og godt med kollektivtilbudet, 
noe som også har gitt seg utslag i en høy kollektivtransportandel sammenlignet med tilsvarende 
regioner. 

Gjennom prosjektet ”KID - Lillehammer” arbeider kommunene i regionen og Oppland fylkeskom-
mune med å utvikle et enda mer attraktivt tilbud, som kan bidra til å heve kollektivandelen 
ytterligere. Et slikt løft forutsetter at det gjøres en del grunnleggende investeringer på vegsiden, slik 
at fremkommeligheten for kollektivtransporten særlig i Lillehammer by bedres.  

Gang- og sykkelveger/Lillehammer som sykkelby 

En av målsetningene i NTP 2013-2019 er å øke sykkelbruken fra 4 % i dag til 8 % mot slutten av 
perioden. I den forbindelse ble ordningen med utvalgte sykkelbyer utvidet til å omfatte alle veg-



Strategi- og økonomiplan 2014 - 2017 

 

Side 17 

 

regioner og slik at det er minst en sykkelby i hvert fylke. Sykkelby-prosjektet er et forpliktende 
samarbeid mellom veg-region, fylkeskommune og utvalgte kommuner for å øke sykkeltrafikken i 
tettbygde strøk/ byer. 

I Oppland er både Gjøvik og Lillehammer definert som sykkelbyer i Sykkelbyprosjektet. Lillehammer 
kommunes sykkelbysatsing tar utgangspunkt i vedtatt Kommunedelplan for trafikk og transport, som 
inneholder en plan med konkrete tiltak for hovednett for sykkel i Lillehammer. Sykkelplanen er 
justert og oppdatert i 2011 og prioriteringene i planen er lagt til grunn for investeringer i perioden 
2011-2013. Totalt skal det investeres ca. 16 mill.kr i tilrettelegging for sykkel i Lillehammer i denne 
perioden.  

Veg 

I Lillehammer kommune er det ca. 17 mil med offentlig(kommunal) veg. Vegnettets totale verdi 
(medregnet veielementer som bruer, underganger, murer, skilt mv.) er anslått til ca. 2,4 milliarder 
kroner (nypris). For å holde denne vegkapitalen i hevd er det beregnet et årlig behov på minimum 27 
mill. kroner (159 kroner/meter) til ordinær drift og vedlikehold (ikke medregnet gatelys), hvor 
reasfaltering alene utgjør minimum 7 mill. kroner.   

Lillehammer kommune har opparbeidet et betydelig vedlikeholdsbehov tilknyttet kommunale 
veganlegg.  Egne beregninger viser et etterslep tilknyttet veg og veg-elementer på ca. 55 mill. kroner. 
Dette forsterkes gjennom en rapport som er utarbeidet i samarbeid med KS (september 2009) som 
viser et etterslep på 67 mill. kroner dersom standard ved utbyggingstidspunktet legges til grunn, og 
108 mill. kroner dersom man skal oppgradere i henhold til dagens krav. 

Vann- og avløpsnett 

Lillehammer kommune har et etterslep knyttet til sanering av kommunalt ledningsnett og 
saneringstakten må økes betydelig i planperioden.  Hovedplan for vann og avløp er under 
hovedrevisjon og skal sluttbehandles i løpet av 2013. Dette arbeidet ivaretar også nye krav og pålegg 
i nye lover og forskrifter (avløp/forurensning, overvannshåndtering og sikring av vannforsyning). 

I løpet av de siste fem årene har driftskostnadene tilknyttet VA-tekniske anlegg, prosessanlegg og 
ledningsnett økt betydelig som følge av krav i.h.t lover og forskrifter, økt vedlikehold, kjemikalier og 
dyrere strøm. For å opprettholde sikker vannforsyning og oppfylle krav til avløps- og 
overvannshåndtering, vil man i planperioden måtte påregne en ytterligere økning tilknyttet 
forvaltning, drift og vedlikeholdsnivået. Kostnadene ved dette  skal dekkes gjennom  ordinære 
kommunale vann og avløpsgebyr  

Strategier: 

• Lillehammer kommune skal ha et vegnett og jernbane-tilbud som sikrer effektiv transport til og 
fra regionen. 

• Lillehammer kommune skal ha et vegnett og kollektivtilbud som sikrer god flyt internt i regionen 
• Lillehammer kommune skal til en hver tid levere drikkevann av god kvalitet 

• Lillehammer kommune skal ha en fornyingstakt på ledningsnett på 100 år. 

Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til reisetid til og fra Oslo, utbedring av kritiske punkter lokalt med hensyn til 
sikkerhet, miljø og framkommelighet, samt drikkevannskvalitet og andel nyanlegg/rehabilitert 
ledningsnett og kommunal veg (fra Kostra). 

Klima og miljø 
Stortingsmeldingen om klimatilpassing ble lagt fram i mai 2013. Meldingen viser til at det blitt 
varmere og at nedbørsmengdene over Norge har økt med om lag 20 prosent det siste århundret. Det 
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er ventet at temperatur og nedbør i Norge vil fortsette å øke framover. Det er beregnet at årsmiddel-
temperaturen vil stige med mellom 2,3 og 4,6 grader i Norge mot slutten av dette århundret 
sammenlignet med perioden 1961–1990. Beregningene viser at nedbøren kan øke med mellom 5 og 
30 prosent, og framskrivningene tilsier at det blir mer intens nedbør som igjen kan øke faren for 
enkelte typer flom og skred. 

Hvor store konsekvenser klimaendringene vil få for natur og samfunn vil være et resultat av hvor mye 
klimaet endrer seg og samfunnets evne, mulighet og vilje til å ta hensyn og aktivt tilpasse seg disse 
endringene. Som det lokale forvaltningsnivået har kommunene et helhetlig ansvar for samfunns-
utvikling, planlegging og tjenesteproduksjon innenfor sitt geografiske område. Mange av disse 
oppgavene vil berøres av klimaendringene. Planer og beslutninger som tas i kommunene i dag vil 
dessuten ha konsekvenser mange tiår fram i tid. For å sikre robuste og bærekraftige lokalsamfunn i 
framtida, er det derfor nødvendig at hensynet til et endret klima blir en integrert del av de kommu-
nale ansvarsområdene. 

For Lillehammer er det først og fremst mer og voldsommere nedbør som er utfordringen. Vi har alle-
rede erfaring med hva som kan skje når vann kommer på avveie, og at ødeleggelsene kan bli store 
selv om det dreier seg om bekker som normalt er små. Å sikre at overvann ikke havner i avløpsrørene 
er i tillegg et økonomisk spørsmål, all den tid avløpsvannet gjennomgår en kostbar renseprosess for 
det slippes i Mjøsa. Nedbygging arealer som tjener som naturlige “vannreservoar” i de bymessige 
delene av Lillehammer må også vies oppmerksomhet og det må stilles krav om at bebyggelsen kan 
fordrøye tilsvarende mengder vann som grunnen den tar opp. 

Som en av de første kommunene i landet vedtok Lillehammer kommune en klima- og energiplan 
allerede i 2001. Planen ble revidert i 2007 og arbeidet med å revidere den på nytt er så vidt i gang. 
Dette vil gi mulighet å gå gjennom og drøfte kommunens klimamål og klimasatsing på bred basis i lys 
av blant annet det siste klimaforliket. Det arbeides også med å få på plass kvantifiseringssystemer 
som gir reelle muligheter for å beregne hvordan kommunal drift og forvaltning påvirker utslipp av 
klimagasser, og måle hvordan ulike tiltak kan bidra til å redusere utslippene. 

I løpet av 2013 vil hele den kommunale organisasjon være sertifisert som Miljøfyrtårn.  Dette er et 
godt utgangspunkt for å utvikle og styre organisasjonen i enda mer miljøvennlig retning.  Det 
forutsetter at miljøfyrtårnsatsingen konkretiseres og følges opp av den enkelte enhet og leder, og 
integreres og synliggjøres i styrings- og rapporteringssystemene. 

For bedre å se sammenhengen mellom arealbruk og transportløsninger og utslipp av klimagasser vil 
Lillehammer kommune i samarbeid med blant annet Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i 
løpet av 2013 sette i gang en ATP-prosess. Det foreligger nasjonale føringer for at bykommuner gjen-
nom forpliktende samarbeid mellom stat, næringsliv og kommune skal jobbe aktivt for å redusere 
sine klimagassutslipp blant annet gjennom areal- og transportplanlegging. 

Kommunene har mange og viktige oppgaver på miljøområdet.  Et inntrykk av omfanget i de kommu-
nale miljøoppgavene får en ved å se på oversikten over miljølovverket og departementets nye 
nettportal «Miljøkommune» som er under utvikling og som kommunene skal kunne nytte seg av i sitt 
arbeid med planlegging og saksbehandling. 

Kommunens forestående klima- og miljøarbeid, vil kreve politisk tid og oppmerksomhet, administra-
tive ressurser, omforent prioritering av oppgaver og hensiktsmessig organisering på tvers av fag- og 
sektorgrenser.  

Strategier: 

• Lillehammer kommune skal bidra til å oppfylle nasjonale og regionale klima- og miljømål. 
• Utslipp til Mjøsa skal begrenses til et minimum uavhengig av forventet klimautvikling, samtidig 

som overflatevann ikke skal trenges å renses unødig. 
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Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til reduksjon i CO2 utslipp lokalt (når dette kan måles) og lokale luftkvalitets-
målinger og rensegrad avløpsvann på Lillehammer renseanlegg. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har de siste årene, og ikke minst etter terrorhandlingene i 2011, 
fått økt oppmerksomhet fra sentrale myndigheter.  Kommunenes rolle og ansvar er blitt gjort 
tydeligere og mer omfattende.  Økt risiko og sårbarhet overfor uønskede hendelser skyldes blant 
annet endrede klimatiske forhold, mer kompleks teknologi og økt avhengighet av denne, 
globalisering av samfunnet med blant annet økt reisevirksomhet og et generelt mer sammensatt og 
uforutsigbart nasjonalt og internasjonalt trusselbilde. 

Sivilbeskyttelsesloven (Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret) 
trådte i kraft 1.1.2011 og pålegger kommunene å utarbeide ROS-analyser samt ha beredskapsplaner 
som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser.  Kravet til gjennomføring av ROS-analyser må 
også sees i sammenheng med tilsvarende krav til ROS i plandelen i Plan- og bygningsloven.  Bered-
skapsplikten skal ikke erstatte, men komplettere beredskapsplikter som allerede følger av sektor-
spesifikt regelverk, så som Kommunehelseloven og Smittevernloven. 

Et hovedbudskap i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet fra 2012 er at samvirke skal være et 
bærende element i all planlegging og organisering av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  
Dette kommer til som et fjerde prinsipp da det fortsatt er følgende som gjelder også for kommunens 
planlegging og tiltak: 

• Ansvarsprinsippet: Den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvar i kriser 
• Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå 
• Likhetsprinsippet: Linjestrukturen (kommandoforholdene) er lik i normalsituasjoner og kriser 

Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid handler om tiltak for å forebygge, samt effek-
tivt å kunne håndtere hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier.  
Lillehammer kommune gjennomførte en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillehammer 
samfunnet i 2007 og 2008.  Kommunestyrets vedtak fra 2008 forutsetter at det arbeides videre med 
ROS, blant annet i virksomhetsplanlegging, oppfølging innenfor plan- og byggesaker og i arbeidet 
med strategi- og økonomiplan og årsbudsjett.   

I 2010 ble det utarbeidet et scenario knyttet til alvorlig luftforurensing som et vedlegg til rapporten.  
Sikkerhet ved store arrangementer inngår i ROS-analysen.   I lys av terrorhandlingene 22. juli 2011 ble 
det igangsatt et arbeid for å se nærmere på større arrangementer.  Dette har så langt resultert i en 
arrangements-veileder på kommunens nettsider.  Det er også etablert et samarbeid med Trondheim 
kommune med flere om utvikling av et nettbasert verktøy som fylkesmennene i Oppland og Sør-
Trøndelag har gitt tilsagn om fornyingsmidler til.   

I videre gjennomgang og oppfølging av ROS-rapporten fra 2008 sier planstrategien at klimautford-
ringer og klimatilpasning skal prioriteres.  Dette bør også ses i sammenheng med revidering av 
handlingsplan for klima og energi slik at kompetanse og ressurser utnyttes best mulig. 

Samfunnssikkerhet og beredskap vil være en kontinuerlig kommunal oppgave framover, planer og 
prosesser blir viktige milepæler i dette arbeidet.   

Strategier 

• Lillehammer kommune skal aktivt forebygge kriser, uønskede hendelser og kriminalitet, og ha 
beredskap mot dette. 
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Slik ser vi om vi lykkes: 
Måloppnåelse knyttes til oppdatert og godkjent planverk, som er kjent og øvet. 

Strategiske prosjekter 

Boligsosialt arbeid 
Lillehammer kommune ble i 2009 tatt opp i Boligsosialt utviklingsprogram i partnerskap med Hus-
banken Region øst.  Programdeltagelsen har ført til økt fokus på boligsosialt arbeid i Lillehammer, og 
kommunen er tilført et betydelig beløp til programledelse, kunnskapsutvikling og kompetanseheving.   
Samarbeidsavtalen med Husbanken utløp egentlig 01.05.13, men er forlenget med ett år.   

Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt at «kommunal bolig til vanskeligstilte skal i utgangspunktet 
være midlertidig», og at «så mange som mulig skal hjelpes til å etablere seg i egen, eid bolig».  
Startlån blir på den måten også et viktig redskap for at Lillehammer kommune skal nå sine mål for 
det boligsosiale arbeidet.  

Lillehammer kommune har pr dato 331 boliger til disposisjon til vanskeligstilte på boligmarkedet.  Til 
enhver tid står mellom 60 og 70 husstander på venteliste til kommunal bolig.  Av disse er 
gjennomsnittlig ca. 10 akutt bostedsløse. De øvrige står i fare for å miste boligen, har en uegnet bolig 
eller på andre måter en uholdbar bosituasjon, eller de er flyktninger. Kommunestyret har vedtatt at 
det hvert år i perioden 2012 til 2014 skal bosettes 45 flyktninger i Lillehammer; i tillegg kommer 
familiegjenforening.  Mangel på egnede boliger utgjør den største utfordringen i bosettingsarbeidet. 

Med utgangspunkt i faglige vurderinger, antas ca. 150 av de 331 husstandene å ha permanent behov 
for kommunal bolig.  Dette er personer som verken økonomisk eller praktisk har mulighet for å skaffe 
seg eller beholde en bolig på det ordinære leie- eller eiemarkedet, selv med oppfølging fra det 
kommunale hjelpeapparatet.  Noen av disse har behov for å bo nær bofellesskap for å kunne 
nyttiggjøre seg av personalbasen og tilbudene der. 70-100 av husstandene antas å kunne etablere 
seg i egen, eid, bolig over tid og med god assistanse.  Pr. i dag har de aktuelle tjenestene ikke 
kapasitet til å yte slik assistanse.   

Flere har behov for botilbud som pr. i dag ikke eksisterer: Noen ganske få har på grunn av sin atferd 
og livsførsel behov for en egen, enkel bolig utenfor ordinære boligområder. Videre er det behov for 
akuttplasser for personer som skrives ut av institusjon eller som må ut av eget hjem av ulike årsaker.  
Det er også behov for treningsboliger for ungdom som av forskjellige grunner trenger å lære å bo. En 
mindre gruppe vil med tiden trenge omsorgsboliger spesielt tilpasset personer med rus- og/eller 
psykiske problemer.  

YOG 2016 
Den 7. desember 2011 ble Lillehammer tildelt oppgaven som vertsby for de andre olympiske vinter-
ungdomslekene, som skal finne sted i perioden 26. februar – 6. mars 2016. Arrangementet vil ha 
fokus på ungdom, idrett, kultur og utdanning og er med dette godt tilpasset kommunens langsiktige 
utviklingsstrategi.  

Som en del av før- og ettervirkning av dette arrangementet ønsker IOC at deres bidrag blant annet 
skal benyttes til å bygge opp et senter for vintersport (også på sommerstid) som kan ta i mot og 
hjelpe nasjoner som er relativt nye i vintersportssammenheng. Dette vil gi Lillehammer en unik 
mulighet til å underbygge ambisjonen som et kompetansesenter innen idrett og utdanning. 

Oslo OL2022 
Lillehammer er sammen med Øyer, Ringebu og Lørenskog valgt ut som samarbeidskommuner i Oslos 
søknad om å arrangere vinter-OL og Paralympics i 2022 “Games in the city”. I Oslo byråds sak om 
statsgaranti heter det blant annet: 
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“Hovedideen bak Lillehammer-konseptet er å presentere et alternativ som bygger på tradisjonene fra 
OL/PL i 1994, og som søker å utnytte eksisterende strukturer samtidig som området tilføres aktivi-
teter og investeringer som bidrar til å styrke regionen i et utviklingsperspektiv. Alpint legges til Hafjell 
og Kvitfjell, mens Hunderfossen-anlegget benyttes til bob, aking og skeleton. Det vil være kostnader 
knyttet til å ruste opp disse anleggene til en OL 2022-standard. 

Deltakerlandsbyen planlegges på Storhove, men det arbeides også med alternative plasseringer. Inn-
kvartering for media vil skje i hoteller og eksisterende studentboliger, mens mediesenteret i alpin-
destinasjonen legges til Olympiaparken på Stampesletta. Det er generelt sett få infrastrukturtiltak 
som er nødvendige som følge av et OL.” 

Lillehammer kommune ønsker at deltakerlandsbyen blir lagt til Storhove og brukt til studentboliger 
og vanlige leiligheter etter OL. Dette vil gi grunnlag for å utvikle området rundt HiL og de andre 
kompetansemiljøene i tråd med en campus-modell og legge til rette for at dette miljøet kan fortsette 
å vokse og være et lokomotiv for utviklingen i regionen. 


