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BUDSJETT 2014

1. Årsbudsjettet 2014 for Lillehammer kommune vedtas i tråd 
med rådmannens budsjettgrunnlag 2014, som er:

2. Mindreforbruk (overskudd) på 29,72 mill. kroner.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Den 
generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 
eiendommer settes til 6 promille (økning fra 5,01 promille). 
I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensi-
eres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger 
og fritidseiendommer settes til 4,01 promille (økning fra 3,95 
promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritids-
eiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder 
et bunnfradrag på 550 000 kroner av takstverdi.  
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering 
og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 
vedtatte skattevedtekter.

4. For inntektsåret 2014 legges til grunn det maksimale skattøret 
som Stortinget vedtar.

5. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved av-
regning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2013.

6. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 
1,016 (1,60 % prisvekst) på omregning til 2014-priser.

7. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale 
gebyrer m.v. for år 2014 i tråd med budsjettforslag. I utgangs-
punktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og 
prisveksten for kommunal sektor på 3,1 %, unntakene er opp-
listet i kapittel 12 i budsjettdokumentet. Rådmannen delegeres 
myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og 
Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold 
til sakens innhold og ressursbruk. 

8. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 162.300.000 i 2014. 
Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne 
endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i 
budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder 
hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.

9. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinan-
siering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor 
de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs 
låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede 
rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende 
lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å under-
tegne lånedokumenter.

10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle  
endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområde-
nivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 

11. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak 
som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske 
justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i 
budsjett 2014.

12. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta nødvendige omdis-
poneringer innenfor investeringsbevilgninger gitt inneværende år.

13. Budsjett 2014 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.

14. Satser til finansiering av private barnehager 2014 er som følger: 
Det forutsettes at ikke-kommunale barnehager viderefører 
foreldrebetaling på 2013-nivå.

15. Det bevilges inntil 2 mill. kroner fra disposisjonsfond til 
enkeltbevilgninger som foretas av formannskapet. Denne 
bevilgningen benevnes «Formannskapets reserve».

16. Eiendomsskatt Næring, Verker og Bruk: 
- Eiendomsskatt på næring, verker og bruk settes til 6 promille. 
- Kommunestyret forventer at det blir stilt samme effektivi-
seringskrav til Olympiaparken som til kommunens egne 
virksomheter.  
- Stilling som Marketing Advisor opprettes ikke. 
- Det avsettes 5 mill. kroner som belastes Lillehammer 
kommunes utviklingsfond til økning av næringsfondet, samt 
delfinansiering av Olympiaparken for 2014. Arbeidet overfor 
Kulturdepartementet og Oppland Fylkeskommune videreføres 
for å sikre en langsiktig finansiering.  
- Det utredes muligheten for, og inntektspotensialet i, en lokal 
ordning med en form for en frivillig avgift på reiseliv og andre 
tjenester i kommunen som skal gå til å drifte fellesfunksjoner/
fellesgoder. Dvs. funksjoner, tilbud og goder mange vil ha -og 
bruker, og som vi ønsker å tilby turister og besøkende ut i fra 
et enkelt prinsipp om at de som har glede av godene skal være 
med å betale dem. Dette utredningsarbeidet og forslag til  
løsning skal gjøres sammen med Lillehammer Næringsforum.  
Det legges til grunn at forslagene bidrar til en langsiktig  
løsning for drift av Olympiaparken.

17. I regjeringens tilleggsproposisjon og Stortingets finansinn- 
stilling er det gjort blant annet følgende endringer med  
virkning for Lillehammer kommune:  
- uttrekk makspris barnehage på 815.000,- 
- uttrekk kulturskoletime i skole/SFO 355.000,-  
- uttrekk frukt og grønt i skolen 536.000,-

 
Totalt utgjør dette kroner 1.706.000. Kommunestyret tar dette 
inn i sin helhet i budsjettet for 2014 med følgende endring: 
- Makspris barnehage videreføres nominelt på 2013-nivå 
- Kulturskoletime i skole/SFO opprettholdes 
- Ordning med gratis frukt og grønt opprettholdes 
Tiltakene finansieres ved å redusere avsatt reserve fra 10,4 mill.  
til 8,65 mill.

18 Eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom justeres til- 
svarende prisvekst med 1,6 %. Inntektsøkning utgjør kroner 
600 000. Denne inntekten finansierer følgende nye utgifter:  
- Sommerskole videreføres til en kostnad av 250 000. 

Vedtak

Ordinære ikke-kommunale barnehager:

Små barn: 172.208 kroner

Store barn: 82.002 kroner

Kapitaltilskudd: 9.100 kroner

Familiebarnehagene:

Små barn: 149.000 kroner

Store barn: 114.100 kroner

Kapitaltilskudd: 12.000 kroner
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- Prisen for foreldrebetaling i SFO og kulturskole holdes nomi-
nelt uendret på 2013-nivå. Det avsettes kroner 350 000 som 
kompensasjon for tiltaket.

19. Det settes av 2 millioner til innkjøp av skolebøker. Tiltaket 
finansieres ved å redusere disposisjonsfondet tilsvarende. 

20. Det opprettes en tilskuddsbasert ordning for private veger hvor 
det avsettes kroner 250.000 til formålet. Rådmannen bes fremme 
egen sak om hvordan en slik ordning kan organiseres. Tiltaket 
finansieres ved å redusere reserven fra 8,65 mill til 8,4 mill.

21. For å intensivere arbeidet mot ufrivillig deltid avsettes kroner 
3,5 millioner kroner til formålet jmf kommunestyresak 54/13. 
Avsetningen finansieres med å redusere avsatt reserve fra  
8,4 mill til 4,9 mill.

22. Pensjon på mindre delstillinger: 
Pensjonsavsetningen økes med ytterligere 4,2 millioner kroner. 
Avsetningene skal dekke tjenesteområdenes økte pensjons-
kostnader på småstillinger som en følge av Arbeidsrettens 
dom vedrørende dette. Økningen finansieres ved å redusere 
reserven fra 4,9 til 0,7 mill. 

23. Ordningen med gratis parkering i sentrum etter kl 15 videreføres 
som i dag på kommunale P-plasser jmf kommunestyresak 92/13. 
Kostand kroner 1 mill. Kommunestyret ber fagutvalget for  
Samfunnsutvikling foreta en grundig evaluering av ordningen 
høsten 2014. Tiltaket finansieres ved å redusere disposisjons- 
fondet tilsvarende.

24. Kommunestyret ber rådmannen styrke det helhetlige arbeidet 
med tidlig innsats for barn og unge. Det opprettes en egen 
koordinator/rådgiverstilling for å bedre samordningen av til- 
budene og tjenestene kommunale tjenester i mellom og mellom  
kommunale tjenester og annet offentlig hjelpeapparat. Videre 
skal Strategi og økonomiplanens strategipunkt vektlegges i 
arbeidet: « 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.» Tiltaket 
finansieres innenfor rådmannens foreslåtte ramme for sektoren.

25. Opprusting/fornyelse i sentrum/gågata.  
Over investeringsbudsjettet til kommunal veg avsettes 500 
000,- til nødvendige forberedelser for opprustning og fornying 
av gågata og Lilletorget. Arbeidet skal se hele gågata og Lille-
torget under ett for estetisk og funksjonell oppgradering.  
Det opprettes en prosjektgruppe bestående av repr. fra  
Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum. 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om nødvendige 
investeringer i budsjettet for 2015.

26. Kommunen skal tilby best mulig tilpassede tjenester ut fra den 
standard og kvalitet kommunestyret har vedtatt og lovverket 
stiller krav om. 

 
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid for å gi 
bedre mulighet til å vurdere kvaliteten ved dagens tjenester i 
Lillehammer kommune. Det opprettes et kvalitetsråd ledet av 
ordføreren bestående av én opposisjonspolitiker, rådmannen,  
4 tjenesteområdeledere, hovedverneombud, 3 hovedtillitsvalgte  
og 4 representanter for brukere/pårørende. 

 

Kvalitetsrådet skal se til at tjenestene til enhver tid skal være 
best mulig. Dette kan en oppnå når det er et godt samspill  
mellom brukerne, ansatte, politikere og ledelse. Det er summen  
av alle parters kompetanse kommunen med dette i større grad 
ønsker å utløse. 
Kvalitetsrådet skal være en arena for dialog og samspill mellom 
alle parter. Det skal utvikles synspunkter, erfaringer, verdier 
og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et 
bredest mulig grunnlag. 

27. I investeringsbudsjettet gjøres følgende endring for 2014:  
 
PARK OG IDRETT 
NY: Investering/opprustning av Skogen kunstgress: 900 000,- 
ENDRING: ikke selvfinansierende investeringer park/idrett 
økes med: 900 000,-

 
KOMMUNAL EIENDOM 
NY: Innkjøp av trygghetsalarmer: 150 000,- 
ENDRING: Div investering i kommunal eiendom: 3 650 000,-

28. Økt husleie omsorgsboliger reguleres med 5,7 %. Resterende 
finansieres ved å redusere avsatt reserve med 0,7 mill. 

29. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om grunn-
laget for samordning av grusuttak i Hovemoen for å frigjøre 
næringsarealer. Saken skal omhandle status og framdrift.

30. Kommunestyret ber fagutvalget for oppvekst i løpet av 2014 
foreta en rullering av barnehageplanen med vekt på kvalitet, 
struktur og innhold.  
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en juridisk 
vurdering om det vil være gjennomførbart innenfor rammen av 
lov og forskrift å vurdere pensjon som grunnlag i kommunens 
beregning av kostnadsnivå for barnehageplass i Lillehammer 
kommune. 
Målet om minimum 50 % kommunale barnehageplasser skal 
videreføres i revidert plan.

31. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om status for 
arbeidet med Fair-Trade og innkjøp av varer og tjenester innen 
april 2014.

32. Budsjettgrunnlaget bygger på Stoltenbergregjeringens forslag 
til statsbudsjett. Endelig statsbudsjett 2014 forventes å inneha 
endringer jamfør kapittel 3 i budsjettdokumentet. Rådmann 
delegeres å innarbeide konsekvensene av endringene i  
Lillehammer kommunes budsjettrammer for 2014.

33. Rådmannen gis i oppdrag å legge frem en lærlingestrategi for 
kommunen til kommunestyret innen utgangen av april 2014. 

34. Det utarbeides en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten i 
2014 som tar sikte på å nå Helsedirektoratets anbefalte norm 
for helsesøsterdekning innen 2018. 

35. Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets opprinnelige forslag 
til budsjett for 2014 på kr. 2.308.700,-. Inndekningen skjer ved 
reduksjon av overskuddet. 
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Budsjett 2014 bygger på budsjett 2013, regnskap 2012, 
Strategi- og økonomiplan 2014-2017, forslag til statsbud-
sjettet 2014 (regjeringen Stoltenberg), tilleggsmelding nr. 1 
statsbudsjettet (regjeringen Solberg) og kjente endringer. 
Budsjettet viser de økonomiske rammene for året samt 
fordelt på netto driftsrammer innenfor de tjenestene 
kommunen tilbyr.

Årets budsjett beskriver alle endringer i driftsrammene i 
tekstdelen innenfor hovedområdene. Tallgrunnlaget vises 
i egne tabeller. Rådmannen har valgt å prioritere ca. 15 
hovedmål pr. sektor. I tillegg har rådmannen valgt ut 15 
hovedmål som er sektor-overgripende og viser sentrale 
fokusområder for kommunen. I målarbeidet har det vært 
fokus på å utarbeide mål og måleindikatorer, målemetode 
og ambisjon som det kan rapporteres på i tertialmeldingene.
 
STYRING AV VIRKSOMHETENS ØKONOMI
Rådmannens budsjettgrunnlag stiller strenge krav til god 
virksomhets- og økonomistyring. 

I årets budsjett har alle tjenesteområder fått justert øko-
nomien til det aktivitetsnivået de går inn i året med. 
Det betyr at det i budsjettet er justert for alle endringer 
gjort i 2013 og alle kjente variabler, for å ha et korrekt og 
realistisk budsjett, er hensyntatt. Budsjettmodellen ble 
lagt om ved inngangen til 2013. Det betyr at virksom-
hetene ikke får kompensert avvik gjennom året. Tjeneste-
områdene må selv lage en økonomisk buffer som gjør 
dem i stand til å håndtere svingninger gjennom året. 
Det er ikke avsatt reserver i årets budsjett. Det betyr at 
volumøkninger og uforutsette utgifter gjennom året må 
dekkes innenfor budsjetterte driftsrammer.

Rådmannen vil videreføre dagens ordning der virksom-
hetene får beholde inntil 2 % av budsjettrammen ved 
eventuelle overskudd (positiv differanse mellom bevilg-
ning og forbruk) og må dekke inn 2 % av budsjettrammen 
ved underskudd (negative avvik). Fokus på fl eksibilitet 
og at tjenesteområdene kan oppleve reel budsjettstyring 
over tid er viktig. Et tjenesteområde med 20 mill. kr i 
budsjett vil maks kunne overføre (+/-) 400 000 kr.

Forventet driftsnivå ved inngangen til 2014 forventes å 
være ca. 140 mill. kroner høyere enn budsjettert drifts-
nivå ved inngangen til 2013. Av dette er 67 mill. kroner 
synliggjort gjennom økte inntekter i forrige regjerings-
forslag til statsbudsjett. Det betyr en utfordring i størrel-
sesorden 73 mill. kroner. Tiltakene er nærmere beskrevet 

under kapittelet 
for hver sektor.

Budsjett 2014 
presenterer 
et overskudd 
(mindrefor-
bruk) på nær 
30 mill. kroner 
som følger 
opptrappingsplanen til overskudd på 50 
mill. kroner i 2016. Budsjettgrunnlaget viser offensive 
effektiviseringer. Rådmannen anbefaler allikevel å holde 
fast ved oppstrappingsplanen på overskudd. Med et 
framtidig overskudd på 50 mill. kroner vil Lillehammer 
kommune kunne bygge en solid økonomi og fi nansiere 
framtidige investeringer med oppsparte midler i tillegg til 
låneopptak. Kommunestyrets vedtatte overskudd er 29,7 
mill. kroner.

NY ORGANISASJONSMODELL
Ny organisasjonsmodell med tre sektorer, stabsenhet og 
større fokus på fag, kvalitet og samordning begynner å 
gi resultater. Mange ansatte la ned et stort arbeid med 
å endre og omstrukturere store deler av organisasjonen. 
Fordelene så langt synes å være mange. Tjenesteområdene 
har fokus på faglig kvalitet og utvikling støttet av sentral 
fagavdeling. Tettere oppfølging fra en HR-enhet som har 
et utvidet organisasjonsfokus, ivaretar den enkelte og 
arbeider systematisk med system og rutiner. Ny modell 
har også Enhet for økonomisk planlegging og analyse som 
har høy kompetanse og integritet i organisasjonen. Flere 
Tjenesteområder er slått sammen og organisasjonen er 
mer «strømlinjeformet». 
Organisasjonsmodellen var endelig ferdig høsten 2013, 
men hovedlinjene var på plass ca. 1. mars 2013. 
Rådmannen vil arbeide med å videreutvikle modellen og 
til enhver tid se på forbedringsområder og muligheter for 
å nå målene om at organisasjonen skal:
• Ivareta brukernes behov på en best mulig måte
• Sørge for effektiv drift
• Tilrettelegge for tverrfaglighet og samhandling
• Ha servicefunksjoner som bistår tjenesteområdene med 

oppfølging og kompetanse
• Sørge for tydelige ansvarsforhold
Et annet viktig prinsipp i ny organisasjonsmodell er å 
gjøre hele organisasjonen Lillehammer kommune klar 
til å møte framtidens utfordringer. I eget avsnitt skriver 
rådmannen noe mer om innovasjon og nytenkning som er 

1 Innledning ved 
rådmannen

opptrappingsplanen til overskudd på 50 

 Foto: Kirsti Hovde
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avgjørende i et lengre perspektiv. 

EFFEKTIVITET OG KVALITET
I tillegg til gjennomføring og implementering av ny 
organisasjonsmodell har rådmannen gjennom 2013 hatt 
et kontinuerlig fokus på effektivisering, og å arbeide 
med å optimalisere virksomhets – og økonomistyringen. 
Dette arbeidet vil fortsette i 2014. Sektorene har siden 
april/ mai arbeidet med utfordringsbildet vi har fremfor 
oss. Fokus på gode tjenester til innbyggerne og nærhet til 
brukerne gjennom gode systemer og oppfølging har vært 
viktig. Mye av resultatet av dette arbeidet presenteres i 
kapitlene for den enkelte sektor. 

SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING
Arbeidet med Intercity til Lillehammer og fi refelts veg vil 
ha et stort fokus de nærmeste årene. Mye arbeid gjenstår 
for å sikre realitet i disse prosjektene, og Lillehammer 
kommune må være proaktive gjennom godt planarbeid, 
god struktur og tydelige mål for arbeidet. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas på nyåret. 
Her legges premissene for samfunnsutviklingen og tjenes-
teutviklingen fram mot 2027. Strategiene som skal ivareta 
alle våre satsinger vil ha spesielt fokus. Det er et sterkt 
mål at vi skal ha en rød tråd i planverket vårt slik plan-
strategien legger opp til. 
Næringsutviklingen i Lillehammer er i god fl yt. Gode 
resultat i Nærings-NM (44 i landet) tilsier at Lillehammer 
kommune har et stort potensiale for utvikling. Ved å 
tilføre næringsfondet 1,8 mill. kr ønsker kommunen blant 
annet å stimulere til ny vekst og utvikling av etablerte 
bedrifter. Tilskudd til netthandel som supplerende 
næring kan være ett slikt incitament for utvikling, 
forskningsbaserte samarbeidsprosjekt og deltakelse i 
innovasjonssatsingen på HIL et annet incitament. 

Rådmannen er opptatt av at kommunen skal tilegne seg 
gode attraktive næringsareal slik at vi kan stå klare med å 
tilby attraktive tomter til virksomheter og investorer som 
ønsker å etablere sin virksomhet i Lillehammer. 
Rådmannen vil komme tilbake med enkeltsaker ved-
rørende tomtekjøp til næringsutvikling i løpet av året.

OLYMPIAPARKEN OG EIENDOMSSKATT
Lillehammer kommune er i prosess med både Kultur-
departementet, Oppland fylkeskommune og Olympia-
parken om framtidig fi nansiering av Lillehammer 
Olympiapark. Etterbruksfondet er tomt ca. 1. april 2014 
og utfordringen for videre fi nansiering ligger på kommunen.
Det er derfor funnet nødvending å øke eiendomsskatten 
med 0,99 promille på næring, verk og bruk, for å sikre 
framtidig fi nansiering av olympiaparken. En økning på 
0,99 promille utgjør 5 mill. kroner totalt. Ny sats blir 
da 6 promille. Rådmannen foreslår å sette av midler til 
framtidig drift av Lillehammer Olympiapark. Øknin-
gen i eiendomsskatten på næring, verk og bruk er tenkt 
øremerket til næringsformål. Olympiaparken generer 
store ringvirkninger for de aller fl este næringer i regionen. 
Handelsnæringen gjør stor nytte av alle store arrange-
ment i regionen, hotell, overnatting, turistnæringer, 
restauranter og kafeer likeså. Bygge- og håndverksnæringen 
har også stor nytte av den utviklingen Lillehammer 
Olympiapark genererer, men kanskje noe mer indirekte.

STYRKING AV NÆRINGSFONDET
Dette budsjettet styrker næringsfondet med 3 mill. 
kroner. Det er ønskelig å sette i gang samarbeidsprosjekt 
med næringslivet som kan bidra til «knoppskyting» og 
generere mer aktivitet i allerede eksisterende næringsliv, 
samtidig som det kan bidra til ny vekst og fl ere arbeids-
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plasser. 
Styrkingen av næringsfondet og økt driftstilskudd til 
næringsfondet fi nansieres av økt eiendomsskatt og økt 
bruk av utviklingsfond.

«UNG VILJE»
Lillehammer kommune har 350 ungdommer mellom 
18-24 år som er på ulike tiltak innenfor økonomisk 
sosialhjelp. Dette utgjør ca. 7 % av denne gruppen. 
NAV har startet et omfattende kartleggingsarbeid og 
vil arbeide målrettet for å gi ungdommene en mulighet 
til å komme i aktivitet enten ved skolegang, lærlinge-
plasser, arbeid eller andre typer aktivitet. Det er satt av 
500 000 kr til dette prosjektet i 2014.

ARBEIDSMILJØ OG GOD LEDELSE
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å levere 
tjenester av god kvalitet. Verdigrunnlaget danner basisen 
for hvordan alle opptrer i samspillet med hverandre, og 
er viktig i utviklingen av en helhetlig arbeidsgiver-
strategi. I løpet av 2014 skal det gjennomføres en 
prosess for å videreutvikle og konkretisere eksisterende 
verdigrunnlag, og utvikle en ny arbeidsgiverstrategi. 
Arbeidsmiljøet påvirkes av mange forhold. En profe-
sjonell arbeidsgiver og dyktig ledelse på den enkeltes 
arbeidsplass, er forutsetning for et godt miljø. Kompe-
tanse og medarbeiderutvikling er viktig for motivasjon 

og mestring i jobben. Med fortsatt satsing på målrettet 
kompetanseutvikling, gjennom øremerkede kompetan-
semidler, videreføres innsatsen fra 2013. Strategisk og 
operativt kompetansearbeid og rekruttering skal bidra 
til at kommunen er en attraktiv arbeidsplass, både 
på kort og lang sikt. Oppfølging og utvikling av egne 
ansatte er et fokus som forsterkes. Lederutviklings-
programmet går inn i år 2, og det forventes at denne 
satsingen vil gi resultater både i gode arbeidsmiljø og 
økt nærvær. HR-enheten skal bygge videre på dette 
med internopplæring i operativ ledelse, og på fl ere om-
råder veilede og støtte ledere i deres lederrolle. 
Gjeldende strategi- og økonomiplan og budsjettet for 
2014 viser at kommunen fortsatt står overfor store 
utfordringer i å tilpasse tjenestetilbud og kvalitet etter 
tilgjengelig ressurser. Arbeidspresset for de ansatte vil 
fortsatt øke på alle nivå. Dette utfordrer både ansatte 
og ledere i omstilling av virksomhetene. Ledelse med 
fokus på arbeidsgivers og de ansattes rettighet og 
plikter er viktig. Et godt samarbeid med de ansatte og 
de ansattes representanter er en forutsetning i dette 
arbeidet, både på den enkelte arbeidsplass og i råd-
mannens dialogmøter med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Saker som berører de ansattes hverdag skal settes på 
dagorden.
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2 Til sammenligning
Rådmannen vil i dette kapittelet gjengi tallmateriale fra 
kommunal statistikk for Lillehammer kommune sammen-
lignet med andre kommuner. Inndelingen er gjort pr. 
sektor. Det beskrives hva som inngår i tallene, og en kort 
kommentar fra rådmannen.

SEKTOR FOR BY- OG SAMFUNNSUTVIKLING

KOMMUNAL VEI OG GATE PR. KM

Dette betyr: I utgangspunktet kan Lillehammer ha høyere 
vinterdriftskostnad på grunn av klima og topografi . 
Det er knyttet usikkerhet til sammenligning av tall. 
Antall kilometer veg er oppgitt fra Vegdirektoratet i 
grunnlaget til 143, mens gjennomgang høsten 2013 viser 
at Lillehammer har 162 kilometer veg og 28 kilometer 
gang- og sykkelveg. Tas det hensyn til dette vil Lille-
hammer ha en kostnad på kr. 138 526 pr. km vei og gate. 
Det er også usikkerhet vedrørende sammenligning av 
kostnader til avgiftsparkering som inngår i funksjonene. 
Tas driftsutgifter parkering ut gir det en kostnad på 
kr. 123 526 pr. km vei og gate.

BEHANDLING REGULERINGSPLANER

Dette betyr: For private forslag til reguleringsplaner er 
det rapportert 80 dager fra innkommet forslag som til-
fredsstiller kravene, til vedtak om offentlig ettersyn. 
I tillegg 50 dager fra vedtak om offentlig ettersyn til ved-
tak i kommunestyret. Til sammen 130 dager. 
Dette ligger omtrent på lovbestemt frist. Det er et anslått 
snitt da det ikke er systematisk, eksakt registrering. 
Denne usikkerheten ligger i mange kommuner. 
Den største jobben ligger imidlertid ofte i perioden fra 
oppstartmøte til innkommet forslag som tilfredsstiller 
kravene (240 dager). Dette styres ikke av kommunen, 
men kommunen deltar som regel i stor grad. 

BEHANDLING KARTFORRETNING

Dette betyr: Når det gjelder opprettelse av grunneien-
dom, 30 dager, er det samme usikkerhet med hensyn til 
registrering som for reguleringsplaner. På dette området 
er Lillehammer kommune imidlertid tilnærmet ajour, 
slik at nye innkommende saker behandles fortløpende. 

ÅRSGEBYR VANNFORSYNING
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LILLEHAMMER Kr 184 056

GJØVIK Kr 124 874

RINGSAKER Kr 93 476

HAMAR Kr 159 810

ULLENSAKER Kr 146 090

GRUPPE 13 Kr 165 644

SNITT LANDET Kr 124 772

Tabellen viser brutto driftsutgifter i kr. pr. km for kommunal vei og gate

LILLEHAMMER 130 dager

GJØVIK 156 dager

RINGSAKER 207 dager

HAMAR –

ULLENSAKER 410 dager

GRUPPE 13 –

SNITT LANDET –

Tabellen viser behandlingstid for privat forslag til reguleringsplaner.

LILLEHAMMER Kr 1 945

GJØVIK Kr 2 100

RINGSAKER Kr 3 090

HAMAR Kr 2 000 

ULLENSAKER Kr 1 170

GRUPPE 13 Kr 2 054 

SNITT LANDET Kr 3 107

Tabellen viser årsgebyr vann for standardbolig inntil 120 kvm

LILLEHAMMER 30 dager

GJØVIK 30 dager

RINGSAKER 80 dager

HAMAR 70 dager

ULLENSAKER 92 dager

GRUPPE 13 73 dager

SNITT LANDET 66 dager

Tabellen viser behandlingstid for kart og delingsforretning ny boligtomt
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Dette betyr: Til tross for at vannet må pumpes fra under 
Mjøs-nivået opp til 850m over havet (Nordseter) er vann-
behandlings- og transportkostnadene relativt lave. 
Med de store rehabiliterings-behovene både på lednings-
nett og de tekniske anleggene inklusive Lillehammer 
vannverk må en forvente en økning i årsgebyret fra 2015.

ÅRSGEBYR AVLØP

Dette betyr: Til tross for at Lillehammer Renseanlegg, 
som et av 6 renseanlegg i landet, har nitrogenfjerning, 
ligger gebyret på landsgjennomsnittet. Med de store 
rehabiliteringsoppgavene på ledningsnett og tekniske 
anlegg må en forvente en økning av årsgebyret fra 2015.

SEKTOR FOR HELSE OG VELFERD

HJEMMETJENESTE

Dette betyr: Lillehammer kommune bruker mer ressurser 
på disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner. 
Om dette gir bedre kapasitet eller kvalitet på tjenestene 
er vanskelig å fastslå. Med dette som utgangspunkt har 
rådmannen i sitt budsjettgrunnlag for 2014 foreslått å 
etablere et prosjekt som skal se på Tildelings rolle i 
tjenestetildeling, kvalitet på tjenestene samt om 
tjenestene organiseres og driftes effektivt.

ENHETSKOSTNADER INSTITUSJON

Dette betyr: Driftsutgiftene for institusjon ligger på et for-
svarlig nivå. Lillehammer skiller seg fra andre kommuner 
ved at vi har en stor institusjon og slik sett bør ha stordrifts-
fordeler. Samtidig vil vertskommuneansvaret for drift av 
intermediærplasser og øyeblikkelig-hjelpsplasser drive 
kostnadene noe høyere da en her sammenligner brutto 
driftsutgifter.

UTGIFTER PLEIE OG OMSORG

Dette betyr: Samlede utgifter til pleie- og omsorgstjenester 
ligger høyere enn sammenlignbare kommuner men lavere 
enn Hamar. Da dette er utgifter vist pr. innbygger vil 
kostnadene være svært ulike fra kommune til kommune 
avhengig av aldersfordeling i kommunene. Etablerings-
kommuner, som f.eks Ullensaker, har ofte en større andel 
beboere i de yngre aldersgruppene. Sammenlignings-
tallene underbygger likevel tidligere tabell som viser en 
forholdsvis høy innsats i Lillehammer på hjemmebaserte 
tjenester.

LILLEHAMMER Kr 248 610

GJØVIK Kr 203 134

RINGSAKER Kr 183 010

HAMAR Kr 213 299

ULLENSAKER Kr 220 921

GRUPPE 13 Kr 215 974

SNITT LANDET Kr 211 093

Tabellen viser driftsutgifter til hjemmetjenesten, avlastning, omsorgslønn, praktisk 
bistand og brukerstyrt personlig assistanse. 

LILLEHAMMER Kr 987 172

GJØVIK Kr 1 141 418

RINGSAKER Kr 865 858

HAMAR Kr 979 365

ULLENSAKER Kr 1 057 736

GRUPPE 13 Kr 1 057 736

SNITT LANDET Kr 942 085

Tabellen viser driftsutgifter ved tjenesteproduksjon pr. beboer i institusjon

LILLEHAMMER Kr 3 490

GJØVIK Kr 2 190

RINGSAKER Kr 5 198

HAMAR Kr 3 300

ULLENSAKER Kr 2 777

GRUPPE 13 Kr 2 802

SNITT LANDET Kr 3 433

Tabellen viser årsgebyr avløp for standardbolig inntil 120 kvm

LILLEHAMMER Kr 18 348

GJØVIK Kr 14 858

RINGSAKER Kr 15 629

HAMAR Kr 19 577

ULLENSAKER Kr 10 891

GRUPPE 13 Kr 14 073

SNITT LANDET Kr 14 944

Tabellen viser driftsutgifter til pleie og omsorg med fratrekk fra prosjekt og 
øremerkede tilskudd.
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LEGEÅRSVERK

Dette betyr: Dette innebærer at Lillehammer har en for-
holdsvis god legedekning med god kapasitet på fastlegenes 
liste gjennom nye hjemler i 2013. Det er også etablert en 
egen idrettslege. Lillehammer har ca. 2500 gjeste-
pasienter fra nabokommunene på fastlegenes lister. 
Dette gir ingen økt utgift for Lillehammer, men dekkes 
opp via sentral omfordeling av midler mellom 
kommunene.

ENEROM

Dette betyr: Gjennom utbygging og rehabilitering av 
Lillehammer helsehus vil Lillehammer kommune kun 
ha enerom fra 2014. Dette er en viktig kvalitetsheving av 
institusjonstilbudet og i tråd med sentrale krav.

FYSIOTERAPIÅRSVERK

Dette betyr: Lillehammer ligger over gruppe 13, men 
under nærliggende kommuner. En forholdsvis stor andel 
av kommunens fysioterapiårsverk (19,1 hjemler) er 
knyttet til private institutter og gir noen utfordringer til 
prioritering av tjenester og pasienter. En større satsing på 
hjemmerehabilitering er ønsket i kommunen, noe som 
innebærer at dekningen på dette området bør styrkes 
betydelig.

BEBOERE I INSTITUSJON

Dette betyr: Lillehammer har i sin omsorgsplan vedtatt 
en dekning på institusjonsplasser hvor en ser institusjon 
og heldøgns omsorgsboliger under ett. En slik satsing kan 
innebære at den delen av tilbudet som er institusjonsdrevet 
kan og skal være lavere enn kommuner som satser ensidig 
på institusjonstilbud. Samtidig vil dette være avhengig 
av hvilken satsing kommunen har på hjemmetjenester. 
Lillehammer har p.t. stort press på institusjonsplasser som 
i hovedsak skyldes at etablering av i størrelsesorden 20 
heldøgns omsorgsplasser er forsinket. Dette er forutsatt 
løst gjennom utbygging av Fåbergt 152.

LILLEHAMMER 12,9%

GJØVIK 8,1 %

RINGSAKER 15,3 %

HAMAR 11,0 %

ULLENSAKER 6,5 %

GRUPPE 13 12,5 %

SNITT LANDET 14,1 %

Tabellen viser andel innbyggere i institusjon over 80 år

LILLEHAMMER 12,3 årsverk

GJØVIK 10,0 årsverk

RINGSAKER 9,3 årsverk

HAMAR 11,2 årsverk

ULLENSAKER 9,6 årsverk

GRUPPE 13 9,3 årsverk

SNITT LANDET 9,9 årsverk

Tabellen viser driftsutgifter til pleie og omsorg med fratrekk fra prosjekt og 
øremerkede tilskudd.

LILLEHAMMER 95,4 %

GJØVIK 100 %

RINGSAKER 83,3 %

HAMAR 95,3 %

ULLENSAKER 100 %

GRUPPE 13 93,2 %

SNITT LANDET 93,5 %

Tabellen viser andel plasser i enerom i institusjon eldre/ funksjonshemmede

LILLEHAMMER 9,7 årsverk

GJØVIK 12,7 årsverk

RINGSAKER 10,5 årsverk

HAMAR 11,2 årsverk

ULLENSAKER 6,8 årsverk

GRUPPE 13 8,6 årsverk

SNITT LANDET 8,8 årsverk

Tabellen viser dekning fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere

BUDSJETT
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I påvente av dette leies plasser fra samarbeidende  
kommuner og Skogli.

SOSIALHJELPSMOTTAKERE

Dette betyr: Antall sosialhjelpsklienter i Lillehammer 
ligger på landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn 
sammenlignbare kommuner i nærheten. Det er likevel 
grunn til bekymring over utviklingen av antall sosial-
hjelpsmottakere i gruppen 18-24 år som har økt med 
i overkant av 40 % siste året. Det er igangsatt et eget 
prosjekt for å kartlegge og derigjennom målrette tiltak til 
denne gruppa.

SEKTOR FOR OPPVEKST, UTDANNING  
OG KULTUR

UTGIFTER GRUNNSKOLE

Dette betyr: Lillehammer kommune har noe høyere 
utgifter pr. elev enn f.eks. Gjøvik, Hamar og gjennom-
snittet i gruppe 13. Ca. kr 4000 av forskjellen pr. elev 
kan relateres til høyere utgifter til skolelokaler.

UTGIFTER BARNEHAGE

Dette betyr: Utgiftene til barnehageplass pr. barn i 
aldergruppa 1-5 år er relativ høy i Lillehammer. Dette 
kan skyldes minst to forhold. En høy andel av barna i 
aldersgruppen sammenlignet med andre kommuner, går 
i barnehage. Ledige barnehageplasser uten tilsvarende 
reduksjon i bemanning, vil også påvirke driftsutgiftene.

UTGIFTER BARNEVERN

Dette betyr: Lillehammer kommune har utgifter til 
barnevern som ligger noe under gjennomsnittet i landet. 
Økningen i utgiftene til barnevern de siste par årene, har 
ikke ført til at kommunen bruker mer på barnevern enn 
andre kommuner.

LILLEHAMMER Kr 96 551

GJØVIK Kr 91 820

RINGSAKER Kr 96 847

HAMAR Kr 89 428

ULLENSAKER Kr 79 085

GRUPPE 13 Kr 89 326

SNITT LANDET Kr 97 429

Tabellen viser driftsutgifter for grunnskole pr. elev inkl.skolelokaler og skyss

LILLEHAMMER Kr 118 574

GJØVIK Kr 109 905

RINGSAKER Kr 108 733

HAMAR Kr 126 479

ULLENSAKER Kr 114 609

GRUPPE 13 Kr 113 712

SNITT LANDET Kr 115 429

Tabellen viser driftsutgifter pr. barn i barnehage

LILLEHAMMER 3,8 %

GJØVIK 5,0 %

RINGSAKER 4,5 %

HAMAR 4,9 %

ULLENSAKER 3,3 %

GRUPPE 13 –

SNITT LANDET 13,7 %

Tabellen viser sosialhjelpsmottaker 20-66 år.

LILLEHAMMER Kr 6 340

GJØVIK Kr 7 196

RINGSAKER Kr 6 232

HAMAR Kr 6 328

ULLENSAKER Kr 4 603

GRUPPE 13 Kr 6 384

SNITT LANDET Kr 6 858

Tabellen viser driftsutgifter i snitt pr. barn 0-17 år
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BARNEHAGEDEKNING

Dette betyr: Andelen barn med rett til barnehageplass 
som går i barnehage er høy i Lillehammer. Dette avspei-
ler en god barnehagedekning. I praksis får alle som ønsker 
det plass. I tillegg får også barn under ett år i all hovedsak 
barnehageplass.

ANDEL SPESIALUNDERVISNING

Dette betyr: Lillehammer kommune har redusert an-
delen elever med spesialundervisning fra 8,2% i 2009. 
Reduksjonen henger sammen med utviklingsarbeidet 
kommunen gjennomfører i samarbeid med Høgskolen 
i Hedmark. Målet er at fl ere elever skal inkluderes og 
hjelpes innenfor det ordinære skoletilbudet. 

ANDRE SENTRALE OMRÅDER

NETTO LÅNEGJELD

Dette betyr: Lillehammer kommune har netto lånegjeld 
som er på nivå med snittet i gruppe 13, men ligger noe 
over kommuner i nærheten som det er naturlig å sammen-
ligne seg med. Dersom Lillehammer kommune skulle 
vært på landsgjennomsnittet, må netto lånegjeld ned i 
størrelsesorden 120 mill. kroner.

FRIE INNTEKTER

Dette betyr: Lillehammer kommune har frie inntekter 
pr. innbygger som er på samme nivå som kommuner 
Lillehammer kommune vanligvis sammenlignes med 
og også på samme nivå som kommunegruppe 13. 
Dette skyldes utjevningsordningene i inntektssystemet.

LILLEHAMMER 6,5 %

GJØVIK 5,7 %

RINGSAKER 7,7 %

HAMAR 5,3 %

ULLENSAKER 6,9 %

GRUPPE 13 7,9 %

SNITT LANDET 8,5 %

Tabellen viser andel elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning

LILLEHAMMER Kr 43 344

GJØVIK Kr 42 576

RINGSAKER Kr 42 619

HAMAR Kr 42 709

ULLENSAKER Kr 42 696

GRUPPE 13 Kr 43 664

SNITT LANDET Kr 46 504

Tabellen viser kommunens frie inntekter pr. innbygger

LILLEHAMMER Kr 40 745

GJØVIK Kr 36 787

RINGSAKER Kr 25 709

HAMAR Kr 29 625

ULLENSAKER Kr 68 816

GRUPPE 13 Kr 40 590

SNITT LANDET Kr 36 213

Tabellen viser lånegjeld pr. innbygger

LILLEHAMMER 94,1 %

GJØVIK 91,1 %

RINGSAKER 90,2 %

HAMAR 92,5 %

ULLENSAKER 95,2 %

GRUPPE 13 91,0 %

SNITT LANDET 90,1 %

Tabellen viser andel barn i barnehage 1-5 år

BUDSJETT
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Totalt Norge 
(MNOK)

Lillehammer 
(TNOK) Grønn bok

Netto effekt for LK 
(TNOK)

Kompensasjon økt prisvekst (deflator fra 3 til 3,1 pst.) 250,3 1649 1649 

Økt likebehandling kommunale og ikke-kommunale barnehager  
(fra 96 til 98 pst.)

-335 -3320 -2505
Maksimalpris barnehageplass reduseres ikke

Opptrapping mot to barnehageopptak gjennomføres ikke

Innsparing færre barn i barnehage pga økt kontantstøtte

Avvikle kulturskoletime i skole/SFO
-178,3 -873 0

Avvikle ordning med gratis frukt og grønt

Redusert egenandel for personer på dobbeltrom 15,0 89 89

Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid -343,0 -1528 0

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem fra 1.2.2014 (framskyndet)
15,0 199 0Krav om kommunal egenandel barnevernsutgifter enslige  

flyktninger øker fra 10 til 20 %

Totalt -576,0 -3 784 -749 

Reduksjon skatteinntekter -311 -331

Sum reduksjon Lillehammer kommune -4 116 -1 080

3 Endring av statsbudsjettet 2014 – 
lagt fram av Solberg-regjeringen

Endringene fra proposisjonen betyr reduksjon for Lillehammer kommune på 3,8 millioner kroner i rammetilskudd  
og 0,3 millioner kroner i skatteinntekter. Konsekvensene av endringene vises i tabellen nedenfor.

Kommentarer til endringene i tabellen ovenfor:
• Kompensasjon prisvekst

• Virksomhetene kompenseres ikke for prisveksten i 
2014 og økningen vurderes som en netto inntekt for 
Lillehammer kommune

• Økt likebehandling kommunale og ikke-kommunale 
barnehager (fra 96 % til 98 %)
• Beregnet netto inntekt til Lillehammer kommune på 

345.000 kr fordi likebehandling allerede er gjennom- 
ført og ligger i budsjettrammen til barnehagene

• Maksimalpris barnehageplass reduseres ikke
• Dette reduserer rammen for barnehagene, som øker 

egne inntekter. Ny makspris 2405 pr. måned  
gjennomføres

• Opptrapping mot to barnehageopptak gjennomføres 
ikke
• Barnehageområdet er ikke tilført budsjettmidler til 

dette i rådmannens budsjettgrunnlag. Det kan der-
for ikke trekkes ut igjen av rammene, og må anses 
som en netto reduksjon i inntektene til Lillehammer  
kommune

• Avvikle kulturskoletime i skole/SFO

• Reduserer budsjettrammen for grunnskole,  
og utgifter reduseres tilsvarende

• Avvikle ordning med gratis frukt og grønt
• Reduserer budsjettrammen for grunnskole,  

og utgifter reduseres tilsvarende
• Redusere egenandel for personer på dobbeltrom

• Lillehammer helsehus har kun enkeltrom, derfor er 
dette en netto fortjeneste for Lillehammer kommune

• Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid
• Rådmann forutsetter at Lillehammer kommune 

får dette igjen via øremerkede midler. Reduserer 
budsjettrammen til tjenesteområde rus og psykiatri. 
Inntekter økes tilsvarende

• Styrket tilsyn med barn i fosterhjem fra 1.2.2014 
(framskyndet)
• Øker budsjettrammen til barnevern. Det forventes 

at utgiftene økes tilsvarende
• Krav om kommunal egenandel barnevernsutgifter 

enslige flyktninger økes fra 10 til 20 %. Det forventes 
at dette kompenseres gjennom økning i satsene på 
integreringstilskudd
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4 Styringskart for 2014
STYRINGSKART
Målkartet for 2014 tar utgangspunkt i målkartet som ble vedtatt i kommunestyremøte 25. april 2013, jf. sak 24/13. 
Kartet reflekterer hvilke utfordringer rådmannen mener det er viktig å ha fokus på i 2014.

MÅL 2014 MÅLES VED SIST MÅLT 
(status 2. tertial 2013) AMBISJON 2014
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Nærvær og trivsel
Sykefravær hittil i år
Medarbeiderundersøkelsen
Gjennomført medarbeidersamtale

8,1 % (31/7)
3. tertial

7,0 %
Min 4,6
95 %

Helse / Miljø / Sikkerhet Andel helt eller delvis innført HMS-
system 94 % 100 %

Ledelse Medarbeiderundersøkelsen, ledelse Kommer 3. tertial Min 4,8

Budsjettavvik Prognose 2013 totalt for Lillehammer 
kommune målt mot budsjett Avvik = 0
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Sørge for god forvaltning av kommunal 
bygningskapital og kommunal infrastruktur

Utført vedlikehold i henhold til vedtatt 
vedlikeholdsstrategi og i henhold til  
budsjett og oppsatt vedlikeholds-
program

Ingen endring ift budsjettering 
og oppsatt vedlikeholdsprogram. 
Etterslep på vedlikehold ift ved-
tatt vedlikeholdsstrategi.

Etterslep opprett-
holdt

Uavsluttede saker innenfor byggesaksbe-
handling skal ikke være eldre enn bygge- 
tillatelse (3 år)

Prosjekt AJOUR/Byggesak foretar 
statusoppdatering

Prosjekt AJOUR – redusert til  
420 saker 200 saker

Svevestøv (PM10), redusere antall  
døgnoverskridelser

Antall overskridelser skal ikke overstige 
grenseverdiene (<25 døgn) 7 <25

Overholde rensekrav avløpsvann Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik

Overholde drikkevannforskriftens krav til 
drikkevannkvalitet Prøvetaking/analyse To avvik. Tiltak iverksatt, avvik 

lukket. Ingen avvik

Se
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h
el

se
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rd Velferdsteknologi

Tiltak i form av delprosjekter:
• Natt-turnus helsehuset
• Smarthusteknologi i nytt bofellesskap
• Helsevakt telefon (trygghetsalarm 

med mer.)

–

Effektivitetsinn- 
sparing (Ikke 
avklart). Mer velferd 
for pengene

Redusere behov for innleggelse i spesialist-
helsetjenesten Kommunal medfinansiering Ajour pr. 2. tertial¹ -5 %. Tilsv. kr 1,7 mill

Flere unge på aktive tiltak gjennom NAV Andel unge 18-24 år på sosialhjelp 4,22 % Maks. 4 %

Redusere uønsket deltid i PLO

• Samordnet vikarbruk
• Gjennomføre tiltak, 3-partsamarbeid
• Samordnet turnus sysselsetting/

bofellessk.

Vedtatt 3-parts-samarbeid KS- 
sak 54/13

Alle ansatte har en 
stillingsstørrelse som 
er ønsket

Se
k

to
r 

fo
r 

o
p
p
ve

k
st

, 
u
td

a
n
n
in

g
 o

g
 k

u
lt
u
r Undervisning med god faglig kvalitet Grunnskolepoeng 40,6 41

Flere elever skal inkluderes i den ordinære 
undervisning

Andel elever i grunnskolen med spes.
undervisning Måltall kommer 3. tertial 6 %

Alle som søker bhg-plass ved hovedopp-
taket skal få plass

Barnehagedekning andel søkere 
hovedopptak 100 % 100 %

Et godt læringsmiljø Spørreundersøkelse
Kvalitetsportal for Lillehammerskolen – >500 poeng

Bosatte flytninger skal raskt inn i arbeid 
eller utdanning

Andel etter 2 år i introduksjonspro-
grammet (landsgj.sn = 65 %) 92 % 70 %

¹ Foreløpige tall. Pr. i dag negativt avvik på 66’ kr
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OPPFØLGING/RAPPORTERING I 2014
Formannskapet og kommunestyret vil få seg forelagt råd-
mannens styringsark samt en gjennomgang av kommunens 
økonomi i tertialrapportene, som vil bli lagt fram i hen-
holdsvis mai og september 2014. Tertialrapporten vil også 
inneholde rapport om kommunens fi nansforvaltning, jfr. 
bestemmelser i Lillehammer kommunes fi nansreglement. 
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) 2014. På administrativt nivå følges 
tjenesteområdenes resultatoppnåelse på månedsbasis. 
Det følger ny budsjettmodell at eventuelle volumøkninger 
dekkes av virksomhetenes budsjetterte reserve. 
Rådmannen legger i dette budsjettgrunnlaget inn forslag 
om betydelig effektivisering/rammenedtak for kommunens 
virksomheter og det vil kreve stram budsjettstyring 
og budsjettkontroll.

RISIKOVURDERING/STRESSTESTING AV VIKTIGE 
BUDSJETTFORUTSETNINGER
Budsjettet for 2014 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 imidlertid advares mot å se på dette som en 
garanti for at man vil bli kompensert for eventuelle 
endringer i rammebetingelsene, erfaringsmessig vet vi at 
det ikke ligger noen automatikk i dette.
Nedenfor følger en gjennomgang av de mest sentrale risiko-
elementene i budsjettet for 2014. 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. kr. 

EKSTERN RISIKO OG KULTUR
Generell økonomisk utvikling og skatteinngang
I statsbudsjettet er det forutsatt en generell økonomisk 
vekst (økning i BNP) i 2014 på 2,7 %. Forventet vekst i 
2013 er 2,2 %. 
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 2014 er lagt 
gjennom lønnsoppgjørene i 2013 og ikke minst det lave 
rentenivået i 2013, vil lavere økonomisk vekst enn forut-
satt kunne påvirke skatteinngangen betydelig. Dersom 
skatteinngangen blir lavere enn forventet i statsbud-
sjettet 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 kommunenes 
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 2014. Spørsmålet er også til dels avhengig 
av hva som anses som politisk akseptabelt når det gjelder 
kommunale mindre- eller merinntekter. 
Vurdert resultatrisiko: -10 mill. kr til + 10 mill. kr.

Pris- og lønnsvekst
Budsjettet bygger på at den generelle prisstigningen 
(KPI) blir på 1,6 pst. i 2014. (KPI) blir på 1,6 pst. i 2014. 

Foto: Esben Haakenstad
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Eventuelle endringer i den generelle prisstigningen anses 
isolert sett å innebære en begrenset risiko for kommunens 
årsbudsjett. Dette skyldes fl ere forhold. For det første 
utgjør innkjøp av varer og tjenester bare om lag 30 pst. av 
totalbudsjettet. For det andre skjer en stor del av kom-
munens innkjøp av varer og tjenester med utgangspunkt 
i rammeavtaler der prisvilkårene allerede er avtalt for 
2014.
Lønnsveksten i 2014 er forutsatt å bli 3,5 %, som er lavere 
enn lønnsoppgjøret i 2013. Lønnsoppgjøret i 2014 er et 
hovedoppgjør. Lav prisstigning, lav rente og situasjonen 
for norsk næringsliv ved inngangen til 2013 er med på å 
gjøre et slikt oppgjør mulig. 
Vurdert resultatrisiko: - 10 mill. kr 

Utvikling i fi nansmarkedene, herunder renteutvikling
I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn at kommunens 
innlånsrente vil ligge på 2,3 pst. (gjelder nye lån og lån 
med fl ytende rente). Dette er noe høyere enn rentenivået 
i oktober/november 2013 inklusive margin og refl ekterer 
Norges Banks syn om fortsatt lav rente inn i 2013. 
Anslaget er nøytralt, effekten av 1 prosentpoengs endring 
utgjør i størrelsesorden 1 -2 mill. kr 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 2013. Hvis derimot bankene krever høyere påslag 
på utlånsrentene enn de gjør i dag (ref. fi nanskrisen), vil 
også Lillehammer kommune ha en renterisiko knyttet til 
dette.
Vurdert resultatrisiko: -2 mill. kr til + 2 mill. kr (bare 
renterisiko).

DRIFTSMESSIG RISIKO
Volumendringer brukere
Endringer i antall brukere og da spesielt enkeltbrukere 
som trenger tjenester akutt og i stort omfang, for eksempel 
ved fl ytting til kommunen eller overføring fra spesialist-
helsetjenesten. Det er forutsatt at dette skal løses innen-
for den enkeltes budsjettrammer.

Sykefravær
Det er viktig at arbeidet med å redusere sykefraværet 
ikke mister nødvendig trykk og fokus, og at de organisa-
sjonsmessige grep som gjennomføres ikke øker sykefra-
været. Dette stiller store krav til ledelse og oppfølging av 
medarbeidere.

Samhandlingsreformen
Det er fortsatt knyttet økonomisk risiko til Samhand-
lingsreformen og spesielt utskrivningsklare pasienter.

Effektiviseringstiltak foreslått i dette dokument
Det er risiko for at enkelte virksomheter ikke når effektivi-
seringsmålene.

Foto: Jørgen Skaug
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5 Økonomiske forutsetninger  
og andre rammebetingelser

Kommunens økonomiske rammebetingelser legges hoved- 
sakelig gjennom forslag til statsbudsjett. Statsbudsjettet 
for kommende budsjettår vedtas etter utarbeidelsen av 
det kommunale budsjettet.

PRIS- OG LØNNSVEKST 
Strategi- og økonomiplan 2014-2017 ble utarbeidet i 
2013-priser. Budsjett 2014 blir utarbeidet i 2014-priser. 
Alle tall i budsjettdokumentet er oppgitt i 2014-priser 
hvis annet ikke er uttrykkelig angitt.

Prisvekst 2013
Prisvekstanslaget i forslaget til statsbudsjett er 1,6 pst.

Lønnsvekst 2014
Årslønnsveksten for kommunesektoren er i forslag til 
statsbudsjett 2014 anslått til 3,5 %. Dette er brukt i 
forutsetningene om lønnsvekst i dette budsjettforslaget. 
Dette er et lavere anslag enn i Strategi- og økonomiplan 
2014-2017, hvor det var anslått 3,9 %.
Med en forventet budsjettert prisvekst på 1,6 % og en 
forventet lønnsvekst på 3,5 %, er forventet reallønns-
vekst 1,9 %.
Overhenget fra lønnsoppgjør 2013 er delt ut på ram-
mene til virksomhetene. Den delen av lønnsveksten som 
avhenger av lønnsoppgjør 2014 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 1,6 og 3,5 % vil gi 
en veid utgiftsvekst for kommunal sektor i 2014 på 3,0 
%. 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 11 (nytt forslag til statsbudsjett 
har oppjustert denne til 3,1 %).
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 
til at endringer i inntektsforutsetningene 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 2014 er det anslått at de frie inntektene vil bli på 
1269 mill. kr. Anslaget er hentet fra Grønt Hefte, som er 
vedlegg til KRD sin budsjettproposisjon.
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RAMMETILSKUDD
Rammetilskudd har følgende innlemminger fra 2013 til 
2014 (justeringer til denne tabellen ligger i kapittel 3): 

EIENDOMSSKATT
Ordinær eiendomsskatt er anslått til 72,8 mill. kr i 2014. 
I dette ligger en økning i eiendomsskatten på 1,99 pro-
mille på næring, verker og bruk, som utgjør 10 mill. kr. 
Dette for å finansiere tilskudd Olympiaparken, nærings-
satsing og stilling som marketing advisor. I tillegg en viss 
økning av ny skattbar eiendomsmasse (ca. 1,5 %). 

Kommunestyrets endring: Økning i eiendomsskatten  
for næring, verker og bruk øker med 0,99 promille, 
som utgjør 5 mill. kroner. 5 mill. kroner finansieres fra 
utviklingsfond. Økning i eiendomsskatten på 1,6 % for 
boliger og fritidseiendommer utgjør 0,6 mill. kroner.

ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD
Andre generelle statstilskudd består av amortiserings-
tilskudd og integreringstilskudd.
• Amortiseringstilskudd er en rentekompensasjons- 

ordning knyttet til utbyggingen av skoler (her tidligere 
års rentefrie lån til utbygging/rehabilitering av grunn-
skole og Lillehammer Læringssenter) og etablering av 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For 2013 er  
amortiseringstilskuddet vurdert til 8,6 mill. kr.

• Integreringstilskudd. Det forutsettes at antall bosatte 
flyktninger er i samsvar med kommunestyrets vedtak. 

Integreringstilskuddet for 2013 er beregnet til  
34,5 mill. kr. 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. 

FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER
Finanspostene består av renteinntekter, utbytte,  
avkastning kapital, renteutgifter og avdrag.

Renter og avdrag
Med langsiktige lån på nær 1,7 mrd. kr er kommunens 
økonomi bundet opp med nettorenter og avdrag i størrelses- 
orden 110 mill. kr pr. år. Av dette dekker innbyggerne 
ca. 10-11 mill. kr gjennom vann- og avløpsgebyrer og 
Lillehammer kommune mottar Amortiseringstilskudd 
fra staten på ca. 7-8 mill. kr. Disse postene er avhengig av 
rentesvingninger.

Det vil ta ca. 30 år å nedbetale denne gjelden, forutsatt 
dagens avdragsnivå på ca. 53 mill. kr i året.

I henhold til KOSTRA 2011 er netto lånegjeld i overkant 
av 40.745 kroner pr. innbygger. Gjennomsnitt for gruppe 
13 er 40.590 kr pr. innbygger.

Det er lagt til grunn en rente på 2,3 pst. for flytende og 
nye lån. Dette er en reduksjon på 0,6 pst.-poeng i forhold 
til 2013-budsjettet og 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. Lillehammer kommunes 
drift er lite sensitiv i forhold til svingninger i rente- 
markedet på kort sikt.

I 2014 er det budsjettert med et totalt låneopptak på 
162,3 mill. kr hvorav 101 mill. kr til selvfinansierende 
investeringer og 59,3 mill. kr til ikke-selvfinansierende  
investeringer. Samtidig er 48 mill. kr midlertidig til ikke-
selvfinansierende investeringer 2013 (midlertidig finan-
siering Lillehammer Helsehus) nå erstattet med tilskudd 
og kan rebudsjetteres. Det er i tillegg bevilget 50 mill. kr  
til lån fra Husbanken som startlån/etableringslån som 
kommunen videreformidler. Når det gjelder nye låneopp-
tak for 2014, vises det til kapittel 12 vedrørende planlagte 
låneopptak.

Utbytte fra aksjeselskaper
Anslaget på 27,0 mill. kr er forventet utbytte fra LGE 
Holding og er basert på Eidsivas langsiktige utbytteplaner.
Netto finansutgifter og inntekter er budsjettert med  
55,4 mill. kr. Dette er noe lavere enn budsjett 2013  
og Strategi- og økonomiplan 2014-2017.

INNLEMMING BELØP I 1 000 KR

Barnehage 4 saker¹ 3 275 

Valgfag i ungdomsskolen 820 

Kulturskoletilbud SFO 531 

Økt kom. egenandel barnevern 801 

Samvær under tilsyn 11 

Statlig tilsyn i fosterhjem 75 

Endret fordeling privat/offentlig skole -401 

Vergemålsreformen -332 

Uttrekk midler øyeblikkelig hjelp -430 

Utdanning deltidsbrannpersonell -45 

Utdanning deltidsbrannpersonell 191 

Samhandlingsreformen  
(komp. underdekning) 658 

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 857 

Ressurskrevende brukere  
(økt kom. egenandel) 1 531 

¹ Opprettholde/redusere maks. betaling på 2012-nivå, likeverdig behandling av 
private og kommunale barnehager, opptrapping mot 2 opptak
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AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til ubundne avsetninger
Pliktige avsetninger består av avsetning til forsikringsfond 350.000 kroner. 

BRUK AV AVSETNINGER
Følgende engangsbevilgninger fi nansieres fra fond

ENGANGSBEVILGNINGER BEVILGNING 
( I 1 000 KR) FOND

Lillehammer skifestival 1 250 Utviklingsfond

YOG - sak 1 000 Utviklingsfond

Sykkel downhill 1 000 Utviklingsfond

Idrettsmedisinsk senter 100 Utviklingsfond

Kompetansemidler 1 000 Utviklingsfond

Velferdsteknologi 1 000 Utviklingsfond

Ung vilje 500 Utviklingsfond

Fysisk arbeidsmiljø - vedlikehold 500 Disposisjonsfond

Egenandel økt satsing barnefattigdom 350 Disposisjonsfond

KS: Olympiaparken og økt næringsfond 5 000 Utviklingsfond

KS: Innkjøp skolebøker 2 000 Disposisjonsfond

KS: Formannskapets reserve 2 000 Disposisjonsfond

KS: Gratis parkering i sentrum 1 000 Disposisjonsfond

Sum bruk av fond 16 700

2013 2014 2015 2016 2017

RESULTAT 20 mill kr 30 mill kr 40 mill kr 50 mill kr 50 mill kr

BUDSJETTERT OVERSKUDD/MINDREFORBUK
Det er budsjettert med et positivt resultat/mindre forbruk på 30 mill. kr. 
Dette er ledd i en opptrapping av overskudd i fi reårsperioden jf. Strategi- 
og økonomiplan 2013-2016 og 2014-2017.

Kommunestyrets endring: Det budsjetteres med 29,7 mill. kroner i over-
skudd for 2014.

Foto: Esben Haakenstad
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Tall i 1000 kroner - i løpende kroner

Vedtatt budsjett 
2014

Regj. tilleggs-
prop. og 
kommune-

styrets 
endringer

Rådmannens 
budsjettgrunn-

lag 2014 S&Ø 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER  i 2014 - kr  i 2014 - kr  i 2014 - kr  i 2013 - kr  i 2013 - kr  i 2012 - kr

Skatt på inntekt og formue  -660 796  332  -661 128  -605 635  -580 627 

Ordinært rammetilskudd  -604 404  3 779  -608 183  -597 366  -583 152 

Sum frie inntekter  -1 265 200  4 111  -1 269 311  -1 224 600  -1 203 001  -1 163 779 

Skatt på eiendom  -68 404  4 400  -72 804  -61 815  -61 815  -58 722 

Andre direkte eller indirekte skatter  -  -  - 

Andre generelle statstilskudd  -41 691  -41 691  -42 928  -43 104  -38 819 

Sum frie disponible inntekter  -1 375 295  8 511  -1 383 806  -1 329 343  -1 307 920  -1 261 320 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte  -54 050  -54 050  -51 929  -52 878  -169 822 

Renteutgifter, provisjoner og andre fi nansutgifter  56 602  56 602  57 977  57 455  73 516 

Avdrag på lån  52 810  52 810  52 652  53 546  54 867 

Netto fi nansinntekter/-utgifter  55 362  -  55 362  58 701  58 123  -41 439 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger  3 350  3 000  350  350  2 063  130 064 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -  -  -1 314 

Bruk av ubundne avsetninger  -16 700  -10 000  -6 700  -12 300  -45 000 

Netto avsetninger  -13 350  -7 000  -6 350  350  -10 237  83 750 

Reallønnsvekst fra og med 2014  26 347 

FORDELING

Til fordeling drift fra 1A  -1 333 283  1 511  -1 334 794  -1 243 945  -1 260 034  -1 219 010 

 - 

Driftsnivå  1 303 563  -1 231  1 304 794  1 213 945  1 240 034  1 208 650 

Overskudd(-)/mindreforbruk (-)  -29 720  280  -30 000  -30 000  -20 000  -10 360 

OVERORDNET BUDSJETTOVERSIKT 2014 – BUDSJETTSKJEMA 1A
Oversikten viser rådmannens budsjettgrunnlag for 2014, gjeldende Strategi- og økonomiplan for 2014, 
opprinnelig budsjett 2013, regnskap 2012. Budsjett 2014.

 Foto: Fotograf Kirsti Hovde
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VURDERING AV RESERVE
Budsjett- og regnskapsforskriftene krever at 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 
økonomisk handlefrihet i kommunen er anbefalingen at 
netto driftsresultat må være minst 3 pst. av brutto drifts-
inntekter. For Lillehammer kommune vil dette være i 
størrelsesorden 50 mill. kroner. 
Et stabilt og positivt driftsresultat forutsetter i praksis at 
det avsettes en reserve i årsbudsjettene. Som nevnt fl ere 
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 for-
hold som er usikre i forkant, som for eksempel generell 
økonomisk utvikling, rentenivå, nye brukere av tjenestene 
m.v.
I årets budsjett er det foreslått å sette av 10,4 mill. kr. 
Hele reserven er beholdt på fellesområdet. Med de 
utfordringer Lillehammer kommune står overfor i 2014, 
anses reserven som svært liten. Det vil i svært liten grad 
bli mulig å kompensere volumøkninger eller andre kjente 
økninger, og stiller et stort krav om styring innenfor bud-
sjetterte rammer.

Kommunestyrets endring: Reserven er fordelt andre 
formål, og det er ikke avsatt reserve i 2014.

Kapitlet viser hvordan disponibel ramme til fordeling 
foreslås fordelt til de ulike områdene.

FREMSKRIVING AV BUDSJETT OG TEKNISK 
RAMME FOR 2014
Den tekniske rammen for 2014 er budsjettrammen for 
2013 justert med lønnsoppgjør 2013, helårsvirkninger i 
2013 av permanente tiltak som er vedtatt igangsatt i løpet 
av 2013. 

I tillegg er tjenesteområdene kompensert for kjent drifts-
nivå ved inngangen til 2014. 
Jamfør overordnet budsjettoversikt, med budsjettert 
mål om 30 mill. kroner i overskudd, er sum budsjettert 
driftsnivå 1.304 mill. kroner.
For å nå dette målet må driftsnivået reduseres eller 
inntektene økes med i størrelsesorden 74 mill. kroner i 
forhold til kjent driftsnivå ved inngangen til 2014.

6 Netto driftsrammer 2014 
– felles for sektorene

ØKT OVERSKUDD 
10 MILL KRONER

ANDRE ENDRINGER 
10 MILL KRONER

RESERVE FOR UFORUT-
SATT 10 MILL KRONER

TOTAL ØKNING 
140 MILL KRONER

UTFORDRING
70-75 MILL KRONER

ØKNING I FRIE 
INNTEKTER 

66 MILL KRONER

VEDTATT BUDSJETT
2013

DRIFTSNIVÅ UTOVER 
BUDSJETT VED INNGANG 
2014 – 41 MILL KRONER

BUDJSETT KOMP 2013
21 MILL KRONER

LØNNS- OG PRISVEKST 
44 MILL KORNER

LØNNS- OG PRISVEKST 
44 MILL KORNER
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FELLES EFFEKTIVISERINGSKRAV FOR SEKTORENE
I tillegg til effektiviseringskrav på det enkelte tjeneste-
område, er nedenstående fellestiltak foreslått:

Økt nærvær – redusert sykefravær (4 mill. kr)
– ikke ennå fordelt på virksomhetenes rammer
Fravær fra arbeid med bakgrunn i egen sykdom er i stor 
grad en samfunnsutfordring. Dette omhandler både 
privat og offentlig sektor. Lillehammer kommune har 
for 2014 en ambisjon om å ha nærvær i organisasjonen 
på minimum 93 % (max 7,0 % sykefravær). Pr. 2. tertial 
2013 ligger gjennomsnittlig nærvær på 91,9 % (fravær 
på 8,1 %). 
Gjennom opprettelsen av en HR-enhet, en storstilt 
satsing på lederutvikling samt en rekke andre tiltak for-
sterkes forventningen om at den samlede innsatsen også 
kan gi en økonomisk effekt for organisasjonen. Det er 
derfor lagt inn en samlet forventet effekt på redusert syke-
fravær på 4 mill. kr som skal fordeles ut på tjenestene.

Ikke kompensert prisvekst (6 mill. kr)
Prisvekstanslaget i forslaget til statsbudsjett er satt til 1,6 %. 
De senere årene har den gjennomsnittlige prisveksten 
vært relativ lav, noe som gjorde at Lillehammer kommune 
ikke kompenserte for prisvekst i rammene til tjenestene i 
2013. Dette var blant annet begrunnet i at prisvekstkom-
pensasjonene i budsjettene hadde vært høyere enn reell 
prisvekst (KPI). Hittil i 2013 (januar t.o.m. september) 
har prisveksten vært på 2,1 % (målt ved KPI). Imidlertid 
vil det heller ikke for 2014 kompenseres for prisvekst 
som anslått i statsbudsjettet. Effektiviseringen er fordelt 
på tjenesteområdene. Som konsekvens av dette, vil det 
ikke bli justert for prisvekst på internhusleie når denne 
faktureres virksomhetene. Dette betyr at utgiftene knyt-
tet til internhusleie faktureres på 2013-nivå og utfordrin-
gen blir da mindre for tjenesteområdene.

Strukturendring i rådhuset (3 mill. kr)
I forbindelse med omstillingsarbeidet som fortsatt pågår 
i Lillehammer kommune har det blitt gjennomført en 
rekke tiltak. Det ble blant annet omstilt ca. 10 mill. kr 
gjennom endringer innenfor rådhuset (dette omfatter 
også Dagningengården). Dette arbeidet fortsetter videre 
i 2014 med det til hensikt å redusere kostnadene med 
ytterligere 3 mill. kr gjennom en vurdering av strukturer, 
funksjoner og tilbud som gis. Effektiviseringen er ikke 
fordelt virksomhetene.

IKT (2 mill. kr)
En kommunes drift av IKT-tjenester er kompleks og 
mangslungen. IKT er ikke et mål i seg selv, men et verk-
tøy som ligger under nær sagt all tjenesteproduksjon fra 
journalføring i hjemmetjenesten, pedagogisk bruk i skole 
og barnehage til hele økonomi – og arkivsystemet. 

Lillehammer kommune 
eier 67 % av Ikomm AS. Dette fi rmaet er et utspring av 
IKT-tjenestene til kommunene Øyer, Gausdal og Lil-
lehammer som ble samlet for å gi stabile og kompetente 
tjenester til kommunene. 
Leveranseavtalen Lillehammer kommune har med 
Ikomm AS gikk ut 31.desember 2013. Uavhengig av om 
avtalen skal ut på anbud eller om det skal fremforhandles 
ny avtale innenfor reglene om egenregi, må det til en mer 
kortsiktig avtale for å sikre forutsigbar og stabil drift av 
tjenestene. Det forutsettes i dette budsjettet at denne av-
talen totalt sett vil redusere kostnadene med 1 mill. kroner 
jamfør dagens avtale. I tillegg vil det bli iverksatt en kost/
nyttevurdering av dagens nivå på tjenestene.
Det er forventet at omfanget av teknologibruk i offentlig 
sektor vil fortsette å vokse samtidig som enhetskostnadene 
vil reduseres. Dette vil på sikt kunne bety en fortsatt 
økt bruk av teknologitjenester innenfor omtrent samme 
kostnadsbilde som i dag, men at den reelle økonomiske 
gevinsten kan tas ut i mer effektive tjenester. Imidlertid 
er det en rekke faktorer som må på plass før det kan tas 
ut store gevinster av dette arbeidet. 
Kommunikasjonslinjer er en tjeneste som i dag er regulert 
gjennom en avtale. Kommunene Øyer, Gausdal og Lille-
hammer har felles leverandør av dette. Dagens avtale ut-
går ved årsskiftet. Ved å sette denne avtalen ut på anbud 
forventes en reduksjon av kostnader i størrelsesorden 
1 mill. kr.
Totalt innen IKT legges det derfor inn en reduksjon på 

Foto: Esben Haakenstad
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kostnader til tjenester på 2 mill. kr. Imidlertid forventes 
det at kostnadene til IKT vil bli betydelig mer redusert 
over en periode på noen år; enten gjennom økt volum på 
tjenester innen samme nominelle kostnad, eller ved en 
direkte reduksjon av kostnadene.

Innkjøp (2 mill. kr)
Lillehammer kommune kjøper varer og tjenester i størrel-
sesorden 600 mill. kr i året. Av dette er ca. 200 mill. kr 
regulert gjennom innkjøpsavtaler.
I dette forslaget rettes det en forventning om at Innkjøps-
avdelingen skal reforhandle -og forhandle fram nye avta-
ler som innehar bedre betingelser enn dagens. I tillegg vil 
det medføre at tjenestene må være lojale til avtalene og 
benytte disse ved alle innkjøp. For å oppnå dette må også 
Innkjøpsavdelingen styrkes med inntil ett årsverk.  
Det forutsettes at dette gjøres på en slik måte at den totale  
besparelsen også kan finansiere dennes årslønn. Totalt 
sett vil dette innebære at kravet til Innkjøpsavdelingen er 
i størrelsesorden 2,6 mill.kr.

I tillegg er det lagt inn effektivisering knyttet til  
annonser, mobiltelefoni og bilpark totalt 1 mill. kr.  
Effektiviseringen er fordelt budsjettrammene til tjeneste-
områdene.

Pensjon
Arbeidsretten slo i dom datert 21. juni fast at den tariff-
avtalte nedre grense på 14 timer for medlemskap i tjeneste- 
pensjonsordningen er ugyldig. Alle ansatte må derfor 
meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillings-
størrelse. Det forventes at dette vil øke pensjonsutgiften 
til Lillehammer kommune med i størrelsesorden 3,5 
millioner kroner på årsbasis. Rådmannen har ikke funnet 
rom for å kompensere dette i budsjett 2014. Dette betyr 
at de berørte enheter må finne rom for denne utgiften 
ved å effektivisere driften på andre områder.

Kommunestyrets endring: 4,2 mill. kroner er kompensert 
tjenesteområdene for å dekke økte pensjonsutgifter.

FELLESOMRÅDE

Vedtatt budsjett Endringer
RM budsjett-

grunnlag Budsjett 2013

Tilskudd ressurskrevende brukere

Momskomp  -  -2 500 

Lønnsreserve  34 247  34 247  8 893 

Felles pensjon - årets premieavvik  8 894  8 894  8 217 

Annen pensjon  191  191 

Engangsbevilgninger  6 700  6 700  12 300 

Ikke fordelte effektiviseringer  -  -15 300 

Motpost avskrivninger  -61 738  -61 738  -57 193 

Kalkulatoriske renter  -80 830  -80 830  -85 247 

Sentral reserve  -  -10 350  10 350  8 000 

Struktur rådhuset  -3 000  -3 000 

Innkjøpsavtaler, OU-kontingen og bruk av skjønnsmidler  4 866  4 866 

Marketing advisor  -  -1 200  1 200 

Olympiaparken  7 000  7 000 

Økning næringsfond med bakgrunn i økning eiendomsskatt  
- flyttet til avsetning fond i 1A  -  -1 800  1 800 

Fagavdeling oppvekst - trukket fra rammene  250  250 

Formannskapets reserve inntil  2 000  2 000 

Annet  -1 080  -1 080 

Tilskuddsbasert ordning private veger  250  250 

Sum 8000-område  -132 299  -11 993  -120 310  -172 470 
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Netto driftsrammer 2014 totalt 1,3 mrd. kroner fordelt sektorer

Fellesområdet er fellesinntekter og fellesutgifter som 
ikke kommer fram i budsjettskjema 1A (se tabell over 
virksomhetene i slutten av dette kapittelet). Fordelingene 
ovenfor viser hvilke inntekter og utgifter som ligger knyttet 
til fellesområdet i dette dokumentet. Flere av postene vil 
bli overført til rett virksomhet senere.

Lønnsvekst
Det er avsatt 34,3 mill. kr til dekning av lønnsveksten som 
følge av lønnsoppgjør i 2014. Dette bygger på en forventet 
lønnsvekst i 2014 fra forslag til statsbudsjett på 3,5 %.

Kalkulatoriske renter og avskrivninger
Kalkulatoriske renter og avskrivninger er utgifter som 
belastes virksomheten direkte, og skal dekke reelle renter 
og avskrivninger, for å få et riktig utgiftsnivå på virksom-
hetene. Hovedtyngden knytter seg til vann- og avløps-
investeringene, samt investeringene innenfor Eiendom, 
som danner grunnlaget for internhusleien. Motposten til 

kalkulatoriske renter og avskrivninger ligger på fellesom-
rådet som en inntektspost. I årets budsjett utgjør dette 
142, 5 mill. kr.

Tilskudd til ressurskrevende brukere
Gjennom ordningen får kommunene dekket 77,5 % av 
utgiftene over kroner 1,01 mill. kr pr. bruker. Det anslås 
et samlet tilskudd på 50 mill. kr i 2014. Anslaget bygger 
på 2013-nivå, med kjente volumøkninger for 2014. 
Ordningen er blitt redusert fra 80 % til 77,5 % siden 
2013-budsjettet ble lagt.

Momskompensasjon
Etter en nedtrapping på fem år, er det ikke lenger anled-
ning til å føre momskompensasjon fra investeringsregn-
skapet i driftsregnskapet. Dette betyr at inntekter som 
tidligere har vært å betrakte som driftsinntekter, ikke 
lenger kan fi nansiere driftsutgifter. Budsjettert nivå for 
2013 var 2,5 mill. kr.

Sektor for by- og samfunnsutvikling
Sektor for helse og velferd
Sektor for oppvekst, utdanning og kultur
Utenfor sektor

44 %

41 %

7 %
8 %
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Tjenesteområde Vedtatt bud-
sjett 2014

Regjeringens 
Tilleggsprop.  
og Kommune- 

styrets
endringer

Rådmannens 
budsjettgrunn-

lag 2014 

Teknisk 
budjettramme 

2014
Budsjett 2013 Regnskap 

2012

tall i tusen kr i 2014 kr i 2014 kr i 2014 kr i 2013 kr i 2012 kr

Sektor by- og samfunnsutvikling 98 824 1 891 96 933 96 667 82 351 82 632

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 0 0 0 0 41 869  38 408 

BYGGSERVICE 43 418 138 43 280 43 816 29 172  31 728 

AREAL OG MILJØ 0 0 0 0 6 082  6 657 
EIENDOM -9 157 700 -9 857 -8 646 -4 090  -3 741 
VANN OG AVLØP 0 0 0 0 0  19 
PARK OG IDRETT 23 668 46 23 622 20 968 0  - 

VEI OG TRAFIKK 20 363 1007 19 356 22 088 0  - 

BYGGESAK 797 0 797 -1 489 0  - 

PLAN OG MILJØ 9 841 0 9 841 9 802 0  - 

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD 9 894 0 9 894 10 127 9 318  9 561 

Sektor helse og velferd 586 328 4 834 581 494 595 849 585 524 569 216

HJEMMEBASERTE TJENESTER 171 354 2605 168 749 171 475 170 178  171 623 

LILLEHAMMER HELSEHUS 136 728 2626 134 102 132 110 135 873  149 832 

BOFELLESSKAP 114 196 949 113 247 117 056 128 189  124 517 

NAV 37 951 -1527 39 478 43 065 40 491  40 823 

SAMHANDLINGSREFORM 33 040 0 33 040 35 982 37 219  22 496 

SYSSELSETTING 17 150 59 17 091 17 326 19 185  20 082 

REHABILITERING 17 129 0 17 129 17 253 18 464  17 818 

LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN 18 759 0 18 759 18 420 18 195
TILDELINGSENHETEN 17 637 20 17 617 16 698 17 730  22 025 

FAG- OG UTVIKLINGSENHET 5 547 0 5 547 9 646 0
PSYKISK HELSE OG RUS 16 837 102 16 735 16 817 0  - 

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 636 628 3 712 632 916 637 626 630 431 627 714

GRUNNSKOLE 321 569 2792 318 777 323 951 326 915  322 950 

KOMMUNALE BARNEHAGER INKL. FORVALTNING 164 363 188 164 175 164 843 155 900  161 943 

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 39 093 5 39 088 39 633 40 082  38 239 

BARNEVERNTJENESTEN 36 888 274 36 614 35 336 33 134  33 097 

AVLASTNING 23 636 243 23 393 23 345 24 226  22 184 

LILLEHAMMER HELSESTASJON 13 902 16 13 886 13 402 13 267  12 759 

KULTUR OG FRITID 15 462 40 15 422 15 809 15 932  15 597 

LILLEHAMMER BIBLIOTEK 10 273 9 10 264 10 245 10 140  10 091 

LILLEHAMMER KULTURSKOLE 7 854 110 7 744 7 456 7 277  7 212 

KULTURHUSET BANKEN 3 123 0 3 123 3 151 3 096  3 372 

LILLEHAMMER KINO 465 35 430 455 462  270 

Fagenheter og andre -18 217 -11 668 -6 549 -51 950 -58 273 -70 914

Omplasseringsutvalg / overtallige 1 000 0 1 000 508 500  174 
Politisk virksomhet 6 892 34 6 858 6 963 7 783  7 068 
STAB 16 698 11 16 687 18 918 15 476  15 692 
IT 14 117 0 14 117 16 477 14 891  15 365 
HR 14 821 0 14 821 13 908 10 361  29 076 
RÅDHUSFORVALTNING 9 510 0 9 510 9 685 9 682  9 884 
STRATEGI OG UTVIKLING 0 0 0 0 8 393  8 287 
RÅDMANNSFUNKSJON 9 158 0 9 158 9 497 5 610  5 865 
Revisjon og kontrollutvalg 2 315 280 2 035 2 150 2 121  1 920 
INNKJØP -429 0 -429 1 595 1 524  1 457 
ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE 2 692 0 2 692 2 711  - 
FELLESOMRÅDET -132 303 -11993 -120 310 -172 470 -172 470  -203 531 

FELLESENHET ØKONOMI -1 881 0 -1 881 -2 119 -1 145  -1 315 

Felles brann lk 20 875 0 20 875 21 187 20 260  20 254 

LKs andel av fellesfunksjoner 18 318 0 18 318 19 041 18 741  18 890 

Sum driftsrammer 1 303 563 -1 231 1 304 794 1 278 192 1 240 033 1 208 648
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HOVEDMÅL FOR SEKTOREN
• Kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrette-

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

• Kommunen driver god forvaltning av sine bygg og an-
legg og av infrastrukturen.

• Kommunale kjerneoppgaver innen tekniske tjenester 
(drift, forvaltning, planlegging) er samordnet og bidrar 
til effektiv oppgaveløsning.

FOKUSOMRÅDER 
• God kvalitet i alle deler av tjenesteproduksjonen 
• Rett kompetanse
• Riktig ressursforvaltning (personal og økonomi)
• Samhandling og dialog

HOVEDUTFORDRINGER
• Drift og vedlikehold av den totale bygningsmassen, 

anlegg og infrastruktur
• Gjennomføre vedtatt omstilling av sektoren 

7 By- og samfunnsutvikling

MÅL 2014 MÅLES VED SISTE MÅLING AMBISJON 2014

Tjenesteområdene innenfor sektoren holder seg innenfor 
vedtatt budsjettramme Regnskapsresultat + / - 1,5 %

Attraktive og funksjonelle park-, idretts- og friluftsanlegg Brukerundersøkelse Ikke foretatt Score >= 4 
(6 er best)

Brukstimer på Stampesletta og i kommunale idrettshaller
%-vis dekning i forhold til 

totalt tilgjengelige  
åpningstider

93 % (2012) 95 %

Svevestøv (PM10): Antall døgnoverskridelser
Eksisterende målere  
v/Kulturhuset Banken  
og Lhmr. barnehage

Kulturhuset Banken 22
Lhmr. barnehage 14 (2012) < 25 døgnoverskridelser

Grøfting av kommunal veg (drenering av overvann) Antall kilometer grøftet 13 km 15 km

Reasfaltering av kommunal veg Antall kilometer  
reasfaltering 5 km 6 km

Sykkelby – andel reiser med sykkel 
(20 % reiser med sykkel i 2024)

%-vis økning i andel reiser 
med sykkel 5 % 6,5 %

Forvaltning av kommunal bygningskapital og infrastruktur
Utført vedlikehold i henhold 
til vedtatt budsjett, vedlike-
holdsstrategi og -program

Etterslep Etterslep redusert med 10 %

Energiforbruk i kommunale bygg Statistikk forbruk 163 kwh pr. m² i 2012 - 1 % i forhold til 2013

Rensekrav avløpsvann Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik

Drikkevannskvalitet Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik

Sanering av ledningsnettet Antall meter sanert 600m 1000m

Energiforbruk VA tekniske anlegg Statistikk forbruk Ikke målt - 1 % i forhold til 2013

Antall uavsluttede saker innenfor byggesaksbehandling Prosjekt Ajour 400 0

Bruk av Infoland Statistikk fra Infoland Bare meglere p.t.
Ant. nye brukere > 20 
(arkitekter, utbyggere,  
entreprenører m.m.)

Prosjektering av brukertilpassede kommunale boliger Antall prosjekterte boliger 0 20

STYRINGSKART
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STATUS I SEKTOREN
Sektoren har i 2013 jobbet aktivt med omstilling til ny 
administrativ struktur. Hovedstruktur er organisering i 
flat struktur bestående av totalt syv tjenesteområder. Det 
er etablert tjenesteområder med et tydeligere faglig fokus. 
Sektoren etablerer en fag- og utviklingsavdeling som skal 
ivareta samhandling av kjerneoppgavene innen tekniske 
tjenester og bl.a. ivaretar sektorovergripende oppgaver 
tilknyttet økonomistyring, kvalitetssikring, kompetanse-
utvikling. Hovedfokus i 2014 vil være å videreutvikle 
samhandling på tvers av tjenesteområdene.
Nyetablert tjenesteområde Plan og miljø vil ha utstrakt 
fokus på ekstern samhandling med fagmiljøer, interes-
senter/næringsliv, innbyggere og andre offentlige myndig-
heter, i tillegg til å ha fokus på samhandling på tvers av 
sektorene. Flere omfattende nye planoppgaver i 2013 og 
2014 vil kreve betydelige ressurser innen sektoren, i til-
legg til oppfølging av gjeldende planer. De mest ressurs-
krevende planene vil være Kommuneplanens samfunns-
del, Hovedplan for Vann og avløp, Kommunedelplan for 
Klima og miljø, Byutviklingsprosess, Areal og transport-
planlegging, Boligsosialt utbyggingsprogram, kommune-
delplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelse. Fokus vil 
være på selve planprosessene men like mye på oppfølging 
og gjennomføring av tiltak.
Sektoren har betydelig forvaltning- og driftsansvar til-
knyttet mangfoldet av kommunens bygninger, anlegg og 
infrastruktur. Det er i dag ikke tilstrekkelige ressurser til 
drift og vedlikehold av den totale bygg- og anleggsmassen,  
forutsatt at normal bruk skal opprettholdes og opparbeidet  
vedlikeholdsetterslep ikke skal økes ytterligere.
Dette vil for 2014 stille store krav til sektoren totalt sett 
og til det enkelte tjenesteområde, når det gjelder små og 
store effektiviseringstiltak. 
En utfordring for denne sektoren er tilgang på nødvendig 
teknisk kompetanse. Dette gjelder både å rekruttere og 
beholde. Denne utfordringen deler vi med et flertall av 
norske kommuner og er et generelt uttrykk for knapphet 
på tilgjengelig kompetanse på disse fagfeltene i Norge. 
Kompetanseutvikling og kompetansemobilisering blant 
egne ansatte, kombinert med riktig lønnspolitikk,  
er viktige tiltak for å møte denne utfordringen. 
Foreliggende rammer gjør at det stilles ekstra store krav 
til ledelse på alle nivåer i organisasjonen.
Samlet sett vil tjenestene fra sektoren bli noe spisset og 
på enkelte områder redusert. Enkeltoppgaver må ned-
prioriteres, slik at kjerneoppgavene kan gjennomføres. 
For noen av brukerne vil dette oppleves som redusert 
tjenestekvalitet. For øvrig vil man i størst mulig grad 
prøve å opprettholde dagens kvalitet gjennom å jobbe 
mer effektivt.

TJENESTEOMRÅDENE
Byggesak
Nytt tjenesteområde fra 2013. Det er noe usikkerhet 
knyttet til gebyrinntekter, siden disse avhenger av aktivi-
teten i byggemarkedet. 

Konsekvens
Utarbeidet ny budsjettramme for Byggesak som har hen-
syntatt effektiviseringstiltak utført i omstillingsprosjekt 
2013. Gebyrinntektene opprettholdes på samme nivå 
som for 2013. Midlertidig brukstillatelse innføres som 
nytt gebyr.

Byggservice
Både renhold og omfang av vaktmestertjenester vil spisses 
til gjennomføring av kjerneoppgaver. Dette vil medføre 
endringer for brukere av kommunale bygg, og vil kunne 
oppleves som redusert kvalitet på tjenestene. 

Konsekvens
Stillingsreduksjon og redusert vikarbruk tilsvarende seks 
årsverk. Omstillingen vil bety at ansatte må være forbe-
redt på endrede eller nye oppgaver.

Eiendom
I vedtatt vedlikeholdsstrategi for kommunens bygnings-
masse (2012) er det et mål å avsette kr 170 pr. m² pr. år 
til vedlikehold. I 2012 ble det benyttet kr 54 pr. m².  
Eiendom ble styrket med 2,5 mill. kroner til vedlikehold 
av bygninger i 2013. For 2014 forventes det at vedlike-
holdsnivået opprettholdes. Kommunens totale bygnings-
masse utgjør i dag om lag 154 000 m². Gapet mellom 
behov og dagens nivå utgjør mao. ca. 18 mill. kr. 

Konsekvens
Markedstilpasning av husleie i omsorgsboligene. (Økning: 
Kr 1000 pr. bolig.) Markedstilpasning av husleien i om-
sorgsboligene vil få innvirkning på den enkelte leietakers 
personlige økonomi.

Park og idrett
Også i dette tjenesteområdet spisses innsatsen mot kjerne- 
oppgavene. Sentrale og mye brukte anlegg vil bli priori-
tert, for å opprettholde tilgjengelighet for alle grupper.

Konsekvens
Leieprisen på idrettsanleggene økes for alle grupper unn-
tatt barn og unge. Gjennom dette opprettholdes tilgjen-
geligheten for alle grupper. Det vil fortsatt være etterslep 
på vedlikehold av park- og idrettsanlegg og friluftsområder.  
Det blir redusert bemanning om sommeren. Dette med-
fører redusert standard på sentrale park- og grøntanlegg, 
samt på badeplasser.
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Plan og miljø
Nytt tjenesteområde fra 2013 med mange nye oppgaver.  
Tjenesteområdet er under etablering, og oppgaver skal 
avstemmes i forhold til tilgjengelige ressurser. Store plan-
oppgaver, utbyggings- og utviklingsprosjekter for Lille-
hammer kommune stiller krav til virksomheten og alle 
sektorene, for å kunne gjennomføre planlagte og ønskede 
planer og prosjekter.
Det er noe usikkerhet knyttet til gebyrinntekter. 

Konsekvens
Virksomheten er redusert med ett årsverk (arkitekt). 
Omstilling utfordrer helhetsansvaret i organisasjonen og 
bruk av kompetanse på tvers av virksomheter og sektorer.

Vann og avløp
Arbeidet med revisjon av hovedplan for vann/avløp slutt-
føres innen utgangen av 2013. Hovedplanen synliggjør 
behov for store framtidige investeringer til oppgradering 
av eksisterende anlegg. Dette omfatter tekniske prosess-
anlegg som Lillehammer Renseanlegg og Korgen vann-
verk, og sanering av eksisterende vann- og avløpsnett, 
inkludert skille av overvann fra spillvann. Reduksjon av 
driftskostnader gjennom ENØK-tiltak må prioriteres. 
Tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen fagområdet 
for å gjennomføre framtidige drifts- og investeringstiltak 
er en forutsetning. 

Konsekvens
Ingen økning på vann- og avløpsgebyr, men renovasjons-
gebyr økes i snitt med 5,9 %.

Veg og trafikk
Kommunal veg utgjør i alt ca. 19 mil (16,2 mil veg og 2,8 
mil gang/sykkelveg). Beregnet verdi inkludert vegelementer  
som bruer, kulverter, gatelys etc. utgjør i alt ca. 2,4 mrd. 
kr i nypris. Det er 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 kommunale veger. For å redusere etter- 
slepet videreføres opptrappingen av midler til rehabili-
tering av veg gjennom midler i investeringsbudsjettet. 

Konsekvens
Gratis parkering i sentrum vil ikke bli videreført.  
Prosjektkostnader (eks. sykkelby, reasfaltering) vil bli 
belastet investeringsbudsjettet.

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD
Hovedutfordring for kirkesektoren er vedlikehold av bygg 
og utendørsanlegg. Kirkevergen har også for 2014 meldt 
inn nødvendig behov for økt kommunalt driftstilskudd, 
primært tilknyttet løpende vedlikeholdsoppgaver på bygg 
og anlegg. Innmeldt behov for 2013 på 400.000,- ble ikke 
hensyntatt og innmeldt behov for 2014 er nå beregnet til 
kr. 500.000,-. 

Tiltak 2014 for tilpasning til ramme: Innmeldt behov for 
vedlikeholdsmidler er ikke ivaretatt i tillegg til generelt 
effektiviseringskrav ved at prisstigning ikke kompenseres.

NØKKELTALL BESTE 5 % AV 
KOMMUNENE LILLEHAMMER KARAKTER

PLASSERING  
I KOMMUNE- 
BAROMETERET

Energikostnader pr. kvadratmeter bygg 66 138 2,8 318

Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder 134 84 t4,1 43

Saksbehandlingstid, reguleringsplaner 52 130 5,4 45

Saksbehandlingstid, enkle tiltak 5 10 5,0 44

Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing 6 252 7 774 4,9 80

Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper 300 500 6,0 5

* Karakterskala fra 1 til 6, hvor 1 er dårligste karakter og 6 er beste

NØKKELTALL – KOMMUNEBAROMETERET
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TJENESTEOMRÅDENES BUDSJETTRAMMER

Vedtatt budsjettramme 2013 28 672

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 473

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 14 781

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 43 926

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 43 816

Justere inngangsfart 2 500

Sum kompensert inngangsfart 2 500

Oppsigelse av avtale med Elite Servicepartner vask av 
offentlige toaletter -60

Redusere innleie av vikarer. Øke overlappingstid fra 5 til 10 
dager -350

Div. mindre tiltak -85

Ikke ansette tre vaktmestere i 2014 - kommende pensjonister. 
Halvårseffekt -750

Renhold - iverksette Insta800, behovsvurdert renhold. 
Redusere fi re hele stillinger -1450

Innsparing mobiltelefoni -32

Samkjøring annonser -16

Effektivsering bilhold -175

Effektivisering innkjøpsavtaler -46

Redusert sykefravær -182

Ikke kompensert prisvekst 110

Sum endringer -3 036

Budsjettgrunnlag 2014 43 280

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 138

Vedtatt budsjett 2014 43 418

BYGGSERVICE

Vedtatt budsjettramme 2013 -4 090

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 138

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -4 472

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr -8 424

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr -8 646

Sum kompensert inngangsfart 0

Økt husleie omsorgsboliger -1 200

Innsparing mobiltelefoni -6

Samkjøring annonser -25

Effektivisering innkjøpsavtaler -202

Ikke kompensert prisvekst 222

Sum endringer -1 211

Budsjettgrunnlag 2014 -9 857

Kommunestyrets endring. Økt husleie omsorgsboliger 
reguleres med 5,7 % 700

Vedtatt budsjett 2014 -9 157

EIENDOM

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 0

Sum kompensert inngangsfart 0

Sum endringer 0

Vedtatt budsjett 2014 0

VANN OG AVLØP
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Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 112

Omorganisering -275

Andre tekniske endringer 20 801

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 20 638

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 20 968

Helåsvirkning drift Ungdomshallen 600

Redusert leie barn og unge Stampesletta 350

Curlinghallen 200

Husleie helårseffekt ungdomshall 2 390

Sum kompensert inngangsfart 3540

Redusere sommervikarer park- og idrettsanlegg -130

Økt leie senior/kommersielle -110

Utelate kjøp fotballmål -110

Utskifting belysning Mesnaelva - utføres ikke -80

Innsparing mobiltelefoni -6

Samkjøring annonser -3

Effektivsering bilhold -15

Effektivisering innkjøpsavtaler -102

Ikke kompensert prisvekst -330

Sum endringer -886

Budsjettgrunnlag 2014 23 622

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 46

Vedtatt budsjett 2014 23668

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 122

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 21 794

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 21 916

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 22 088

Sum kompensert inngangsfart 3540

Avvikling gratis parkering i sentrum -1 950

Overført investeringsprosjekter -400

Innsparing mobiltelefoni -13

Samkjøring annonser -16

Effektivsering bilhold -25

Effektivisering innkjøpsavtaler -156

Ikke kompensert prisvekst -172

Sum endringer -2 732

Budsjettgrunnlag 2014 19 356

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 7

Videreføring gratis parkering i sentrum 1 000

Vedtatt budsjett 2014 20 363

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 213

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -1 610

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr -1 397

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr -1 489

Justert inngangsfart 2 049

Sum kompensert inngangsfart 2049

Prosjekt ajour 150

Innsparing mobiltelefoni -1

Effektivisering innkjøpsavtaler -4

Ikke kompensert prisvekst 92

Sum endringer 237

Vedtatt budsjett 2014 797

PARK OG IDRETT VEG OG TRAFIKK

BYGGESAK
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Vedtatt budsjettramme 2012 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 270

Omorganisering 747

Andre tekniske endringer 8 768

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 9 785

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 9 802

Inngangsfart -112

Sum kompensert inngangsfart -112

Oppfølging kommuneplanens samfunnsdel 250

Areal- og transportplan 250

Effektivisering -250

Innsparing mobiltelefoni -2

Samkjøring annonser -64

Effektivisering innkjøpsavtaler -16

Ikke kompensert prisvekst -17

Sum endringer 151

Vedtatt budsjett 2014 9 841

Vedtatt budsjettramme 2012 9 318

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 650

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 9 968

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 10 127

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering innkjøpsavtaler -74

Ikke kompensert prisvekst -159

Sum endringer -233

Vedtatt budsjett 2014 9 894

PLAN OG MILJØ LILLEHAMMER KIRKELIG FELLESRÅD

HOVEDMÅL FOR SEKTOREN
• Innbyggerne opplever et tilgjengelig og høyt kvalifi sert, 

offentlig hjelpeapparat, enten behovet er forebygging, 
bistand til mestring eller behandling.

• Det skal ikke være ventetid på heldøgns pleie og om-
sorg eller helsetjenester når kriteriene for slike tjenester 
er oppfylt.

• Innenfor de ulike tjenestene er det fokus på å innrette 
dem på en annen måte for å møte framtidas utfordringer.

FOKUSOMRÅDER 
• Kompetanseheving
• Kapasitet
• Kultur for nytenkning og omstilling 
• Nettverksorientering
• Mestring og brukermedvirkning

HOVEDUTFORDRINGER
• Sysselsetting av ungdom 18-24 år
• Kompetent personale gjennom kompetanseplaner 

og rekruttering
• Kapasitet på institusjonsplasser, spesielt korttidsplasser
• Innhold og kapasitet i demensomsorgen med fokus på 

mestring
• Aktivitets- og sysselsettingstilbud til personer med 

psykisk helse- og rusproblemer
• Tilgang på egnede, kommunale boliger og tjenester til 

vanskeligstilte på boligmarkedet
• Høyt sykefravær

8 Helse og velferd
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MÅL 2014 MÅLES VED SISTE MÅLING AMBISJON 2014

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av 
økonomisk sosialhjelp (18-24 år) Kommunebarometeret 5,0 (2012) 5,0

Andel personer (18-24 år) som er langtidsmot-
takere av økonomisk sosialhjelp 38,7 (2012) 30

Andel mottakere (18-24 år) av økonomisk sosial-
hjelp med individuell plan Grunnlag Kostra 1,3 (alle mottakere 

2012) 4,0

Kartlegge og samordne tilbudet til ungdom som 
mottar sosiale ytelser

Gjennomføring av arbeidet 
i henhold til godkjent 

prosjektplan

Igangsatt prosjekt skal bidra til økt 
innsikt om ungdommenes situasjon  

og muligheter

Videreutviklet ambulant miljøarbeidstjeneste Antall som mottar tjenesten Mer fleksibel tjeneste

Tilgjengelighet til fast plass i institusjonsbaserte 
tilbud Antall på venteliste Tilnærmet lik null

Tilgjengelighet på korttidsplasser i institusjon
Innrapportering av antall  
og typer plasser til SSB  

(for 2014)
Økning med fire plasser

Redusert antall pasienter i spesialisthelsetjenesten 
som venter på kommunalt tilbud Sentral statistikk Max. 125 døgn

Uønsket deltid er fjernet Gjennomføring av prosjekt 
«Fjerning av uønsket deltid»

Uønsket deltid fjernes i tråd med 
premissene i kommunestyrets vedtak 

av 29.08.13, sak 54/13

Økt sykepleierfaglig kompetanse ved LHH  
og hjemmetjenesten Andel i GAT 50 % andel hj.tjenesten 

30 % andel LHH

Øke nærvær ansatte Sykefraværsregistrering 93 %

Kompetanseutvikling med sikte på å starte  
hverdagsrehabilitering

Antall deltakere i  
opplæringstiltak

Langsiktig utvikling av nye arbeids-
former og endret bruk av fag- 

ressursene

LHH legger til rette for aktiviteter i det daglige 
livet på avdelingene med fokus på mestring

Antall aktiviteter før og etter 
tilrettelegging

Økt tilrettelegging for stimulerings- 
og mestringsaktiviteter i institusjon

Utarbeidet innovasjonsstrategi med vekt på  
tjenesteinnovasjon

Forankret og implementert 
strategi

Utarbeide en strategi som synliggjør 
sektorens satsninger og strategiske 

partnere

Videreutviklet tilbud innenfor psykisk helse og rus 
med spesiell vekt på dagaktivitet og sysselsetting

Saksfremlegg for kom-
munestyret 1.halvår 2014. 

Handlingsplan for  
brukermedvirkning

Samordne offentlig og  
private/ideelle aktivitets-tilbud

Behandlingsplasser innen psykisk helse
Resultatene av utredningen 

inkluderes i Strategi- og 
økonomiplan 2015-2018

Konsekvensutredning i forbindelse 
med Samhandlingsreformen og 

omlegging i spesialisthelsetjenesten 
sluttføres

Teknologistøttet kapasitetsøkning –  
velferdsteknologiprosjekt

Gjennomføring av prosjek-
tene i henhold til godkjente 

fremdriftsplaner

Økt bruk av velferdsteknologi  
gjennom delprosjektene

1. Bedre og mer effektive natt-
tjenester

2. Mestring for hjemmeboende 
demente

3. Smarthusteknologi i nytt 
bofellesskap
4. E-medisin

Etablert lokalmedisinsk senter som følge av  
Samhandlingsreformen Nye funksjoner/oppgaver

Interkommunale 
intermediær- og 

øyeblikkelig hjelp- 
senger

Utvikle Lillehammer helsehus til et 
moderne interkommunalt medisinsk 

senter.

Så mange som mulig skal hjelpes til å etablere 
seg i egen, eid bolig

Antall utbetalte startlån til 
kommunale leietakere som 

kjøper egen bolig

Ni husstander  
pr. 31.08.13

25 husstander som i 2011 bodde i 
kommunal bolig, er etablert i egen, 

eid bolig ved utgangen av 2015

STYRINGSKART
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STATUS I SEKTOREN
Omorganiseringen i sektoren er i hovedsak ferdigstilt og 
fungerer bra. Den nye fagavdelingen gir god støtte til 
tjenesteområdene og driver et aktivt utviklingsarbeid. 
Det er etablert gode samhandlingsarenaer mellom 
tjenesteområdene, både innen sektoren og sammen med 
de andre sektorene. Spesielt gjelder dette områdene psy-
kisk helse- og rusarbeid, barn/unge og det boligsosiale 
arbeidet. Det nye tjenesteområdet for psykisk helse og 
rus er etablert og er kommet godt i gang med koordi-
neringa av arbeidet innen dette feltet og oppfølging av 
planen for psykisk helse og rusomsorg.
Kapasiteten på institusjonsplasser er presset. Gjennom 
2013 har antall tilgjengelige korttidsplasser blitt redu-
sert ved at de er belagt med pasienter med behov for fast 
plass. Dette har medført lengre ventetid på plass i institu-
sjon og økt antall utskrivningsklare pasienter fra sykehu-
set. Det er nå inngått avtale om kjøp av plasser fra Øyer 
kommune og det er i tillegg innhentet tilbud om kjøp av 
plasser fra Skogli. Det er helt nødvendig å øke kapasiteten 
på institusjonsplasser også i 2014 og det er derfor avsatt 
midler til dette i Rådmannens budsjettgrunnlag.
Antall hjemmeboende eldre med demens øker. Det er en 
målsetting om at disse skal kunne klare seg lengst mulig 
hjemme. For å understøtte denne målsettingen er det 
etablert et eget prosjekt i tett samarbeid med frivillig 
sektor for å øke hjemmeboende dementes mestringsevne. 
Antallet ungdommer mellom 18-24 år som mottar 
økonomisk sosialhjelp har økt med over 40% siste året. 
Dette er en bekymringsfull utvikling og det må settes inn 
spesielle tiltak for å snu denne utviklingen. Det er derfor 
etablert et eget prosjekt for å kartlegge de 350 ungdom-
mene dette gjelder for å sette inn målrettede tiltak for å 
få dem over i utdanning eller arbeid.
Oppfølgingen av plan for psykisk helse- og rusomsorg har 
høy prioritet i sektoren. Hovedfokuset så langt har vært 
fokus på samhandling, etablere samhandlingsarenaer som 
er beskrevet i planen samt planlegge utviklingen av 
tjenestetilbudet. Planen setter spesielt fokus på at til-
budet skal bygges på kunnskapsbaserte metoder og det 
pågår nå et utviklingsarbeid hvor en vurderer en annen 
innretting på tilbudet enn det som gis i dag. Det er en 
politisk forventning om at budsjett 2014 skal beskrive 
kostnadsberegnede tiltak for å bringe tjenesten opp på 
et ønsket nivå. Det anbefales å avvente dette til vårens 
Strategi- og økonomiplan for å sikre nødvendig kvalitet på 
framtidige tiltak.
Arbeidet med fjerning av uønsket deltid er etablert som 
et eget prosjekt. Kritisk suksessfaktor for å nå målene ved 
dette prosjektet er at vi klarer å motivere medarbeidere 
til å bli med på ordningene. Nye arbeidstidsordninger, 
etablering av vikarpooler og god oppfølging av sykemeldte 
gir forventning om redusert bruk av overtid, redusert 
innleie av vikarer og bedre kvalitet på tjenestene.

TJENESTOMRÅDENE
Bofellesskap
Det er foreslått et samlet nedtak på 5,0 mill. kroner. 
Dette forventes gjennomført ved å se på boligorgani-
sering, hvordan tjenestene gis og kriteriene for å få plass i 
et heldøgns bofellesskap. Dette vil medføre at det i større 
grad må satses på ambulante tjenester og gjennom det 
skape større fl eksibilitet i tjenestetilbudet.

Videre er det nødvendig å gjennomgå den samlede orga-
nisering av dag-, aktivitets- og sysselsettingstilbudet som 
også vil påvirke hvordan dette nedtaket skal gjennomføres.

Konsekvens
Det er forutsatt at omstillingen ikke skal redusere kvalitet 
og kapasitet for brukere. Omstillingen vil sannsynlig 
stille krav om omstillingsvilje fra ansatte. Det er forutsatt 
at prosessen følges tett av fagutvalg for helse og omsorg.

Psykisk helse og rus
Tjenesteområdet Psykisk helsearbeid og rusomsorg er 
nyetablert og har i tillegg til drift av tjenestetilbud et 
overordnet ansvar for koordinering av arbeidet innen 
dette feltet og et hovedansvar for oppfølging av plan for 
psykisk helse- og rusarbeid.
Det er foreslått en samlet reduksjon av tjenesteområdets 
ramme med kr 1,2 mill. kr. Dette gjennomføres ved annen 
innretting av tjenestetilbudet ved at tilbudet i større grad 
organiseres som ambulante tjenester. Videre igangsettes 
en gjennomgang av aktivitets- og dagtilbudene til denne 
gruppen for å sikre at tjenestetilbudet er samordnet. 
Det er inngått avtaler med Frelsesarmeen og Havang 
brukerstyrt senter om å delta i dette arbeidet. Den kompe-
tansen de besitter er avgjørende for å videreføre et godt 
kvalitativt tilbud. Prosjektet har som mål å legge fram en 
egen sak om dette tilbudet før sommeren. I påvente av 
utredningsarbeidet er det viktig å skape forutsigbarhet 
for samarbeidspartnere ved at tilskudd til Frelsesarmeen 
og Havang brukerstyrt senter videreføres inntil framtidig 
organisering av dagtilbudet er avklart.

TJENESTOMRÅDENE
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Konsekvenser
Hovedformålet med utredningsarbeidet knyttet til denne 
brukergruppen er å samordne og bygge opp nye tjeneste-
tilbud. Det er forventet at kvaliteten på disse tilbudene 
vil bli bedre. De ansatte vil bli invitert til et stort omstil-
lingsarbeid med målsetting om en bedre utnyttelse av 
den kompetansen som er i tjenestene i tett samarbeid 
med ideelle og frivillige organisasjoner.

Hjemmebaserte tjenester
Tjenesteområdet har et samlet nedtak på 12 mill. kr. 
Ca. 2,6 mill. kr av dette er helårsvirkning av vedtatte 
nedtak i 2013 som allerede er iverksatt. Utover dette 
er nedtakene i hovedsak knyttet til volumreduksjon på 
enkeltbrukere og forventet gevinst ved gjennomføring av 
tiltakene for å fjerne uønsket deltid samt samordning av 
utelagene. Samtidig er tjenesteområdet betydelig styrket 
ved at budsjettet er regulert i forhold til den aktiviteten 
tjenesten har ved inngangen til nytt budsjettår.

Konsekvenser
Det er forutsatt at nedtakene ikke skal gi redusert kvalitet 
på tjenestene. Gjennom tiltakene for å fjerne uønsket del-
tid vil ansatte få tilbud om stillingsstørrelser som i større 
grad samsvarer med ønsker. Tjenesten settes allikevel på 
prøve ved store endringer. Dette gir mindre handlings-
rom som kan påvirke tjenestens kvalitet. 

Lillehammer helsehus
Tjenesteområdet har et samlet nedtak på kr 5 mill. kr. 
Dette er knyttet til forventet besparelse på innleie av 
vikarer og bruk av overtid som oppfølging av arbeidet 
med arbeidstidsordninger. Videre vil tjenesten i større 
grad hente kompetanseheving kapasitet fra sektorens 
fagavdeling i stedet for å kjøpe dette eksternt. Med nytt 
rehabilitert bygg forventes lavere driftskostnader samt at 
ny kantine forventes økt inntjening.
Budsjettet er samtidig økt med 2,7 mill. kr for å øke 
kapasitet på institusjonsplasser og tilført midler for 
personelløkning ved forsterket avdeling for urolige 
og utagerende pasienter.

Konsekvenser
Økt kapasitet og kompetanse ved forsterket avdeling vil 
gi økt kvalitet for brukere og bedre arbeidsmiljø for 
ansatte. Ved at utbygging og rehabilitering av helsehuset 
er ferdig ved årsskiftet vil brukere og ansatte oppleve 
bedre kvalitet og bedre arbeidsmiljø.
Gjennom tiltakene for å fjerne uønsket deltid vil ansatte 
få stillingsstørrelser som i større grad samsvarer med 
ønsker.

NAV
Samlet nedtak ved NAV er på 5,9 mill. kr. Dette er i 
hovedsak knyttet til endrede arbeidsrutiner og forventet 
reduksjon i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette 
forutsetter at det iverksettes målrettede tiltak, spesielt 
rettet inn mot gruppene fl yktninger og ungdom. Hoved-
fokuset er å få brukerne over fra økonomisk sosialhjelp 
til kvalifi serende tiltak, utdanning og arbeid. Kritiske 
suksessfaktorer er at introduksjonsprogrammet for fl ykt-
ninger brukes målrettet og at det opprettes nødvendige 
arbeidstreningsplasser. Det innebærer en fortsatt stor 
innsats mot næringslivet for å tilrettelegge for disse mål-
gruppene og aktiv bruk av NAVs virkemidler. 
Lillehammer kommune må ta et spesielt ansvar med å 
tilrettelegge for inntil 50 arbeidskvalifi serende plasser.

Konsekvenser
Hvis vi lykkes med dette arbeidet vil det være avgjørende 
for brukernes muligheter for å mestre sitt liv. Ansatte vil 
oppleve å lykkes med sitt faglige arbeid.

Helseminister-besøk
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REHABILITERING
Tjenesteområdet styrkes med ett årsverk ergoterapi. 
Dette innebærer at kapasiteten er tilbake på 2012-nivå  
og vil redusere ventetid på denne tjenesten.
Sektoren har en ambisjon om å satse på hjemme- 
rehabilitering. Dette forutsetter en styrking av fysio-  
og ergoterapitilbudet. Det finnes ikke rom innenfor  
dagens rammer til å starte dette omstillingsarbeidet.

SYSSELSETTING
Tjenesten har en effektivisering på 240 000 kr som 
hovedsaklig gjennomføres ved nedtak av en 20 % stilling 
ved Kløverbakken i tillegg til andel av fellestiltak.
Tjenesten videreføres i hovedsak som i dag, men vil være 
en viktig aktør innen omstillingsarbeidet knyttet til dag-, 
aktivitets og sysselsettingstilbudet.

TILDELINGSENHETEN
Det er lagt inn en økning på 1 mill. kr for å dekke kjøp av 
eksterne tjenester til kjente brukere. Dette er en videre-
føring av kjent volumøkning 2013.
Kostratall viser at Lillehammer kommune bruker 
forholdsvis mye ressurser på hjemmetjenester (hjemme-
sykepleie, bofellesskap og avlastningstjenester) sammen-
lignet med kostragruppe 13. Disse tjenestene tildeles 
fra Tildelingsenheten. Det startes et prosjekt for å se på 
Tildelingsenhetens rolle, kvalitet på tjenestene og om  
tjenesteområdene driver tjenestene med god produktivitet.  
Det er lagt inn en forventet besparelse på kr 3,5 mill. kr 
på denne gjennomgangen. Besparelsen er synliggjort i fag-
avdelingens budsjettramme inntil prosjektet er gjennom-
ført for deretter å fordeles på respektive tjenesteområder.

SAMHANDLINGSREFORMEN
Det er forventet en samlet besparelse på 2,9 mill. kr 
knyttet til overføring av midler til andre. 1,6 mill. kr av 
dette er en ytterligere forventning om besparelser på 
kommunal medfinansiering av innleggelser i spesialist-
helsetjenesten. Og omstilling av midler knyttet til 
finansiering av felles utviklingsenhet for Helseregion Sør-
Gudbrandsdal.

LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN
Tjenesten er styrket med 700 000 kr hvorav 500 000 kr 
er knyttet til økning av pasientskadeerstatning og  
200 000 kr gjelder sikkerhetstiltak legevakt.

Andre strategiske prosjekter

VELFERDSTEKNOLOGI
Sektor for helse og velferd har igangsatt tjenesteutvikling 
i tråd med tidlig intervensjon, mestring for bruker og en 
mer effektiv bruk av tilgjengelig personalressurs. Målet er 

at tjenestemottakernes opplevelse av trygghet, forutsig-
barhet og mening i hverdagen skal styrkes. Velferdstekno-
logiprosjektet har derfor flere tilnærmingsmåter (delpro-
sjekter), men fellesnevneren er fokus på tjenesteutvikling 
og ikke teknologi. Bruk av teknologi og hvilken type 
teknologi som skal tas i bruk, skal være en konsekvens av, 
og et bevisst virkemiddel for, ønsket tjenesteutvikling. 
Innføring av ny teknologi er en kraftfull endringsdriver. 
I møtet med framtidas utfordringer for de kommunale 
helse- og velferdstjenestene, er det avgjørende med høy 
bevissthet om retningen på tjenesteutviklingen. Uten slik 
bevissthet vil innføring av velferdsteknologiske løsninger 
i verste fall medføre endringer som ikke fremmer gode og 
bærekraftige tjenester. Velferdsteknologiprosjektet har et 
sterkt fokus på kvalitative og kvantitative gevinster som 
skal realiseres ved gjennomføring av prosjektet. Eksiste-
rende delprosjekter knyttet til nytt bofellesskap, natt- 
tjenesten, hjemmeboende demente og e-medisin planlegges  
sluttført senest i 2015. Velferdsteknologiprosjektet er et 
virkemiddel Sektor for helse og velferd vil bruke utover 
nåværende langtidsperiode.

BOLIGSOSIALT ARBEID
Iht. lovverket skal kommunen medvirke til å skaffe boliger  
til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning. 
Kommunen er også forpliktet til å finne midlertidig  
botilbud for dem som ikke klarer det selv.
For å foreta en helt nødvendig forbedring av bolig- og 
tjenestetilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, har 
Lillehammer kommune siden 2010 deltatt i et forplik-
tende samarbeid med Husbanken Region øst gjennom 
Boligsosialt utviklingsprogram. Samarbeidet vil pågå fram 
til 1. mai 2015. Husbanken bidrar vesentlig til finansier-
ingen av arbeidet.
Til nå har programdeltakelsen bl.a. ført til at kommune-
styret har vedtatt overordnet prinsipp og fire strategier 
for boligsosialt arbeid. Arbeidet er godt forankret i aktu-
elle planer og budsjettdokumenter, samarbeidet mellom 
de ulike tjenestene er betraktelig bedret, og det er en 
felles forståelse av bolig- og tjenestebehov etter en om- 
fattende kartlegging. Bruk av startlån er femdoblet i løpet 
av programperioden.
Tidlig i 2014 vil del 2 av «Rammeplan for boliger og  
tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet» bli lagt 
frem til politisk behandling. I planen presenteres bolig- 
og oppfølgingsbehov blant alle grupper vanskeligstilte. 
Det vil bli lagt frem forslag til konkrete byggeprosjekter, 
oversikt over bemanningsbehov knyttet til boligene og 
andre tjenestebehov som vil gjøre vanskeligstilte i stand 
til å mestre hverdagen og leve et godt liv i leid eller 
egen, eid bolig. Kostnadene må innarbeides i kommende 
Strategi- og økonomiplan, men enkelte tiltak vil det være 
behov for å sette i verk allerede i løpet av 2014.
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NØKKELTALL
BESTE 5 % AV 
KOMMUNENE LILLEHAMMER KARAKTER

PLASSERING  
I KOMMUNE- 
BAROMETERET

Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesyke-
pleie 9,3 3,2 1,9 289

Enhetskostnad hjemmetjeneste pr. time 183 318 4,7 180

Sykehjemsplasser i % av befolkningen over 
80 år 36 12 1,2 398

Enhetskostnad sykehjemsplass 750 400 987 172

Andel legeårsverk pr. 10 000 innbygger 203 286 3,4 298

Årsverk pr. mottaker av pleie- og omsorgs-
tjenester 0,69 0,55 4,1 94

NØKKELTALL OG SAMMENLIGNING ANDRE KOMMUNER

Vedtatt budsjettramme 2013 124 189

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 756

Omorganisering -12 184

Andre tekniske endringer 4 089

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 116 850

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 117 056

Volumvekst 1 170

Sum kompensert inngangsfart 1 170

Arbeid og aktivitetssenter funksjonshemmede -1 000

Omstrukturering Bofellesskap -3 000

Innsparing mobiltelefoni -18

Samkjøring annonser -8

Effektivisering bilhold -15

Effektivisering innkjøpsavtaler -140

Redusert sykefravær -592

Ikke kompensert prisvekst -206

Sum reduksjoner -4 979

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 113 247

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 949

Vedtatt budsjett 2013 114 196

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 101

Omorganisering 12 327

Andre tekniske endringer 4 305

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 16 733

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 16 817

Volumvekst 1 100

Sum kompensert inngangsfart 1 100

Omstrukturering -550

Eksternt salg av kurstjenester -40

Sektoren overtar selv ansvaret for eksterne lavterskeltilbud -500

Innsparing mobiltelefoni -3

Effektivisering innkjøpsavtaler -5

Ikke kompensert prisvekst -84

Sum reduksjoner -1 182

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 16 735

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 102

Vedtatt budsjett 2013 16 837

TJENESTEOMRÅDENES BUDSJETTRAMMER

BOFELLESSKAP PSYKISK HELSE OG RUS
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Vedtatt budsjettramme 2013 168 178

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 951

Omorganisering -781

Andre tekniske endringer 2 764

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 171 112

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 171 475

Volumvekst 1 170

Justere inngangsfart 2 000

Omgjøring stillinger/økt fagdekning 1 000

Operasjonell leasing i stedet for finansiell leasing 1 000

Innføring av arbeidstøy 550

3-partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid 1 750

Sum kompensert inngangsfart 9 300

Videreføring at tiltak 2013 (helårseffekt) -2 600

Samordne utelag -400

Generell effektivisering -1 000

Samordne lager for medisinsk forbruksmateriell -150

Fotpleier/frisør betaler for leie av lokaler -100

Innsparing eksterne kurs (org. internt) -280

LIPRO- ta betalt for driftsutgifter -320

3-partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid -1 750

Volumreduksjon (bruker flytter mm) -3 500

Innsparing mobiltelefoni -20

Samkjøring annonser -40

Effektivisering bilhold -240

Effektivisering innkjøpsavtaler -193

Redusert sykefravær -1 070

Ikke kompensert prisvekst -362

Sum reduksjoner -12 025

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 168 749

Kommunestyrets endringer:
Intensivere arbeid mot ufrivillig deltid 1 750

Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 855

Vedtatt budsjett 2013 171 354

Vedtatt budsjettramme 2013 134

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 3 600

Lønnskompensasjon 2013 1 009

Omorganisering -3 987

Andre tekniske endringer -2 752

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 132 243

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 132 110

Volumvekst 1 170

Justere inngangsfart 2 000

Omgjøring stillinger/økt fagdekning 1 000

Operasjonell leasing i stedet for finansiell leasing 1 000

Innføring av arbeidstøy 550

3-partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid 1 750

Sum kompensert inngangsfart 9 300

3-partssamarbeid - redusert/fjernet ufrivillig deltid -1 750

Redusert bemanning renholds- og vaskeritjenesten -300

Redusert bemanning i 1. etasje -325

Reduksjon i avdeling F1 -80

Innsparing eksterne kurs (utføre internt) -300

Økte inntekter kantinedrift og egenbetaling -400

Reduksjon vedlikehold, håndtverkertjenester -250

Uttrekk midler øyeblikkelig hjelp (utlemming statsbudsjett) -430

Innsparing mobiltelefoni -10

Samkjøring annonser -64

Effektivisering innkjøpsavtaler -173

Redusert sykefravær -1 083

Ikke kompensert prisvekst 133

Sum reduksjoner -5 032

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 134 102

Kommunestyrets endringer:
Intensivere arbeid mot ufrivillig deltid 1 750

Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 876

Vedtatt budsjett 2013 136 728

HJEMMEBASERTE TJENESTER LILLEHAMMER HELSEHUS
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Vedtatt budsjettramme 2013 39 991

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 102

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 2 500

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 42 593

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 43 065

Justere inngangsfart 2 300

Sum kompensert inngangsfart 2 300

Kommunale sysselsettingsplasser -2 200

Ny praksis i forhold til hvordan ta i mot og følge opp in-
nvandrere -500

Forpliktende samarbeidavtale med LLS -500

Ungdomsprosjekt -500

Intern organisering NAV Lillehammer -500

Vedtak på kommunale tjenester også for rusavhengige 
brukere -500

Mottakssamtale med innvandrere som bosettes i Lillehammer -300

Bedre koordinering av kommunale og statlige ytelser -200

Innsparing mobiltelefoni -1

Samkjøring annonser -12

Effektivisering innkjøpsavtaler -202

Ikke kompensert prisvekst -472

Sum reduksjoner -5 887

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 39 478

Tilleggsprop. ny regjering
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 1

Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid -1528

Vedtatt budsjett 2013 37 951

Vedtatt budsjettramme 2013 17 730

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 238

Omorganisering -1 284

Andre tekniske endringer -28

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 16 656

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 16 698

Volumvekst 1 000

Sum kompensert inngangsfart 1 000

Innsparing mobiltelefoni -4

Samkjøring annonser -16

Effektivisering innkjøpsavtaler -19

Ikke kompensert prisvekst -42

Sum reduksjoner -81

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 17 617

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 20

Vedtatt budsjett 2013 17 637

Vedtatt budsjettramme 2013 18 464

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 80

Omorganisering -512

Andre tekniske endringer -909

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 17 123

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 17 253

Diverse utstyr (tidligere investering) 100

Sum kompensert inngangsfart 100

Fagleder ergoterapi går over til bare kurativ virksomhet -20

Innsparing mobiltelefoni -6

Samkjøring annonser -9

Effektivisering innkjøpsavtaler -59

Ikke kompensert prisvekst -130

Sum reduksjoner -224

Vedtatt budsjett 2014 17 129

NAV

TILDELINGSENHETEN

REHABILITERING
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Vedtatt budsjettramme 2013 19 185

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 161

Omorganisering -1 550

Andre tekniske endringer -485

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 17 311

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 17 326

Sum kompensert inngangsfart 0

Fryse 0,2 stilling på Kløverbakken i 2014 -125

Innsparing mobiltelefoni -5

Samkjøring annonser -8

Effektivisering bilhold -10

Effektivisering innkjøpsavtaler -25

Redusert sykefravær -47

Ikke kompensert prisvekst -15

Sum reduksjoner -235

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 17 091

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 59

Vedtatt budsjett 2013 17 150

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 101

Omorganisering 10 518

Andre tekniske endringer -1 070

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 9 549

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 9 646

Sum kompensert inngangsfart 0

Økt prosjektfinanisering -500

Effektivitet og kvalitet på hjemmebaserte tjenester inkludert 
tildeling av tjenestene -3 500

Innsparing mobiltelefoni 0

Effektivisering innkjøpsavtaler -2

Ikke kompensert prisvekst -97

Sum reduksjoner -4 099

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 5 547

Vedtatt budsjettramme 2013 18 195

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 93

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -55

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 18 233

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 18 420

Norsk pasientskadeerstatning – økt anslag 500

Sikkerhetsstiltak legevakt (Securitas) 200

Sum kompensert inngangsfart 700

Innsparing mobiltelefoni -7

Samkjøring annonser -8

Effektivisering innkjøpsavtaler -159

Ikke kompensert prisvekst -187

Sum reduksjoner -361

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 18 759

Vedtatt budsjettramme 2013 35 219

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 101

Omorganisering -1 650

Andre tekniske endringer 1 820

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 35 490

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 35 982

Sum kompensert inngangsfart 0

Kommunal medfinansiering -5% reduksjon -1 600

Regional utviklingsenhet- endret drift -850

Ikke kompensert prisvekst -492

Sum reduksjoner -2 942

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 33 040

SYSSELSETTING FAG- OG UTVIKLINGSENHET

LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN

SAMHANDLINGSREFORMEN
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HOVEDMÅL FOR SEKTOREN
• Alle barn, unge og voksne i Lillehammer skal ha de 

kommunale tjenester de har behov for til rett tid fra et 
samordnet tjenesteapparat

• Alle barn, unge og voksne skal kvalifi seres til utdanning 
og/eller arbeid

• Lillehammer skal nasjonalt og internasjonalt være kjent 
som kultur- og idrettsby

• Kulturbyen Lillehammer skal kjennetegnes ved høy 
kvalitet, god tilgjengelighet og et variert tilbud

FOKUSOMRÅDER 
• Elevenes grunnleggende ferdigheter 
• Inkludering
• Riktig antall barnehageplasser
• Kompetanse og kapasitet i barnevernet
• Felles forståelse av hva som er godt nok barnevern.

Samordnet hjelpeapparat.
• Flyktninger skal få kompetanse og språkferdigheter 

som kvalifi serer for arbeid

HOVEDUTFORDRINGER
• Godt barnevernsarbeid skaper «vekst»
• Flere barnehageplasser enn barn
• Ungdom som faller utenfor
• Kvalifi sere for utdanning og arbeid
• Samordnet, riktig hjelp til riktig tid til barn og familier
• Kultur: Tilrettelegge og inkludere

STATUS I SEKTOREN
Sektoren er i gang med å etablere forpliktende samar-
beidsarenaer og samarbeidsstrukturer. Høsten 2013 er 
det startet opp tverrfaglige team ved alle skoler. Dette 
må innarbeides som en etablert ordning. Hjelp til barn 
og unge som trenger noe ekstra, skal fl yttes nærmere der 
barn og unge befi nner seg. De som arbeider tett på barn 

og unge i hverdagen skal få raskere og bedre veiledning 
og hjelp til å hjelpe. I de tverrfaglige teamene samles 
tjenester som møter barn og unge og deres familier på 
ulike arenaer. Sektoren har også etablert et team for å 
plassere ansvar og koordinering av tilbud rundt barn og 
unge med større hjelpebehov. Foreløpig kalles teamet 
Inntaksteam, men benevnelsen er ikke endelig.
Utfordringen i 2014 blir å videreutvikle disse nye arenaene 
slik at de bidrar til at barn og unge i størst mulig grad 
får tidlig innsats fra et samordnet hjelpeapparat. I til-
legg jobbes det med hvordan tjenestene best mulig kan 
organiseres og drives for å skape best mulig samhand-
ling. Muligheten for å fl ytte Barneverntjenesten, Helse-
stasjonen og eventuelt PP-tjenesten fra Dagningengården 
til Breidablikk, skal utredes i 2014. En samling av disse 
tre tjenestene samt fysioterapi for barn og unge, vil gi 
grunnlag til å etablere et familiesenter. En slik løsning vil 
frigjøre behovet for å leie lokaler i Dagningengården. 
Et av vårt samfunns største utfordringer er å kvalifi sere 
for arbeidslivet. Det gjøres best ved å øke gjennomføringen 
i videregående skole. Løsningen starter i barnehage og 
grunnskole. Tilsvarende er det viktig å kvalifi sere inn-
vandrere for arbeidslivet. For å løse disse utfordringene, 
kreves det et nært samarbeid internt i kommunen samt 
med eksterne aktører som fylkeskommune, næringsliv 
m.m.
Lillehammer kjennetegnes ved et godt og bredt kultur-
tilbud for alle aldersgrupper. Prosjektet Aktiv Fritid 
omfatter viktige tiltak for å inkludere barn og unge på 
fritidsarenaer.
Kommunen ønsker å være kjent som en nasjonal og inter-
nasjonal kulturby. Viktige fokusområder er festivaler og 
museer. Kommende år vil forprosjektet og en eventuell 
utbygging av Lillehammer kunstmuseum og kinoen få 
fokus.

9 Oppvekst, utdanning og kultur
Foto Esben H

aakenstad
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MÅL 2014 MÅLES VED SISTE MÅLING AMBISJON 2014

Undervisning med god faglig kvalitet

Grunnskolepoeng 40,6 41

Nasjonale prøver B.trinn: =<gj.sn gr 13
U.trinn: =gj.sn gr 13

B.trinn: =gj.snitt gr13
U.ttrinn: >Gj.sn.gr.13

Et godt læringsmiljø Spørreundersøkelse 
Ny kvalitetsportal 502 502

Flere elever skal inkluderes i den ordinære  
undervisningen

Andel elever i grunnskolen 
med spes. undervisning 6,5 % 6,5 %

Frafall i videregående skole skal reduseres Bestått alle fag VG1 85 % 88 %

Antall barn med rett til plass på venteliste ved 
barnehageårets start (hovedopptak) Venteliste 0 0

Antall barn med rett til plass på venteliste  
– løpende gjennom året Venteliste <10

Biblioteket skal være et naturlig møtested Besøkende pr. år.  
Akkumulerte tall pr. måned 210 000 215 000

Økt besøk på kino Antall solgte billetter pr. år. 
Akkumulerte tall pr. måned. 113 603 125 000

Øke antall elever i kulturskolen Andel grunnskoleelever med 
tilbud i kulturskolen 13,9 % 15 %

Behandlingslinja for rus og psykiatri er  
implementert Antall saker pr. år 0 10

Kriminalforebyggende arbeid er implementert System og rutiner rundt  
SLT-koordinator Ny SLT-koordinator tilsatt Styringsgruppe og koordi-

neringsgruppe er etablert

Samordnet tjenestetilbud barn og unge Tverrfaglige team Tverrfaglige team har møter 
hver 3-4 uke på alle skoler

Barnevernsundersøkelser skal gjennomføres  
innenfor lovens fristkrav

Inntaksteam er etablert Faste rutiner og møtestruktur 
er etablert

Brudd i prosent 31/7 
og 31/12 2,4 % 0

Bosatte flyktninger skal raskt inn i arbeid eller 
utdanning

Andel i utdanning eller 
arbeid etter 2 år i  

introduksjonsprogrammet
93 % 70 %

STYRINGSKART

Sektoren er etablert med bl.a. faste TO-ledermøter. Det 
har vært jobbet mye med organisering og formen på fag-
avdelingen. Skole- og barnehagekontoret skal omstruk-
tureres og bli til en fagavdeling samtidig som tidligere 
oppgaver skal ivaretas. Avdelingen vil bli organisert etter 
samme hovedprinsipper som i Sektor for helse og velferd. 

TJENESTEOMRÅDENE
Grunnskole
Grunnleggende ferdigheter samt å inkludere alle barn 
og unge i skolen, er avgjørende for å hindre drop-out i 
videregående skole. Lærerens kompetanse er avgjørende 
for å lykkes. 
Lillehammerskolen samarbeider med Høgskolen i Hed-
mark i utviklingsarbeidet «Med rom for alle». Målet er at:

• Det skal realiseres en pedagogisk praksis i Lillehammer- 
skolen som gir et bedre læringsutbytte for alle elever i 
kommunen, uavhengig av skole, individuelle forutset-
ninger, alder, kjønn eller foreldrebakgrunn

• Skoleeier, skoleledere og lærere ved alle skoler skal ha 
en grunnleggende resultatorientert kultur og kompe-
tanse i å analysere resultater

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

Tiltakene som er iverksatt i 2013, og som skal implemen-
teres i 2014 er:
• Utvikling av et kvalitetssikringssystem for pedagogisk 

praksis og elevenes læringsutbytte

NY ORGANISASJONSMODELL I SEKTOREN
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• Utvikling av et system for kvalitetssikring av spesial-
undervisningen

• Gjennomføring av en skolebasert kompetanseutvikling 
for skoleledere og lærere. Utviklingsarbeidet er fore-
løpig planlagt å vare ut skoleåret 2014-2015

Konsekvenser
Budsjettet innebærer en reduksjon i rammen på 6,7 mill. 
kr. 4,35 mill. kr er reduksjon i assistentstillinger og 
pedagogstillinger. Det tilsvarer ca. 5 årsverk pedagog og 
4 årsverk assistent. Reduksjon vil bli fordelt forholds-
vis på skolene. Ikke kompensert prisvekst for området 
tilsvarer 1,2 mill. kr. 0,9 mill. kr av dette utlignes ved at 
internhusleia ikke blir prisjustert. Det blir utfordrende 
for skolene å organisere undervisningen slik at personalet 
brukes effektivt i forhold til delingstimer m.m. Skolene 
må være fl eksible i organiseringen av undervisning gjen-
nom skoleåret. 

Sommeren 2013 ble det gjort forsøk med sommerskole. 
Tiltaket videreføres i 2014.

Det er en målsetting at lærebøker som er i bruk skal være 
nyere enn gjeldende læreplan. Det er satt av 2,0 mill. kr i 
2014 for å nå dette målet.

Grunnskole har redusert vesentlig i antall assistenter 
de siste årene. Ytterligere nedbemanning betinger gode 
rutiner for omplassering. Det fordrer et tett samarbeid 
mellom skoleledere, tillitsvalgte og verneombud.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har god kontroll på at undersøkelser 
gjennomføres i henhold til lovens krav når det gjelder 
tidsfrister. Tjenesten har gjennom de siste åra arbeidet 
med å kvalitetssikre undersøkelsene. 
Barneverntjenesten har gjennom 2013 hatt en økning i 
antall barn i fosterhjem. Oppfølging av barn i fosterhjem 
er en utfordring da mange bor langt unna Lillehammer. 
Det er svært ressurskrevende å gjennomføre fi re lovpå-
lagte årlige besøk hos alle. 
En god barneverntjeneste avdekker omsorgssvikt og 
hjelper barn. Kostnadene vil kunne øke til bedre arbeid 
som gjøres. Derfor er det viktig å utvikle en omforent 
forståelse og trygghet for hva som er godt nok. Det må 
bygges kompetanse og kapasitet i tjenesten, slik at bruk 
av ekstern kompetanse blir minimalisert.

Konsekvenser
Barneverntjenesten er kompensert for økte fosterhjems-
utgifter ogkjent driftsnivå til 2014 med til sammen 
3,5 mill. kr. Tjenesten har fått et effektiviseringskrav 
på 1,2 mill. kr. Det vil kreve god økonomistyring og en 
gjennomgang av dagens praksis og nivå på tjenesten, hvis 
dette skal være mulig. Tjenesten må så langt det er mulig 
erstatte kjøp av tjenester med tilsettinger. Det blir en 
utfordring at antall saker, og dermed arbeidsbelastningen, 
varierer gjennom året.

Lillehammer læringssenter
Kvalifi sering av fl yktninger som deltar i Introduksjons-
programmet er en stor og omfattende utfordring. Lykkes 
vi enda bedre her vil det øke livskvaliteten for mange 
mennesker og spare kommunen for omfattende utgifter. 
Arbeidspraksis og norskopplæring er sentrale og avgjørende 
områder. Særlig stor er utfordringen knyttet til analfa-
beter uten ordinær skolegang fra hjemlandet. LSS ønsker 
å utvikle ulike, gode måter å kvalifi sere denne gruppa på. 
Reduksjonen i budsjettet dreier seg først og fremst om en 
endring i behovet for fremmedspråklige lærere.

Konsekvenser
Antallet yrkesretta kurs og arbeidspraksis gjennomført 
av tjenesteområder i Lillehammer kommune må økes. 
God språkopplæring og arbeidspraksis er avgjørende for 
å få fl ere ut i arbeid tidligere. Alternativet er at et økende 
antall fl yktninger vil gå over på sosialstønad etter endt 
introduksjonsprogram. I budsjettet tilføres LSS ressurser 
tilsvarende 30 % stilling til logoped på barnehageområdet. 
Det forutsettes som tidligere at en eventuell økning av 
antall fl yktninger i introduksjonsprogrammet avregnes 
mot integreringstilskuddet ved årets slutt.

Kultur
I 2014 skal det avgjøres hvorvidt forprosjektet til utbygging 
av Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum skal 
videreføres i et hovedprosjekt. Det vil gi bedre visnings-
muligheter for fi lm og billedkunst. Det vil være viktig for 
Lillehammer kino å utnytte mulighetene som ligger i en 
realisering av prosjektet. 
Inkludering av barn og unge må foregå på alle arenaer 
barn og unge ferdes på. Derfor er prosjektet Aktiv Fritid 
av stor verdi. Gjennom ulike tiltak hjelpes barn og unge 
til å kunne delta på fritidsaktiviteter uten at foreldrenes 
økonomi avgjør. Det er satt av 0,35 mill. kroner til kom-
munal egenandel, og 0,9 mill. kroner eksternfi nansieres. 
Prosjektet skal gradvis over i ordinær drift.

Faabergturnering. Foto Jørgen Skaug
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Det er en forventning om at Kultur og Fritid skal effekti-
visere med 0,5 mill. kr.
Bibliotekets posisjon som debatt- og samtalearena og en 
aktiv deltager i lokalmiljøet, bør forsterkes. Forsøket med 
Litteraturhus som er et samarbeid mellom Nansenskolen, 
Høgskolen i Lillehammer, Litteraturfestivalen og Lille-
hammer kommune, videreføres. Det er satt av 0,2 mill. 
kroner til en deltidsstilling. Dette har vært en synlig og 
godt besøkt arena. 

Lillehammer kulturskole er en viktig del av opplærings-  
og kulturtilbudet til barn og unge i kommunen. Kultur-
skolen ønsker å utvikle større bredde og mangfold i  
tilbudene. Skolens lokaler er en utfordring. Kulturskolen 
får et effektiviseringskrav på 0,25 mill. kroner.

Konsekvenser
Det er lagt inn i budsjettet 0,35 mill. kr til videreføring 
av Aktiv Fritid. Kultur og Fritid har fått et effektivi-
seringskrav på 0,5 mill. kroner. Kulturskolens effektivi-
seringskrav er på 0,25 mill. kroner. Det legges vekt på 
å opprettholde eksisterende tilbud og åpningstider. Det 
vurderes ulike tiltak. Noen tiltak blir videreført fra 2013. 
Bl.a blir vedlikeholdet av Pilgrimsleden holdt på et mini-
mum. Reduksjonene stiller krav til omstilling, og opp- 
gaver må sees i sammenheng. Noen tilbud kan bli  
redusert. Biblioteket vil kunne videreføre tilbudet med 
litteraturhus.

Barnehage
I Lillehammer kommune får alle barn plass i barnehage. 
Alle som søker innen fristen til hovedopptak får plass.  
De fleste som søker utenom hovedopptak får plass innen 
8 uker. 
Det er inneværende barnehageår en overkapasitet i barne-
hagene. Fra høsten 2014 vil det være 80-90 færre barn i 
barnehagealder enn inneværende år. 
Det bør være mulig å redusere med 36 plasser for små-
barn, 72 plasser for store barn og samtidig oppfylle  
retten til barnehageplass.
Ikke-kommunale barnehager er godkjent ut fra areal og 
krav til bemanning. Det er samordnet opptak i kommu-
nale og ikke-kommunale barnehager iht. barnehageloven. 
Det er foreldrenes prioriteringer som avgjør hvilke barne-
hager som får fylt opp plassene sine. Kommunen kan ikke 
legge ned ikke-kommunale barnehageplasser.

Konsekvenser
Kommunen kan redusere plasser i kommunale barne-
hager på ulike måter:
1. Redusere med minimum tre små eller seks store barn i 

en barnehage og gå ned på bemanningen med en  
assistent.

2. Stenge hele avdelinger. Det betyr å redusere  
bemanningen med en pedagog og to assistenter.

3. Stenge hele barnehager.
4. Kombinasjon av et eller flere av alternativene over.
Det vil være en fordel å finne fleksible løsninger. Det vil 
si at en enkelt kan utvide antall plasser igjen når behovet 
melder seg. Det er beregnet en innsparing på 2,7 mill. kr 
høsten 2014 med en helårseffekt i 2015 på ca. 6 mill. kr.

Omstillingen vil bety at ansatte må bytte arbeidsplass. 
Det kreves et godt samarbeid mellom barnehagsjef,  
styrere, tillitsvalgte og verneombud for å få til best  
mulige løsninger.

Lillehammer helsestasjon
Sped- og småbarnteamet har spisset kompetansen innen 
psykisk helse og rus. 
Det er utarbeidet en forpliktende behandlingslinje som 
krever samhandling på tvers av tjenester og nivåer for 
bedre å ivareta barn og foreldre som har disse  
utfordringene.

Ved hjelp av midler fra Aktiv Fritid/ barnefattigdomsmidler,  
er «Barnetreffen» etablert. En uformell møteplass for 
småbarnsforeldre. Gjennomsnittlig er det 30 stykker som 
møter opp pr. gang. 
Helsestasjonen har med sin bredde i lavterskeltilbud til 
barn og familier, en nøkkelrolle i å utvikle samordnede 
helhetlige tilbud til barn og unge.

Ungdomsbasen blir styrket ved at overordnede og koordi-
nerende oppgaver blir ivaretatt av SLT-koordinator  
(samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak). SLT- 
koordinatoren er tilsatt i november 2013. Målet med 
SLT-koordinator er å få mer ut av igangsatte tiltak ved at 
kommune, politi, fylkeskommune og frivillige organisa-
sjoner støtter og utfyller hverandre.

Konsekvenser
I tråd med prioriteringer i statsbudsjettet foreslås det å 
øke bemanningen i skolehelsetjenesten tilsvarende 0,8 
mill. kroner. Helsestasjonen har samtidig fått en utfor-
dring med en reduksjon i ramma på 0,3 mill. kroner 
fra 2013. Det kan bli nødvendig å redusere deler av en 
stilling for å få dette til. Samtidig er trange lokaler en stor 
utfordring i det daglige arbeidet. Dette medfører at det er 
vanskelig å utnytte ressursene maksimalt.

Avlastning for funksjonshemmede
For mange familier er innsatsen fra tjenesten uvurderlig i 
en utfordrende hverdag. Avlastning krever store ressurser. 
Tjenesten videreføres med samme ramme som i 2013.

Konsekvenser
Tjenesten er sårbar for volumøkninger. Budsjettet er ut-
fordrende. Det kreves en fortsatt stor grad av fleksibilitet 
og løsningsfokus.
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NØKKELTALL
BESTE 5 % AV 
KOMMUNENE LILLEHAMMER KARAKTER

PLASSERING 
I KOMMUNE-
BAROMETERET

Snitt grunnskolepoeng siste år 43,2 41,5 4,7 83

Enhetskostnader grunnskoleundervisning 68 155 76 944 5,3 106

Andel undersøkelser med behandlingstid 
over 3 måneder 0 23 4,3 190

Oppholdstimer pr. årsverk i kommunale 
barnehager 8 456 12 078 1,8 336

Enhetskostnader barnehage pr. time 46 57 3,7 286

Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto 
driftsutgifter 7 5 4,1 67

Netto utgift aktivitetstilbud til barn og unge 2 654 1 452 3,7 90

* Karakterskala fra 1 til 6, hvor 1 er dårligste karakter og 6 er beste karakter

NØKKELTALL – KOMMUNEBAROMETERET

TJENESTEOMRÅDENES BUDSJETTRAMMER

Vedtatt budsjettramme 2013 23 726

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 113

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -535

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 23 304

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 23 345

Volumøkning 250

Sum kompensert inngangsfart 250

Effektivisering -10

Innsparing mobiltelefoni -3

Samkjøring annonser -4

Effektivisering innkjøpsavtaler -32

Redusert sykefravær -112

Ikke kompensert prisvekst -41

Sum reduksjoner -202

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 23 393

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 243

Vedtatt budsjett 2013 23 636

AVLASTNING

Foto Esben Haakenstad

Foto Esben HaakenstadFoto Esben Haakenstad
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Vedtatt budsjettramme 2013 155 900

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 7 300

Lønnskompensasjon 2013 980

Omorganisering -491

Andre tekniske endringer -368

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 163 321

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 164 843

Beregnet inngangsfart 3 335

Prisfrys kommunale og ikke-kommunale barnehager 544

Sum kompensert inngangsfart 3 879

Strukturendringer -2 700

Innsparing mobiltelefoni -12

Samkjøring annonser -19

Effektivisering innkjøpsavtaler -46

Redusert sykefravær -248

Ikke kompensert prisvekst -1 522

Sum reduksjoner -4 547

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 164 175

Tilleggsprop. ny regjering. Uttrekk makspris barnehage -815

Kommunestyrets endringer: Makspris videreføres 815

Vedtatt budsjett 2013 36 888

Vedtatt budsjettramme 2013 33 134

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 2 000

Lønnskompensasjon 2013 199

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -75

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 35 258

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 35 336

Volumøkning 250

Kompensasjon fosterhjemsutgifter 1 500

Innlemminger fra statsbudsjett 877

Opptrapping pensjon fosterforeldre 300

Sum kompensert inngangsfart 2 677

Effektivisering av tjenesten -1 000

Innsparing mobiltelefoni -14

Samkjøring annonser -16

Effektivisering bilhold -10

Effektivisering innkjøpsavtaler -128

Redusert sykefravær -153

Ikke kompensert prisvekst -78

Sum reduksjoner -1 399

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 36 614

Tilleggsprop. ny regjering:
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 199

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 75

Vedtatt budsjett 2013 36 888

BARNEHAGEOMRÅDETBARNEVERN
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Vedtatt budsjettramme 2013 323 915

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 250

Lønnskompensasjon 2013 2 149

Omorganisering -1 684

Andre tekniske endringer -1 942

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 322 688

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 323 951

Økt pensjonssats SPK 1159

Endret fordeling privat/offentlig skole (statsbud) -401

Valgfag i ungdomsskolen jf. statsbudsjettet 820

Sum kompensert inngangsfart 1 578 

Pedagogstillinger -2 750

Assistentstillinger -1 600

Sommerskole -250

Innsparing mobiltelefoni -35 

Samkjøring annonser -90 

Effektivisering innkjøpsavtaler -354 

Redusert sykefravær -410

Ikke kompensert prisvekst -1 263

Sum reduksjoner -6 752

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014 kr 318 777

Tilleggsprop. ny regjering:
Uttrekk frukt og grønt i skolen -536

Kommunestyrets endringer:
Gratis frukt og grønt i skolen opprettholdes 536

Videreføring sommerskole 250

Foreldrebetaling SFO holdes nominelt på 2013-nivå 320

Innkjøp av skolebøker 2000

Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 222

Vedtatt budsjett 2013 321 569

Vedtatt budsjettramme 2013 15 932

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 122

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -370

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 15 684

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 15 809

Økt tilskudd knytepunktsinstitusjoner 155

Sum kompensert inngangsfart 155

Effektivisering -300

Innsparing mobiltelefoni -4

Samkjøring annonser -27

Effektivisering bilhold -10

Effektivisering innkjøpsavtaler -76

Ikke kompensert prisvekst -125

Sum reduksjoner -542

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 15 422

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 40

Vedtatt budsjett 2013 15 462

GRUNNSKOLE KULTUR OG FRITID

Foto Jørgen Skaug



47

LILLEHAMMER KOMMUNE

Vedtatt budsjettramme 2013 3 096

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 40

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 3 136

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 3 151

Sum kompensert inngangsfart 0

Innsparing mobiltelefoni -2

Effektivisering innkjøpsavtaler -11

Ikke kompensert prisvekst -15

Sum reduksjoner -28

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 3 123

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 40

Vedtatt budsjett 2013 15 462

Vedtatt budsjettramme 2013 10 140

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 55

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -35

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 10 160

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 10 245

Litteraturhuset 150

Sum kompensert inngangsfart 150

Innsparing mobiltelefoni -5

Samkjøring annonser -8

Effektivisering innkjøpsavtaler -26

Redusert sykefravær -7

Ikke kompensert prisvekst -85

Sum reduksjoner -131

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 10 264

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 9

Vedtatt budsjett 2013 10 273

Vedtatt budsjettramme 2013 13 267

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 204

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -66

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 13 405

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 13 402

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 857 

Sum kompensert inngangsfart 857

Effektivisering -300

Innsparing mobiltelefoni -9

Effektivisering innkjøpsavtaler -16

Redusert sykefravær -51

Ikke kompensert prisvekst 3

Sum reduksjoner -373

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 13 886

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 16

Vedtatt budsjett 2013 13 902

Vedtatt budsjettramme 2013 462

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 42

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 504

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 455

Sum kompensert inngangsfart 0

Innsparing mobiltelefoni -2

Effektivisering innkjøpsavtaler -53

Redusert sykefravær -19

Ikke kompensert prisvekst 49

Sum reduksjoner -25

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 430

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 35

Vedtatt budsjett 2013 465

KULTURHUSET BANKEN

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

LILLEHAMMER HELSESTASJON

LILLEHAMMER KINO
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Vedtatt budsjettramme 2013 7 277

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 79

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 129

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 7 485

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 7 456

Kulturskoletilbud SFO 531 

Sum kompensert inngangsfart 531

Effektivisering -230

Innsparing mobiltelefoni -2

Samkjøring annonser -20

Effektivisering innkjøpsavtaler -11

Redusert sykefravær -9

Ikke kompensert prisvekst 29

Sum reduksjoner -243

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 7 744

Tilleggsprop. ny regjering. Uttrekk kulturskoletime skole/SFO -355

Kommunestyrets endringer
Kulturskoletime i skole/sfo opprettholdes 355

Foreldrebetaling kulturskole holdes nominelt på 2013 nivå 30

Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 80

Vedtatt budsjett 2013 7 854

Vedtatt budsjettramme 2013 40 082

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 262

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -650

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 39 694

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 39 633

Endret pensjonssats SPK 190

Støttepedagog 150

Sum kompensert inngangsfart 340

Endring språkgrupper tospråklige lærere -860

Innsparing mobiltelefoni -6

Samkjøring annonser -7

Effektivisering innkjøpsavtaler -56

Redusert sykefravær -17

Ikke kompensert prisvekst 61

Sum reduksjoner -885

Budsjettgrunnlag 2014 i 2014-kr 39 088

Kommunestyrets endringer
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 5

Vedtatt budsjett 2013 39 093

LILLEHAMMER KULTURSKOLE LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

Dame på benk, Foto: Esben Haakenstad
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HR-ENHETEN
HR-enhetens ramme dekker, i tillegg til personalutgifter, 
frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud, fellesutgifter 
til personforsikringer og felles HR-systemer.
Budsjett 2014 tydeliggjør forventinger til effekt av satsingen  
på lederutviklingsprogrammet, og HR-enhetens innsats  
inn i sektorene for å styrke arbeidsmiljø, nærvær og en  
effektiv omstilling. Dette skal gjennomføres i tett samar-
beid med ledere og de ansattes representanter. Det krever 
også et sterkere fokus på helhetstenkning i organisasjonen,  
da hvert enkelt tjenesteområde og den enkelte sektor ikke 
kan løse utfordringer og omstilling alene. 
En innarbeidet økonomisk effekt av redusert fravær på 
4 mill. kr er fordelt på tjenesteområder. HR skal ha en 
vesentlig rolle i støtte og veiledning til ledere, bidra til 
iverksettelse av forebyggende tiltak, økt samarbeid med 
eksterne aktører, og bistand i enkeltsaker. En slik innsats 
er også et langsiktig tiltak for å styrke lederens generelle 
kompetanse i nærværsarbeid. Arbeidsmiljø og nærvær er 
leders ansvar.
Økningen i omplasseringsutvalgets budsjett med  
500 000 kr skal dekke lønn til personer som er definert 
omplassert. Dette skaper forutsigbarhet i de økonomiske 
rammene til virksomhetene, og ansvaret for omplassering 
overføres til HR-enheten. Denne modellen forutsetter 
også at virksomheter med ledige stillinger, i større grad en 
tidligere, må ansette personer som trenger kompetanse-
utvikling for å tilfredsstille kvalifikasjonskrav til aktuell 
stilling.
I budsjettet videreføres satsing på kompetanse fra 2013 
ved å bygge opp kompetansefondet med ytterligere  
1 mill. kr. Hensikten er å utvikle egne ansatte i tråd med 
krav til kompetanse i stilling, og videreutdanne egne 
ansatte i et langsiktig rekrutteringsperspektiv.
For å styrke rekrutteringen framover er det i 2013 ut-
arbeidet rekrutteringsstrategi. I budsjettet er det etablert 
et lærlingefond på 1 mill. kr, for å dekke en andel av 
lønnsutgifter i virksomhetene. Det skal også vurderes om 
Lillehammer kommune skal inngå samarbeidsavtale om 
trainee-ordning.
Gode arbeidsprestasjoner forutsetter dyktig ledelse. HR-
aktiviteter jobbes med på alle nivå i organisasjonen. HR-
enhetens rolle er å jobbe gjennom lederne, ved å bidra til 
organisasjonsutvikling, hensiktsmessige verktøy, internt 
konsistente tiltak, og styrke ledernes kompetanse. Et eget 
kompetanseprogram for enheten er igangsatt. En god 
HR-enhet responderer på krav, og har et tett samarbeid 
med ledere i hele organisasjonen. Godt arbeid vises ved 
gode resultater på brukerundersøkelser, høyt nærvær og 
fornøyde medarbeidere. 

ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE
Enheten ble opprettet i forbindelse med omstilling av 
Lillehammer kommunes administrasjon i 2012-2013 
og består av fire årsverk. Dette er fire controllere hvor 
hovedoppgaven er å støtte virksomhetene med den totale 
økonomistyringen i tillegg til opplæring, analyser, følge 
opp resultater samt overvåke og vurdere lønnsomheten. 
2014 vil bli et krevende budsjettår, hvor løpende oppfølging  
og kontroll blir avgjørende. Controller-kompetansen 
anses som nødvendig i arbeidet med å nå de økonomiske 
målene.

RÅDMANN OG STABSENHETEN
Stabsenheten ble opprettet i forbindelse med omstilling 
av Lillehammer kommunes administrasjon, og består av 
avdelingene servicetorget, sekretariatet, hovedarkivet, 
IT-avdelingen, næring, innovasjon og utvikling, informa-
sjon og kommunikasjon, samt rådhuskantinen. I tillegg 
ble rådmannsfunksjonen omgjort gjennom kommune-
styrets vedtak om ny struktur til nå å omfatte den nye 
rådmannsgruppa. 
I budsjettet er det synliggjort en avsetning på 200.000 
kroner til feiring av Grunnlovsjubileet 2014 samt et 
generelt nedtak på 500.000 kroner knyttet til diverse 
prosjektfinansieringer. 
Prosjekter knyttet til utvikling av digitale tjenester og 
løsninger for Lillehammer kommune vil ha et stort fokus 
i 2014. Innen utgangen av 2013 skal elektronisk saksbe-
handling være innført i alle tjenesteområder i Lillehammer  
rådhus, og i 2014 igangsettes neste fase i arbeidet med 
overgang til fullelektronisk arkiv. Kommunens service-
torg skal utvikles med tanke på digitale løsninger og det 
fokuseres på tilgjengelighet til kommunale tjenester i hele 
organisasjonen. 
Det utarbeides en ny kopi/print-policy for Lillehammer 
kommune, med fokus på miljø, sikkerhet og økonomi.  
For å bedre informasjonssikkerheten, installeres sikker 
printløsning på alle kopimaskiner. 
Kommunen forholder seg til omfattende lovgivning i  
tjenesteproduksjonen. For å sikre god kvalitet og over-
holdelse av lovverket, tas sikte på å øke kommunens 
juridiske kompetanse. Det foreslås å tilsette jurist i 100 %  
stilling, finansiert ved redusert bruk av ekstern juridisk 
konsulentbistand utenfra, blant annet i TO-barnevern. 
Det er lagt inn 20.000 kr for å opprettholde arbeidet 
med Fairtrade.

RÅDHUSFORVALTNING
Det vurderes annen lokalisering av tjenesteområder som 

10 Fagenhetene og andre områder
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pr. i dag benytter lokalene i Dagningsgården. Gjennom 
å samle tjenesteområder relatert til barn og unge i ett 
lokale, skapes mulighet for «en vei inn» og større rom for 
samhandling. Lillehammer kommune har bygningsmasse 
som kan være hensiktsmessig til slik bruk. Frigjøring av 
lokaler i Dagningegården vil gi reduserte driftskostnader 
og mulighet for leieinntekter.
Med bakgrunn i trusler mot offentlige ansatte i utsatte 
tjenesteområder på nasjonal basis, vurderes økt adgangs-
kontroll og soneinndeling for slike tjenesteområder i 
kommunale bygg.
Kommunestyret har vedtatt å kjøpe HH-Klubben, 
og fremtidig bruk av lokalene vurderes med tanke på 
kommunens behov på kort og lang sikt.

ANDRE OMRÅDER
Aktivitetsnivå for politisk virksomhet videreføres fra 
2013-nivå, med unntak av uttrekk knyttet til valg-
gjennomføring og opphør av abonnement på Kommunal 
Rapport.
Det legges inn forventet effektivisering i forhold til 
revisjon og kontrollutvalg med 4 %, som tilsvarer 
reduksjoner for fellesenhetene.

OMRÅDENES BUDSJETTRAMMER

Vedtatt budsjettramme 2013 5 610

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 250

Omorganisering 1 252

Andre tekniske endringer 2 360

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 9 472

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 9 497

Sum kompensert inngangsfart 0

200-årsjubileum 1814 - 2014 200

Effektivisering -500

Innsparing mobiltelefoni -5

Effektivisering innkjøpsavtaler -9

Ikke kompensert prisvekst -25

Sum reduksjoner -339

Vedtatt budsjett 2014 9 158

Vedtatt budsjettramme 2013 10 361

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 1 100

Lønnskompensasjon 2013 197

Omorganisering 2 200

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 13 858

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 13 908

Sum kompensert inngangsfart 0

Innsparing mobiltelefoni -3

Samkjøring annonser -14

Effektivisering innkjøpsavtaler -20

Opptrapping lærlingeordning 1 000

Ikke kompensert prisvekst -50

Sum reduksjoner 913

Vedtatt budsjett 2014 14 821

RÅDMANNSFUNKSJON

HR
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Vedtatt budsjettramme 2013 15 476

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 259

Omorganisering 3 108

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 18 843

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 18 918

Fairtrade 20

Sum kompensert inngangsfart 20

Prosjekt fullelektronisk arkiv - investering -1500

Prosjekt digitale tjenester på nett -600

Vergemålsreformen jf. forslag statsbudsjett -332

Innsparing mobiltelefoni -6

Samkjøring annonser 310

Effektivisering innkjøpsavtaler -48

Ikke kompensert prisvekst -75

Ikke kompensert prisvekst -2 251

Budsjettgrunnlag 2014 16 687

Områdets budsjettreserve 0

Budsjettgrunnlag 2013 i 2013-kr

Kommunestyrets endringer:
Økte pensjonskostnader knyttet til stillinger <14t/u 11

Vedtatt budsjett 2013 16 698

Vedtatt budsjettramme 2013 14 891

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 43

Omorganisering 672

Andre tekniske endringer 621

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 16 227

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 16 477

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering -1 000

Linjeleie -1 000

Effektivisering innkjøpsavtaler -110

Ikke kompensert prisvekst -250

Sum reduksjoner -2 360

Vedtatt budsjett 2014 14 117

Vedtatt budsjettramme 2013 9 682

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -150

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 9 532

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 9 685

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering innkjøpsavtaler -22

Ikke kompensert prisvekst -153

Sum reduksjoner -175

Vedtatt budsjett 2014 9 510

Vedtatt budsjettramme 2013 -1 145

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 18

Omorganisering -698

Andre tekniske endringer -56

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr -1 881

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr -2 119

Sum kompensert inngangsfart 0

Ikke kompensert prisvekst 238

Sum reduksjoner 238

Vedtatt budsjett 2014 -1 881

STAB IT

RÅDHUSFORVALTNINGEN

FELLESENHET ØKONOMI
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Vedtatt budsjettramme 2013 1 524

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 76

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 1 600

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 1 595

Sum kompensert inngangsfart 0

Selvfi nansierende årsverk 600

Innsparing mobiltelefoni -1

Samkjøring annonser -28

Effektivisering innkjøpsavtaler -2 600

Ikke kompensert prisvekst 5

Sum reduksjoner -2 024

Vedtatt budsjett 2014 -429

Vedtatt budsjettramme 2013 0

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 75

Omorganisering 2 618

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 2 693

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 2 711

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering innkjøpsavtaler -1

Ikke kompensert prisvekst -18

Sum reduksjoner -19

Vedtatt budsjett 2014 2 692

Vedtatt budsjettramme 2013 7 783

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer -850

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 6 933

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 6 963

Sum kompensert inngangsfart 0

Abonnement Kommunal Rapport -105

Ikke kompensert prisvekst 6 858

Sum reduksjoner 34

Vedtatt budsjett 2014 6 892

Vedtatt budsjettramme 2013 2 121

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 2 121

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 2 150

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering 4 % -86

Ikke kompensert prisvekst -29

Sum reduksjoner -115

Budsjettgrunnlag 2014 2 035

Kommunestyrets endringer:
Justeres til kontrollutvalgets opprinnelige forslag 280

Vedtatt budsjett 2014 2 315

INNKJØP

ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE

POLITISK VIRKSOMHET

REVISJON OG KONTROLLUTVALG
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Foto Jørgen Skaug

Foto: Esben Haakenstad
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Vedtatt budsjettramme 2013 500

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 500

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 508

Omplasseringsutvalg 500

Sum kompensert inngangsfart 500

Ikke kompensert prisvekst -8

Sum reduksjoner -8

Vedtatt budsjett 2014 1 000

Vedtatt budsjettramme 2013 20 260

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 593

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 20 853

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 21 187

Sum kompensert inngangsfart 500

Effektivisering -1 140

110-sentralen 830

Sum reduksjoner -310

Vedtatt budsjett 2014 20 877

Vedtatt budsjettramme 2013 18 741

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0

Lønnskompensasjon 2013 0

Omorganisering 0

Andre tekniske endringer 0

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2013 kr 18 741

Teknisk budsjettramme 2014 - i 2014 kr 19 041

Sum kompensert inngangsfart 0

Effektivisering -723

Sum reduksjoner -723

Vedtatt budsjett 2014 18 318

OMPLASSERING/OVERTALLIGE

LILLEHAMMER KOMMUNES ANDEL AV 
FELLES BRANNVESEN

LILLEHAMMER KOMMUNES ANDEL AV FELLESENHET 
ØKONOMI, FELLESENHET SKATT/INNFORDRING 
OG FELLES LANDBRUKSKONTOR:

Fotograf Kirsti Hovde

Foto Jørgen Skaug
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Med de hovedutfordringene som ligger i budsjettet, øker 
kravet til endring og omstilling i tjenestene. Det er synlig-
gjort at det i fl ere virksomheter må påregnes;
• Endring i arbeidsoppgaver og oppgavefordeling
• Innføring av nye arbeidsmetoder
• Endringer i organisasjonsstruktur 
• Nye arbeidstidsordninger (turnus)
• Mulig overtallighet

For at målsettingene i 2014 skal nås, er det forutsatt at 
endrings- og omstillingsarbeidet er forberedt høsten 
2013. De fl este tiltakene har en budsjettmessig helårs-
effekt. Arbeidet skal være høyt prioritert i alle sektorer, 
og iverksettes umiddelbart. Dette vil øke presset på de 
ansatte, slik det også er omtalt i sektorene. 
Endrings- og omstillingsprosesser kan ha både positive og 
negative effekter for virksomheter og arbeidstakere med 
hensyn til;
• kvalitet
• produktivitet
• arbeidsinnhold
• trivsel, motivasjon og mestring
• helse
• nærvær

Der effektene er positive kan dette relateres til gode pro-
sesser. Gode prosesser bygger tillit, noe som igjen gjør 
videre samarbeid lettere. For å få tak i de gode effektene 
av endring og omstilling vil følgende tiltak ha ekstra 
fokus;
• endringer og omstilling skal gjennomføres med invol-

vering fra de ansatte, ansattes representanter og hoved-
verneombud

• kommunisere klare mål for omstillingen og understreke 
de positive målene

• sette av ressurser til omstillingsarbeidet
• følge opp endringer med kompetansemobilisering 

og kompetanseutvikling
• styrke endringskompetansen hos ledere og tillitsvalgte

Tiltakene gjennomføres på alle nivå i organisasjoner; på 
den enkelte arbeidsplass og på sentralt nivå. Det er/skal 
være etablert;
• arena for drøfting og medbestemmelse på alle arbeids-

plasser som berøres av endring og omstilling
• partene skal være involvert i kommunikasjonsarbeidet
• det skal settes av tid til involvering i omstillingsarbeidet
• kompetanseheving skal planlegges i tilknytning til 

sektorenes kompetanseplaner
• endringskompetanse styrkes i tett samarbeid med 

kommunalsjef, HR-enheten og hovedtillitsvalgte
• Bistand fra eksterne miljøer, både i prosesser og i 

omplassering av enkeltpersoner
• Økt budsjettramme fra 0,5 til 1 million kroner til om-

stilling, som benyttes til lønnsmidler for personer som 
er besluttet omplassert inntil omplassering er avklart

• Ressursallokering i HR-enheten, med økt ressursbruk i 
omstillingssaker, og i nærværsarbeid

Endring og omstilling er utfordrende for ansatte og 
virksomheter, og med gode prosesser er det stor sannsyn-
lighet for at målene nås. Etablering av ny administrativ 
organisasjonsstruktur og omstillingen i 2013 ble gjen-
nomført med bred involvering, og rådmannen vil forsikre 
at dette gode samarbeidet også fortsetter i omstillings-
arbeid i 2014.

11 Konsekvenser av arbeidsmiljøtiltak
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12 Gebyrregulativ
2013 2014 ENDRING (KR) 

ENDRING % 
TOTALT GENERELL

UTOVER  
GENERELL

RENOVASJON EKS. MVA EKS. MVA EKS. MVA VEKST VEKST

Bolig, 3-beholdersystem 140 liter  1 560,00  1 640,00  80,00 5,1 % 3,1 % 2,0 %

Bolig, 3-beholdersystem 240 liter  1 944,00  2 056,00  112,00 5,8 % 3,1 % 2,7 %

Bolig, 3-beholdersystem 360 liter  2 700,00  2 856,00  156,00 5,8 % 3,1 % 2,7 %

Sambruk (360 liter : 2 AB)  1 752,00  1 848,00  96,00 5,5 % 3,1 % 2,4 %

Containerabonnement*  1 944,00  2 056,00  112,00 5,8 % 3,1 % 2,7 %

Frititdseiendom, kategori 1  560,00  588,00  28,00 5,0 % 3,1 % 1,9 %

Frititdseiendom, kategori 2  1 480,00  1 560,00  80,00 5,4 % 3,1 % 2,3 %

Tilleggstjenester renovasjon:  - 

Henting inntil 10 meter  256,00  264,00  8,00 3,1 % 3,1 % 0,0 %

Henting over 10 meter  500,00  516,00  16,00 3,2 % 3,1 % 0,1 %

Papp/papir + 100 liter til 240 liter  192,00  200,00  8,00 4,2 % 3,1 % 1,1 %

Papp/papir + 220 liter til 360 liter  352,00  360,00  8,00 2,3 % 3,1 % -0,8 %

Matavfall + 100 liter til 240 liter  192,00  200,00  8,00 4,2 % 3,1 % 1,1 %

VANN

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr)  707,00  707,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Årsgebyr, måler  9,90  9,90  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Årsgebyr, areal  12,90  12,90  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m²)  169,00  169,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m²)  76,00  76,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Leie vannmåler, grunnbeløp  277,00  277,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

AVLØP

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr)  946,00  946,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Årsgebyr, måler  20,40  20,40  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Årsgebyr, areal  26,50  26,50  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m²)  340,00  340,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m²)  154,00  154,00  - 0,0 % 3,1 % -3,1 %

Tvungen septik, bolig (hvert 2. år)  1 869,00  1 905,00  36,00 2,0 % 3,1 % -1,1 %

Slamtømming bedrifter o.l (pr. m³)  386,00  398,00  12,00 3,1 % 3,1 % 0,0 %

Slamtømming alle andre (pr. m³)  160,00  165,00  5,00 3,1 % 3,1 % 0,0 %

Feiegebyret holdes uendret på kr. 390,- eks mva.  
Feiegebyret til boliger med kun gassfyring holdes uendret 
på kr. 305,- eks mva.

SFO – 100 % - 2511 kr pr. måned – (justert med 3,1 % - 
kommunal deflator)

Barnehage 100 % plass – maxpris – 2405 kr pr. måned. 
Prisen er endret til maxpris iht. forslag statsbudsjett ny 

regjering.

Barnehage 100 % plass – kostpris – 466 kr pr. måned  
(justert med 3,1 % - kommunal deflator).

Kulturskoletilbud- eksempler på priser (prisene er justert 
med kommunal deflator (3,1%):
• Opplæring på instrument 1732,-
• Musikkbarnehage 1155,-
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• Karusell 1155,-
• Kor 1155,-
• Gitargruppe 1155,-
• Billedkunst 1155-
• Teater 1155,- 
• Orkester 346,-

• Storband kr 346,- 
Gebyrer Byggesak og Plan og Miljø justeres med kommunal  
deflator - 3,1%

Det innføres et nytt gebyr innenfor byggesaksbehandling:
• Midlertidig brukstillatelse kr. 5000

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 nær alle 
investeringer må dekkes ved låneopptak. Dette betyr 
at nesten hver investerte krone fører til økte renter og 
avdrag. Ved årlig «mindreforbruk»/ overskudd, vil man i 
framtiden kunne finansiere større deler av investeringene 
med oppsparte midler/overskudd.
Investeringer kan også påvirke driftsbudsjettet på andre 
måter enn gjennom låneutgiftene. Eksempelvis vil utbygging  
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. Eksempelvis er dette 
utgifter til husleie, renhold og vaktmester. 

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 lånekostnadene eller på 
annen måte påvirker driftsbudsjettet, benevnes i budsjett- 
sammenheng som selvfinansierende investeringer.  
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 101 
mill. kroner for år 2014, hvorav det foreslås et låneopptak 
på til sammen 101 mill. kroner. Forslag selvfinansierende 
investeringer finnes også som vedlegg til dette dokumentet.

13 Investeringer og låneopptak i 2014

INVESTERINGSPROSJEKT
BRUTTO 

INVESTERING TILSKUDD  LÅNEOPPTAK 

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

Tilrettelegging og utvikling av bolig- og næringsareal *  - 

EPC - ENØK-investering iht. Klimaplan  18 000  18 000 

Kino**  -  - 

Øijordet - erstatning Nedre Jeistad  20 000  20 000 

Ombygging rehabilitering  3 000  3 000 

Fåberggata 152 - leilighetsbygg***  - 

Vann og avløp  50 000  50 000 

Totalt selvfinasierende investeringer  101 000  -  101 000 

Totalt lånebehov selvfinansierende investeringer  101 000  -  101 000 

* Det vil fremmes egen sak vedrørende tilrettelegging og utvikling av bolig- og næringsareal.

** Forprosjekt er i gang. Det vil fremmes egen sak etter endt forprosjekt.

*** Det planlegges 41 leiligheter i Fåberggata 152 for botilbud til brukere innenfor rus/psykiatri, demensomsorg og heldøgns omsorg.  
Leilighetsbygget forventes selvfinansierende etter tilskudd fra Husbanken. Det fremmes egen sak jf. ikke selvfinansierende i 2014.

SELVFINANSIERENDE
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IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER
Det foreslås en investeringsramme på netto 60,2 mill. kr (fratrukket spillemidler, privat finansiering og eventuelt bruk av fond).

INVESTERINGSPROSJEKT
BRUTTO 

INVESTERING TILSKUDD
 LÅNEOPPTAK 

2014

Rehabilitering av kommunale veier  6 000 0  6 000 

Sjøsetervegen  2 500 0  2 500 

Gang- og sykkelvei Nordseterveien  500 0  500 

Storhovearmen - medfinansiering  9 000 6000  3 000 

Infrastrukturtiltak - samferdsel  6 000 1500  4 500 

Trafikksikkerhetstiltak  2 000 1000  1 000 

Sykkel/gangvei  2 500 1000  1 500 

Areal- og trasportplan  750 500  250 

Kommuneplanens samfunnsdel  250 0  250 

Div. investeringer - kommunal veg  2 200 0  2 200 

Sum veg og trafikk  31 700  10 000  21 700 

Diverse rehab. Stampesletta  500 0  500 

Tverrløypa Stampesletta  4 000 1100  2 900 

Skateanlegg  3 000 1000  2 000 

Div. investeringer - park og idrett  1 500 500  1 000 

Kommunestyrets endring: Skogen kunstgressbane  900  900 

Sum park og idrett  9 900  2 600  7 300 

Leasingavtale biler til hjemmetjeneste  1 000 0  1 000 

Div. investeringer maskiner, biler, utstyr  2 000 0  2 000 

Sum maskiner, biler utstyr  3 000  -  3 000 

Lillehammer kunstmuseum  2 600 0  2 600 

Vingrom skole - rehabilitering  16 000 0  16 000 

Fåberggt.152 - servicebygg og ombygging  5 000 0  5 000 

Diverse inv. Lillehammer kirke  2 500 0  2 500 

Legevakt  5 000 0  5 000 

Kulturhuset Banken - rehabilitering  200 0  200 

Kommunestyrets endring: Trygghetsalarmer  150  150 

Diverse investeringer kommunal eiendom*  3 650 0  3 650 

Sum kommunal eiendom  35 100  -  35 100 

E-handel  1 000 0  1 000 

Fullelektronisk arkivløsning + uniflow  2 500 0  2 500 

Digitalisering av tjenester  1 600 0  1 600 

Div. investeringer inkl. IKT  4 000 0  4 000 

Sum diverse investeringer  9 100  -  9 100 

Totalt investeringsbehov  88 800  12 600  76 200 

Salg av kommunal eiendom  10 000 

Bruk av fond/driftsoverskudd  6 000 

Totalt lånebehov ikke selvfinansierende  60 200 

* Kommunestyret reduserte bevilgningen med 150.000 kr for å finansiere trygghetsalarmer.
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VEG OG TRAFIKK
I budsjettet er tiltak for å ta etterslep på veger over tid 
videreført, med 10,7 millioner kroner til rehabilitering av 
kommunale veier og til diverse investeringer. Trafi kksikker-
hetstiltak er også prioritert.

PARK OG IDRETT
Skateanlegg er videreført som prioritert satsing i 2014. 
I tillegg videreføres arbeidet med Tverrløypa (inkludert bru 
Åveita).

MASKINER, BILER OG UTSTYR
I budsjettet er det satt av midler til normal takt i utskifting 
av materiell. 

KOMMUNAL EIENDOM 
Budsjettets hovedpost er rehabilitering av Vingrom skole. 
Ut over dette er det prioritert midler til legevakt, Fåberg-
gata 152 og vel 5 millioner kroner til kultur- og kirkebygg. 
Det er satt av 3,8 millioner til nødvendig rehabilitering av 
kommunale bygg.

LÅNEOPPTAK 
Det budsjetteres med et låneopptak på totalt 163,2 mill. kr 
i 2014. Det delegeres til rådmannen å bestemme om det 
skal tas opp ett eller fl ere lån, og hvordan disse skal tas opp. 
Startlån på 50 mill. kroner tas opp i Husbanken på de til 
enhver tids gjeldende vilkår. 
Den midlertidige lånebevilgning på 48 mill. kroner fra 2013 
for å fi nansiere den delen av utbyggingen på 
Lillehammer helsehus som i ettertid skulle dekkes av 
tilskudd blir rebudsjettert for 2014. Dette erstatter deler 
av behovet for låneopptak i 2014. Totalt foreslås det derfor 
låneopptak på ikke-selvfi nansierende investeringer på 
12,2 mill. kroner i 2013.
Ang. startlån ser man en økning i antall søknader både 
nasjonalt og lokalt, i tillegg til økning i boligprisene.

Investeringsobjekt (Tall i 1 000 kr) LÅNEBELØP

Ikke selvfi nansierende investeringer 60 200

Midlertidig låneopptak Lillehammer helsehus -48 000

Sum ikke-selvfi nansierende investeringer 12 200

Sum selvfi nansierende investeringer 101 000

Sum låneopptak investeringer 113 200

Startlån/etableringslån 50 000

Sum låneopptak 163 200
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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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