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1 Innledning ved rådmannen 
Budsjett 2015 bygger på budsjett 2014, regnskap 2013, vedtatt økonomi – og handlingsplan 2015-2018, 

forslag til statsbudsjett 2015 og ellers kjente endringer og forutsetninger. Budsjettet viser de økonomiske 

rammene for året samt fordelt på netto driftsrammer innenfor de tjenestene kommunen tilbyr. 

Rådmannen har for 2015 lagt opp til balansert målstyring der målene er delt inn i fire perspektiv; 

brukerperspektiv, rammebetingelser, prosesser, kompetanse og arbeidsmiljø.  Hver enkelt sektor har 

sine egne styringskart. 

I budsjettet er det ikke hensyntatt kommunestyrets vedtak om å dele sektor Helse og Velferd i to.  I 1. 

tertial 2015 vil vi gjøre denne tekniske endringen. 

Styring av virksomhetens økonomi 

Lillehammer kommune bruker mer penger enn vi strengt tatt har. Dette bruker vi på et bredt utvalg av 

gode tjenester for innbyggerne. Imidlertid vil et slikt forbruk over tid ikke bære seg økonomisk. Dette har 

medført at vi over en periode har brukt oppsparte midler i form av fond inn i driften. For å klare å styre 

den økonomiske utviklingen innenfor de økonomiske rammene vil rådmannen i dette budsjettet foreslå 

tiltak som kan oppfattes kontroversielle.  Bakgrunnen for dette er at budsjettet må angi retning ut over 

det enkelte budsjettår som angitt i Økonomi –og handlingsplanen. Det medfører at dette budsjettåret er 

det første i en mer langsiktig plan for å redusere veksten som angitt i vedtatt handlingsregel for drift. 

Rådmannen håper hele organisasjonen og hele det politiske miljø kan samles om dette målet. 

I årsmelding for 2013 skriver rådmannen i sin innledning om utfordringer i Helse og Velferd. Kommunen 

har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet på å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette har 

vedvart gjennom hele 2014. Vi er helt avhengige av å gjøre tiltak som reduserer antall liggedøgn på 

sykehuset etter at pasienten er utskrivningsklar. Ett av hovedtiltakene vil være å utnytte romkapasiteten 

bedre på Lillehammer helsehus. Et annet tiltak vi mener vil få effekt i 2015 er etablering av innsatsteam 

og prosjektet hverdagsrehabilitering. Rådmannen har derfor i budsjettet kalkulert inn effekter for 

samhandlingsreformen med bakgrunn i disse tiltakene. 

En annen hovedutfordring for kommunens helhetlige økonomi er det generelle merforbruket i Helse og 

Velferd gjennom de siste årene.  I økonomi og handlingsplanen for 2015-2018 er det laget 

handlingsregler for driften. Disse skisserer noen mål for fordeling mellom sektorene. Rådmannen har i 

dette budsjettet tatt hensyn til dette. Fokus i 2015 blir derfor i stor grad å jobbe med å få økonomisk 

kontroll i denne sektoren.  

Det økonomiske resultatet for 2014 går mot et merforbruk ihht opprinnelig budsjett på ca. 50 mill. 

kroner. Dette påvirker selvsagt budsjett 2015.  Aktiviteten målt opp mot de økonomiske rammene er for 

stor og rådmannen vil ha fokus på å gjøre nødvendige tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske 

rammene. Dette vil medføre tiltak som på kort sikt vil medføre noe uro både internt og eksternt. 

Rådmannen vil derfor ha et særskilt fokus på gode prosesser og god kommunikasjon og informasjon til 

alle berørte parter. 
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I rådmannens budsjettforslag er det ikke funnet rom for Formannskapets reserve og videreføring av 1 

mill. kroner i midler til kompetansehevende tiltak. Rådmannen skulle svært gjerne ha funnet rom for 

dette, men ønsker å se an endelig resultat av regnskap 2014 og saldo på frie fond etter 2014-regnskap er 

endelig oppgjort. Rådmann vil hvis mulig foreslå å finansiere disse utgiftene fra frie fond. 

 

Fåberggata 152 

I økonomi og handlingsplanen legges det opp til å investere i nye heldøgns omsorgsplasser og 

omsorgsboliger. Totalt til sammen 47 leiligheter. Dette er et veldig godt og riktig tiltak for Lillehammer 

kommune og for dem som vil trenge heldøgns omsorg i årene framover. Det vil også være bra for 

kapasiteten av utleieleiligheter/omsorgsboliger.  Rådmannen mener på tross av dette at tidspunktet for 

denne satsingen kommer noe for tidlig. I kommunedelplan for helse og omsorgstjenester 2009 – 2021 

beskrives det en satsing hvor det skal legges til rette for tjenester lavest mulig i den såkalte 

omsorgstrappa. Satsing på hjemmebaserte tjenester, på mestring av hverdagsgjøremål, og på dagsenter 

og avlastningsopphold. Planen beskriver også satsing på heldøgns omsorgsboliger, men sier samtidig at 

da må en påregne en «kuppeleffekt» på økonomien. Sagt med andre ord: Økte utgifter i en periode for å 

etter hvert å gå ned igjen.   Rådmannen er klar over at dette har vært et ønsket prosjekt fra et bredt 

politisk flertall, men mener satsingen kommer noen år for tidlig. Rådmannen mener det er helt 

nødvendig å få kontroll over økonomien i sektoren før en gjør en slik satsing. Foreløpige beregninger vil 

gi en merkostnad i driften for Fåberggata 152 i størrelsesorden 10-15 mill. kroner.   

Som alternativ til å bygge heldøgns omsorgsboliger og leiligheter foreslår rådmannen å starte et arbeid 

med å redusere de intermediære plassene på helsehuset, og utnytte romkapasiteten på helsehuset og 

på bo- og servicesentrene på en bedre måte. Når legevakten står ferdig i 2016 vil kommunen kunne frigi 

8 plasser på Lillehammer helsehus tilknyttet sengene for øyeblikkelig hjelp. Dette vil trolig være nok til å 

håndtere behovet de neste årene. Kommunen har redusert ventelisten på boligtildeling i løpet av ett og 

et halvt år fra 50 til ca. 30 personer. Etter at kommunestyret vedtok å satse på startlån har kommunen 

hjulpet mange til selv å kunne eie sin egen bolig. Rådmannen mener effektene av denne satsingen ennå 

ikke er fullt ut realisert og mener at køen for de med behov for kommunal bolig kan reduseres ytterligere 

gjennom målrettet boligsosialt arbeid.  

Kommunen har allerede brukt penger på prosjektering for dette prosjektet.  Bruken av disse pengene er 

på ingen måte bortkastet. Prosjektet er ønskelig og nødvendig på sikt.  Behovet fra 2020 og utover er 

voksende, og det vil være riktig for kommunen å gjennomføre dette prosjektet når antall eldre over 80 år 

har økt enda mer. 

Kommunen må satse på innovasjon! 

Fokus på effektivitet og det å få mest mulig ut av hver eneste krone har et daglig fokus. Vi må hele tiden 

snu og vende på hvordan vi bruker midlene, og slik mener rådmannen det også må være i offentlig 

sektor. Vi har gjennom 2014 deltatt på den nasjonale innovasjonsskolen for offentlig sektor. 
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Kommunestyret har vedtatt å utarbeide en innovasjonsstrategi, og arbeidet med denne er godt i gang. 

Innovasjon handler ikke bare å komme på nye smarte løsninger, men like mye å ta i bruk det andre har 

lykkes med. Vi vil derfor gjennom 2015 bruke tid og ressurser på å se hvordan andre kommuner som har 

gjort endringer har lykkes. Innovasjon handler også om å våge å ta noe risiko. I en økonomisk presset 

situasjon er dette ekstra vanskelig, men rådmannen er av den oppfatning av at man noen ganger må 

våge for å lykkes. I den kommende strategien vil vi legge fram detaljer for dette arbeidet. Statens 

strategidokument for innovasjon er verdt å se nærmere for både politikere og ansatte.  «nye vegar til 

framtidas velferd»  finnes på følgende adresse:  

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/Dokument/Rettleiingar-og-brosjyrar/2013/nye-vegar-til-

framtidas-velferd.html?id=721632 

Samfunnsutvikling  

Arbeidet med intercity går inn i nye faser. Nå starter det strategiske arbeidet for å sikre god planlegging 

og en helhetlig strategi for dette arbeidet. Rådmannen foreslår å opprette en Intercitygruppe ledet av 

ordføreren, med politisk og administrativ representasjon.  

Arbeid med næringsutvikling i kommunen er ellers i god flyt. Gode resultater i Nærings NM, spennende 

nyetableringer, og arbeid med forskningsbaserte prosjekter er viktige bidrag. Rådmannen er opptatt av å 

utvikle tilretteleggingsperspektivet for næringsutvikliing. Tilgjengelige næringsareal er da vesentlig. 

Diskusjonen om lett og tung varehandel har skutt fart gjennom forespørsler fra store næringsetablerere, 

og kommunen må ta stilling til hvor og hvordan vi ønsker framtidig varehandel skal se ut i kommunen 

vår. I så måte er det nødvendig å starte rullering av kommuneplanen. Vi legger opp til oppstartsmelding 

på rulleringsarbeidet tidlig på våren 2015. Om vi skal rullere hele eller deler av kommuneplanen vil vi ta 

stilling til i dette arbeidet. 

Eiendomsskatten 

En økning av eiendomsskatten opp til 7 promille på verk og bruk utgjør ca kr 5 mill. kroner.  Dilemmaet 

mellom kutt i det offentlige tjenestetilbudet satt opp i mot dilemmaet for at næringen får en forhøyet 

skatt er vanskelig. Gjennom etableringen og satsingen på nytt felles interkommunalt næringskontor, 

sammen med kommunens satsing på arrangement, aktivitet og opplevelser, mener rådmannen det er 

grunnlag å si at de aller fleste som driver med næring i Lillehammer drar nytte av kommunens satsing 

innenfor disse områdene og dermed kan forsvare en slik økning. På den andre siden vil det begrense 

bedriftenes økonomiske handlingsrom til videre utvikling og nye investeringer. Dilemmaet her er 

vanskelig, og rådmannen er godt kjent med de politiske motsetningene når det gjelder eiendomsskatt.  I 

arbeidet med budsjettet var derfor løsningen med å øke eiendomsskatten absolutt siste utvei.  

Eiendomsskatten på hus og hytter økes tilsvarende forventet lønns- og prisvekst, den såkalte kommunale 

deflator. Denne er på 3%. Ny promillesats på hus og hytter m.m. blir da på 4,13 promille.   En økning i 

inntekter på ca 1,1 mill. kroner fra 2014 til 2015. 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/Dokument/Rettleiingar-og-brosjyrar/2013/nye-vegar-til-framtidas-velferd.html?id=721632
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/Dokument/Rettleiingar-og-brosjyrar/2013/nye-vegar-til-framtidas-velferd.html?id=721632
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Kulturkommunen Lillehammer 

Det er gledelig at Lillehammer kommune år etter år er på topp i landet som kulturkommune. Etter 

kåringen til Telemarksforskning for 2013 var Lillehammer kommune nr. 4 og i 2014 nr. 5.  Dette vitner 

om et mangfoldig og rikt kulturliv som ikke har en ensidig innretning, men som er bredt og komplett. 

Lillehammer kommune og alle frivillige, lag og organisasjoner, festivaler og næring må ta dette til seg. 

For kommunens del kommer vi langt bak når det gjelder satsing på kultur innenfor egne 

ansvarsområder.   

Klima og miljø 

Hvor store konsekvenser klimaendringene får for miljøet vårt vil være avhengig av hvordan samfunnet er 

i stand, har vilje og evne til å ta nødvendige hensyn for å tilpasse seg til de utfordringene vi står overfor. 

Det lokale forvaltningsnivået og kommunen har et ansvar for å ha en helhetlig miljøsatsing. Rådmannen 

er opptatt av at alle tjenesteområder må ha et utvidet miljøfokus.  Hensynet til et endret klima må 

gjenspeile seg i en integrert del av de kommunale ansvarsområdene.  

For Lillehammer kommune er de mest akutte tiltakene knyttet til de voldsomme nedbørsmengdene. 

Kommunen har i dag ikke en infrastruktur som er bygget for å håndtere dette. Det er derfor nødvendig 

med en helhetlig plan for hvordan vi skal tilrettelegge for framtidig infrastruktur i forbindelse med flom. 

Kommunestyret vil vinteren 2015 få seg forelagt en slik plan. 

Arbeidet med ny klimaplan er i gang. Rådmannen har også et mål om at ATP (areal og transportplan) for 

Lillehammer kommune skal ha et aktivt forhold til blant annet utslipp av klimagasser. Det foreligger 

nasjonale føringer som vi gjennom forpliktende samarbeid og god planlegging aktivt skal jobbe for å 

redusere utslippene.  

Arbeidsmiljø og HMS arbeidet i kommunen 

I 2015 har vi et mål om å fullføre arbeidet med en ny helhetlig arbeidsgiverstrategi. Denne vil ha fokus på 

hvordan skape et godt og utviklende arbeidsmiljø, gode arbeidsforhold og en forutsigbar hverdag for de 

ansatte.  

Kommunens økonomi og rammer tilsier fokus på endring og utvikling. Det betyr at kompetanse på 

oppgaver, kompetanse på relasjoner og ledelse er helt sentralt. Gode endringsprosesser skjer i samspill 

mellom ledelse og ansatte, og rådmannen vil ha et spesielt fokus på dette fremover. Kartlegging av 

arbeidsmiljøet blant annet på Helsehuset tilsier at vi må jobbe systematisk med HMS på alle våre 

virksomheter. HR – enhetens oppdrag gjennom 2015 blir derfor å ha et spesielt fokus på dette. 

Sykefraværet er fremdeles for høyt. Vi vil arbeide med systematisk oppfølging av den enkelte sykemeldte 

arbeidstaker og vi vil fortsette å utvikle gode systemer for forebygging i nært samarbeid med NAVs 

arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.  
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2. Viktige strategiske prosjekt og satsinger for 2015 
Lillehammer kommune har mange små og store utviklingsoppgaver som det kontinuerlig jobbes med.  

Noe er knyttet til oppfølging av vedtatte planer, andre knyttet til fagutvikling og samfunnsutvikling. 

Nedenfor listes opp en oversikt over de mest ressurskrevende prosjektene. Disse er også de prosjektene 

som er de viktigste og prioriterte prosjektene for kommunen. 

Sektor Helse og velferd 

PROSJEKT FINANSIERING TEMA TID 

Hverdagsrehabilitering Ekstern – og intern 
finansiering 

Mestring, øke funksjonsnivå, 
opptrening  

2015 -2018 

Miljøbehandling Ekstern – og intern 
finansiering 

Demensomsorgen og aktivitet 2015-2018 

Velferdsteknologi Ekstern – og intern 
finansiering 

Tekniske løsninger for å øke 
kvalitet effektivitet  

2015-2018 

Redusere uønsket deltid Intern finansiering Redusere uønsket deltid i 
Hjemmetjenesten og 
Lillehammer helsehus 

2015-2018 

Sektor Oppvekst 

PROSJEKT FINANSIERING TEMA TID 

Tidlig innsats i barnehage Ekstern og intern finansiering Utvikle systemer for å 
oppdage barn med behov for 
hjelp tidligst mulig 

2015 

Aktiv skoleeier Ekstern og intern finansiering Hvordan kan kommunen som 
skoleeier utvikle skolene på 
best mulig måte 

2015-2016 

Med rom for alle Intern finansiering  2015 

Handlingsplan for barne-
fattidgdom 

Ekstern og intern finansiering Aktivetebasert prosjekt for 
barn og unge  

2015 

Sektor By – og samfunnsutvikling  

PROSJEKT FINANSIERING TEMA TID 

Lillehammer som byregion  Ekstern finansiering Lillehammer som vekstmotor 
for Gudbrandsdalen 

2015-2016 

Klima og miljøplan Intern Utarbeide ny klima – og 
miljøplan 

2015 

Byutviklingsprosess 2044 
(ATP) 

Ekstern/intern Samordnet areal og 
transportplanlegging 

2015-2016 

Annet 

PROSJEKT FINANSIERING TEMA TID 

Kommunestruktur Ekstern og intern finansiering Avklare framtidig 
kommunestruktur 

2015-2018 

3-1  
Fra innbygger til kunde  

Ekstern og intern finansiering Øke det digitale 
servicetilbudet til innbyggerne. 
Flere og bedre mobile 
tjenester 

2013-2015 
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3 Styringskart for 2015 organisasjon, rapportering og risiko 

Styringskart 

Målkartet for 2015 tar utgangspunkt i målene som ble vedtatt i kommunestyremøte 25. september 2014 

jf sak 76/14 Økonomi og handlingsplan 2015-2018. Kartet viser målene som rådmannen tar særlig ansvar 

for å samordne innsatsen for - da målene er sektorovergripende. Øvrige mål ligger på respektive sektorer 

som har ansvaret for de. 
 Strategiske mål 2015 -2018 Måles ved Status 2014 Ambisjon 2015 

B
ru

ke
re

/i
n

n
b

yg
ge

re
 

 Avsette tilstrekkelige og 
attraktive arealer for ulike 
boligtyper og boformer i 
kommuneplanens arealdel 

 Innta en aktiv rolle i å 
anskaffe og klargjøre tomter 
og legge til rette for 
boligbygging 

 Sørge for å ha et variert og 
tilstrekkelig boligtilbud for 
ulike grupper midlertidig og 
varig vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

Antall husstander som årlig 
flytter fra kommunal bolig til 
egen, eid bolig ved hjelp av 
startlån 

13 25 

Kvadratmeterpris bolig, årlig 
gjennomsnitt 

25 800 Utvikling som landet 

Antall kvadratmeter fullførte 
boliger, 3 år rullerende 
gjennomsnitt 

21 172 21 000 

Antall og typer boenheter som 
bygges pr år1 

  

 Innta en aktiv rolle når det 

gjelder å skaffe og 

tilrettelegge tilstrekkelig 

med næringsarealer 

 Være en aktiv pådriver i 

samarbeid med forsknings- 

og utdanningsinstitusjonene 

og næringslivet 

 Være en forutsigbar, positiv 
og aktiv tilrettelegger og 
samarbeidspartner for 
eksisterende og nye næringer 

Befolkningsutvikling, 
rullerende 3-årig gjennomsnitt 

0,57 % 1 % 

Sysselsettingsvekst i forhold til 
befolkningsvekst, rullerende 3-
årig gj.snitt 

0,22 % -poeng >0 

Tilgjengelige næringstomter  N/A 100 DA 

Plassering nærings-NM 34 Topp 10 

 Utvikle gode systemer og 
rutiner for internkontroll. 

 Oppdaterte risiko- og 
sårbarhetsvurderinger for 
samfunn og egen virksomhet. 

 Beredskapsplan er oppdatert 
og øvet. 

Antall uønskede hendelser 1 (2013) 0 

Oppdaterte planer og 
gjennomførte øvelser 

100% 100% 

Evaluering av krisehåndtering 100% 100% 

Tilsynsrapport avvik (FMOP) 1 (2012) 0 

Beredskapsøvelser 1 (hittil i 2014) 2 

 Bidratt til å nå målet om 30 % 
reduksjon av klimagasser 
innen 2020 (i forhold til nivået 
i 1990) 

 Tatt sin del av ansvaret for å 
sikre høy nasjonal 
selvforsyning av mat 

 Oppnådd at minst 90 % av alle 
unge fullfører videregående 
utdanning 

 En sysselsettingsutvikling 
minimum i takt med 
befolkningsutviklingen 

Klimagassutslipp1)   

Omdisponering av dyrket og 
dyrkbar jord (dekar) 

1 0 

Andel som fullfører vgs 77,8 % 90 % 

Netto innpendling i % av 
folketallet 

8,7 % 8,7 % 

R
am

m
e

b
et

in
ge

l
se

r 

 Det kommunal felleseiet 
forvaltes på en tillitsvekkende 
måte 

Lånegjeld  60,8 % 

Netto lånegjeld skal 
over tid ikke overstige 
60 % av brutto 
driftsinntekter 

Fremtidige reserver i form av  Disposjonsfond skal 
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disposisjonsfond 3,0 % over tid være10 % av 
bruttodriftsinntekter 

Driftsøkonomi (gjennom netto 
driftsresultat) 

             -1,5 % 

Korrigert netto 
driftsresultat skal over 
tid være3 % av brutto 
driftsinntekter 

Om kommunen er ROBEK-
listet 

Nei Nei 

 Vekst i folketallet for å sikre 
en sunn 
befolkningssammensetning 
også i fremtiden. 

Folketall pr. 1.1. i Lillehammer 0,8 % + 1 % fra 2014 

Folketall 0-15 år i Lillehammer -0,5 % Samme som i 2014 

P
ro

se
ss

er
  Redusere sykefraværet Sykefravær 8,27 % 7,5 % 

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

Medarbeiderundersøkelsen 
«Nødvendig kompetanse» 

4,9 > =gjennomsnitt (4,9) 

Medarbeiderundersøkelsen 
«Nærmeste leder» 

4,7 >= gjennomsnitt (4,8) 

K
o

m
p

et
an

se
 

o
g 

h
o

ld
n

in
ge

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

Medarbeiderundersøkelsen 
«Helhetsvurdering» 

4,5 >=gjennomsnitt (4,6) 

1
Det arbeides videre med denne indikatoren. 

Oppfølging/rapportering i 2015 

Formannskapet og kommunestyret vil bli forelagt rådmannens styringskart samt sektorenes styringskart i 
samarbeid med gjennomgang av kommunens økonomi i tertialrapportene, som vil bli lagt fram i 
henholdsvis mai/juni og september/oktober 2015. Tertialrapporten vil også inneholde rapport om 
kommunens finansforvaltning, jfr. bestemmelser i Lillehammer kommunes finansreglement.  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. 

Jamfør vedtak i Økonomi og handlingsplan 2015-2018 skal 

 Alle ledere i kommunen som har et budsjettansvar skal gjennomføre tilrettelagt 
kompetanseoppbygging på kommuneøkonomi med vekt på å holde kostnadene innenfor tildelt 
budsjett.  

 Rådmann skal redegjøre for formannskapet om månedens driftsresultat senest 14 dager etter 
månedsslutt. 

 Alle saker gjennom året som påvirker budsjettet skal synliggjøre de kostnadsmessige endringene 
gjennom forslag til budsjettjustering.  

 

Risikovurdering/stresstesting av viktige budsjettforutsetninger 

Budsjettet for 2015 bygger som tidligere på en rekke forutsetninger når det gjelder forhold som lønns- 
og prisstigning, rentenivå mv. Lillehammer kommune har som policy å legge seg på de samme anslag 
som de som ligger til grunn for statsbudsjettets vurdering av kommunesektoren som helhet. Dette gjøres 
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først og fremst fordi man ikke anser seg å sitte på kompetanse som gir grunnlag 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 risikoelementene i budsjettet for 2015. 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 

Generell økonomisk utvikling og skatteinngang 

I statsbudsjettet er det forutsatt en generell økonomisk vekst (økning i BNP) i 2015 på om lag 2 %. 
Forventet vekst i 2014 er 2,1-2,2% .  

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 skatteinngangen i 2015 er lagt gjennom lønnsoppgjørene i 2014 og ikke 
minst det lave rentenivået i 2014, vil lavere økonomisk vekst enn forutsatt kunne påvirke 
skatteinngangen betydelig. Dersom skatteinngangen blir lavere enn forventet i statsbudsjettet 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 2015. Spørsmålet er også til dels avhengig av hva som anses som politisk 
akseptabelt når det gjelder kommunale mindre- eller merinntekter. 

Lillehammer kommune budsjetterer på samme nivå som anslag fra forslag til statsbudsjett 2015. 

Vurdert resultatrisiko: -10 mill. kr til + 10 mill. kr. 

Pris- og lønnsvekst 

Budsjettet bygger på at den generelle prisstigningen (KPI) blir på 2,1 % i 2015. Eventuelle endringer i den 
generelle prisstigningen anses isolert sett å innebære en begrenset risiko for kommunens årsbudsjett. 
Dette skyldes flere 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 kommunens innkjøp av varer og tjenester med 
utgangspunkt i rammeavtaler der prisvilkårene allerede er avtalt for 2015. 

Åsrlønnsveksten fra 2014 til 2015 er forutsatt å bli 3,25 %. Lønnsoppgjøret i 2015 er et mellomoppgjør. 
Det er avsatt midler til å håndtere et lønnsoppgjør i denne størrelsesorden. 

Vurdert resultatrisiko: - 10 mill. kr  
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Utvikling i finansmarkedene, herunder renteutvikling 

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn at kommunens innlånsrente vil ligge på 2,05 pst. (gjelder nye lån 
og lån med flytende rente). Dette er samme rentenivået som snitt i 2014 og reflekterer Norges Banks syn 
om fortsatt lav rente inn i 2015. Anslaget er nøytralt, effekten av 1 prosentpoengs endring på årsbasis 
utgjør i størrelsesorden 2-3 mill. kr netto. Grunnen til forholdsvis lavt utslag er at Lillehammer kommune 
fortsatt 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 2014. Hvis 
derimot bankene krever høyere påslag på utlånsrentene enn de gjør i dag (ref. finanskrisen), vil også 
Lillehammer kommune ha en renterisiko knyttet til dette. 

Vurdert 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 flytting til kommunen eller overføring fra spesialisthelsetjenesten. Det er forutsatt at dette 
skal løses innenfor den enkeltes budsjettrammer.  

Sykefravær 

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

Samhandlingsreformen 

Det er fortsatt knyttet økonomisk risiko til samhandlingsreformen og spesielt utskrivningsklare pasienter. 

Effektiviseringstiltak foreslått i dette dokument 

Det legges stor vekt på at de enkelte tjenesteområder skal nå det budsjetterte målet med de tiltakene 
som ligger i budsjett 2015. Det er allikevel risiko for at enkelte virksomheter ikke når 
effektiviseringsmålene. 

Flom 

Det er ikke avsatt midler til flomtiltak i budsjett 2015. Rådmann vil legge fram egen sak i 2015. 

Hovedutgiftene vil være knyttet til å sikre vassdragene mot framtidig flomutfordringer. Det er lite 

sannsynlig at Lillehammer kommune skal finansiere 100% av disse utgiftene selv, og det søkes andre 

offentlige myndigheter om tilskudd. Risikoen er hovedsakelig knyttet til merutgifter i 

investeringsregnskapet, ikke direkte i driftsregnskapet. 
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4 Økonomiske forutsetninger og andre rammebetingelser 
Kommunens økonomiske rammebetingelser legges hovedsakelig gjennom forslag til statsbudsjett. 

Statsbudsjettet for kommende budsjettår vedtas etter utarbeidelsen av det kommunale budsjettet. 

Pris- og lønnsvekst  

Økonomi og handlingsplan 2015-2018 ble utarbeidet i 2014-priser. Budsjett 2015 blir utarbeidet i 2015-

priser. Alle tall i budsjettdokumentet er oppgitt i 2015-priser hvis annet ikke er uttrykkelig angitt. 

Prisvekst 2015 

Prisvekstanslaget i forslaget til statsbudsjett er 2,1 %. 

Lønnsvekst 2014 

Årslønnsveksten for kommunesektoren er i forslag til statsbudsjett 2015 anslått til 3,25 %. Dette er brukt 

i forutsetningene om lønnsvekst i dette budsjettforslaget. Dette er et noe lavere anslag enn i Økonomi 

og handlingsplan 2015-2018. 

Med en forventet budsjettert prisvekst på 2,1 % og en forventet lønnsvekst på 3,25 %, er forventet 

reallønns-vekst 1,15 %. 

Prisvekst i kommunale gebyrer 

En pris- og lønnsvekst på henholdsvis 2,1 og 3,25 % vil gi en veid utgiftsvekst for kommunal sektor i 2015 

på 3,0 %. Dette kalles i makroøkonomisk sammenheng for den kommunale deflatoren og er et uttrykk 

for generell prisvekst på kommunale tjenester. Alle kommunale gebyrer foreslås justert med denne 

prosentsatsen hvis ikke noe annet framgår av kapittel 12. 

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 skatteinntektene, inntektsutjevningen, 
skjønnstilskuddet og rammetilskuddet er i første rekke avhengig av følgende forhold:  
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 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 3 om rådmannens styringskart, 
rapporteringsrutiner og risiko for en vurdering av inntektsrisikoen knyttet til anslaget. 

For 2015 er det anslått at de frie inntektene vil bli på 1274 mill. kr. Anslaget er hentet fra Grønt Hefte, 
som er vedlegg til KRD sin budsjettproposisjon. 

 

Rammetilskudd 

Rammetilskudd har følgende innlemminger fra 2014 til 2015: 

Inn-/utlemminger Tall i 1000 kr 

Økt egenandel i statlige barneverninstitusjoner 824 
Styrking av NAV sine kontaktsentre -60 
Flytting av utredningsansvar i adopsjonssaker til 
bufetat            

-23 

Statlig ansvar for produksjon/utsending av valgkort  -90 
Samhandlingsreformen - fjerne kom. medfinansiering -28 373 
Uttrekk midler øyeblikkelig hjelp -445 
Endret fordeling offentlig og privat skole   -383 
Brukerstyrt personlig assistanse 1 500 
Økt maksimalpris barnehage -1 560 
Moderasjonsordning i barnehage 557 
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Overordnet budsjettoversikt 2015 – budsjettskjema 1A 

Oversikten viser rådmannens budsjettgrunnlag for 2015, gjeldende Økonomi- og handlingsplan for 2015, 

opprinnelig budsjett 2014, regnskap 2013. Budsjett 2015. 

 

Eiendomsskatt 

Ordinær eiendomsskatt er anslått til 75,8 mill. kr i 2015. I dette ligger en økning i eiendomsskatten på 1 

promille-poeng (tilsvarer 16,7 % økning) til 7 promille på næring, verker og bruk, som utgjør omlag 5 mill. 

kroner i økte inntekter. I tillegg økes eiendomsskatten for boliger, landbrukseiendommer og 

fritidseiendommer med 3 % til 4,15 promille som gir om lag 1,1 mill. kroner i økte inntekter. 

Tall i 1000 kroner - i løpende kroner

Budsjett 

2015

Økonomi- og 

handlings- 

plan

Vedtatt 

budsjett 

2014
Regnskap 

2013

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER i 2015- kr i 2014 - kr  i 2014 - kr

Skatt på inntekt og formue -656 018 -661 128      -615 198     

Ordinært rammetilskudd -617 742      -608 183      -591 001     

Sum frie inntekter -1 273 761    -1 282 913    -1 265 200    -1 206 200  

Skatt på eiendom -75 799        -69 362        -68 404        -61 555       

Andre direkte eller indirekte skatter -              -                

Andre generelle statstilskudd -45 089        -42 275        -41 691        -8 151        

-              

Sum frie disponible inntekter -1 394 648    -1 394 549    -1 375 295    -1 275 906  

-              

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -              

Renteinntekter og utbytte -54 021        -55 047        -54 050        -69 379       

Renteutgifter, provisjoner og andre 59 364         61 001         56 602         70 285        

Avdrag på lån 56 542         53 668         52 810         51 457        

Netto finansinntekter/-utgifter 61 886         59 622         55 362         52 363        

-              

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER -              

-                

Til ubundne avsetninger 350 350 3 350           10 500        

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk -              -10 360       

Bruk av ubundne avsetninger -16 700        -57 176       

Netto avsetninger 350 350 -13 350        -57 036     

FORDELING -              

Overført til investeringsregnskapet 20 235        

Til fordeling drift fra 1A -1 332 412    -1 334 577    -1 333 283    -1 260 345  

Driftsnivå som budsjett 2014 1 327 413     1 329 577     1 303 563     1 260 345   

Målsetting om overskudd -5 000          -5 000          -29 720        
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Andre generelle statstilskudd 

Andre generelle statstilskudd består av amortiseringstilskudd og integreringstilskudd. 

 Amortiseringstilskudd er en rentekompensasjonsordning knyttet til utbyggingen av skoler (her 

tidligere års rentefrie lån til utbygging/rehabilitering av grunnskole og Lillehammer 

Læringssenter) og etablering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For 2015 er 

amortiseringstilskuddet vurdert til 7 mill. kr. 

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

kommunestyrets vedtak. Integreringstilskuddet for 2015 er beregnet til 38 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 1,77 mrd. kr er kommunens økonomi bundet opp med nettorenter og avdrag 

i størrelsesorden 115 mill. kr pr år. Av dette dekker innbyggerne ca 12-13 mill. kr gjennom Vann og 

Avløps-gebyrer og Lillehammer kommune mottar Amortiseringstilskudd fra staten på ca 7 mill. kr. Disse 

postene er avhengig av rentesvingninger. 

Det vil ta mer omlag 32 år å nedbetale denne gjelden, forutsatt dagens avdragsnivå på ca. 56 mill. kr i 

året. 

I henhold til KOSTRA 2013 er netto lånegjelden i overkant av 42 997 kr pr. innbygger. Gjennomsnitt for 

gruppe 13 er 43 054 kr pr innbygger. 

Det er lagt til grunn en rente på 2,05% for flytende og nye lån. Dette er en på samme nivå som 

rentemarkedet i 2014, og tar høyde for Lillehammer kommunes relativt store andel av sertifikatlån. 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 sensitivt i forhold til svingninger i 

rentemarkedet på kort sikt. 

I 2015 er det budsjettert med et totalt låneopptak på 331 mill. kr hvorav 183,2 mill. kr til 

selvfinansierende investeringer, 97,2 mill. kr til ikke selvfinansierende investeringer, 50 mill. kr til lån fra 

Husbanken som startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Når det gjelder nye låneopptak 

for 2015, 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. 
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Netto finansutgifter og inntekter er budsjettert med 61,9 mill. kr. Dette er en økning fra budsjett 2014 

med ca 6 mill. kroner som skyldes merinvesteringer gjort senere år som øker total lånegjeld og derav 

rente og avdragsutgifter. 

Avsetninger og bruk av avsetninger 

Til ubundne avsetninger 

Pliktige avsetninger består av avsetning til forsikringsfond 350 000 kroner.  

Fra ubundne avsetninger 

Det er ikke budsjettert med bruk av fond i budsjett 2015. 

Budsjettert overskudd/mindreforbruk 

Det er budsjettert med et positivt resultat/mindreforbruk på 5 mill. kroner jamfør vedtak i Økonomi og 

handlingsplan 2015-2018, som ble vedtatt med følgende opptrappingstakt: 

 2015 2016 2017 2018 

Resultat 5 mill. kr 10 mill. kr 15mill. kr 20 mill. kr 

Budsjett- og regnskapsforskriftene krever et netto driftsresultat 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 være minst 3 % 

av brutto driftsinntekter. For Lillehammer kommune vil dette være i størrelsesorden 50-60 mill. kroner.  

Et stabilt og positivt driftsresultat forutsetter i praksis at det avsettes en reserve i årsbudsjettene. Som 

nevnt flere ganger i denne gjennomgangen og spesielt i forbindelse med risikovurderingen i del 1, hefter 

det usikkerhet ved mange av de anslagene som budsjettet bygger på. Den kommunale økonomien er 

avhengig av mange forhold som er usikre i forkant, som for eksempel generell økonomisk utvikling, 

rentenivå, nye brukere av tjenestene m.v. 

 

Vurdering av reserve 

Det forutsettes at det avsettes reserver til å håndtere uforutsette hendelser innenfor det enkelte 

tjenesteområde. Utover dette, er det ikke avsatt reserver i årets budsjett. 
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5 Lillehammer kommunes driftsøkonomi 2015 
 

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

Fremskriving av budsjett og teknisk ramme for 2015 

Den tekniske rammen for 2015 er budsjettrammen for 2014 justert med lønnsoppgjør 2014, 

helårsvirkninger i 2014 av permanente tiltak som er vedtatt igangsatt i løpet av 2014.  

Jamfør overordnet budsjettoversikt, med budsjettert mål om 5 mill. kroner i overskudd, er sum 

budsjettert driftsnivå 1.327 mill. kroner. 

 

Netto driftsrammer 2015 totalt 1,3 mrd. kroner fordelt sektorer (justert for fellesområde): 
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Netto driftsrammer 2011 -2015: 

 
Tabellen viser utviklingen av netto driftsrammer pr sektor i prosent av totale driftsrammer i Lillehammer 

kommune. Det er justert for kommunal medfinansiering. 

Handlingsregel fra Økonomi og handlingsplan 

For å nå målsetting om driftsresultat på om lag 3 % og oppbygging av fond over tid, vedtok 
Kommunestyret gjennom Økonomi og handlingsplan 2015-2018 handlingsregel for drift: 
 
KOSTRA-indikatorene brukes for å nå økonomiske målsettinger for Lillehammer kommune. Det ble  valgt 
ut indikatorer som har stor effekt på Lillehammer kommunes økonomi; helse og omsorg, barnehage og 
skole. De siste års drift har vist at de økonomiske utfordringene er spesielt store innen helse og omsorgs-
tjenestene. Bakgrunnen for at netto driftsutgifter er valgt som parameter er å ha fokus på de store 
tjenestenes andel av totaløkonomien og derigjennom vinne større kontroll med helheten. 
 
 
 LHMR 2011 LHMR2012 LHMR 2013 KG13 2013 Handlingsregel 

 Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede 
tjenester pr. mottaker 

0,53 0,52 0,53 0,48 
0,48-0,50 

 Lønn, helse og omsorg, i % av totale 
lønnsutgifter 

40,9 44,6 42,9 40,8 
40-41 

 Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av 
totale netto driftsutg. 

35,0* 40,3* 38,8 36,3 
36-37 

 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale 
netto driftsutgifter 

13,6 12,8 12,9 15,5 
12-13 

 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i 
% av totale netto driftsutgifter 

25,5 23,6 23,4 24,5 
23-24 

 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 8,3 8,4 7,8 9,2 7-8 

 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale 
lønnsutgifter 

24,5 24,1 23 27 
23-24 

 Elever per kommunal skole 248 232 228 276  

 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 13,1 13,7 14 14,5 13-14 

By og
samfunnsutvikling

Helse og velferd
Oppvekst, utdanning

og kultur
Utenfor sektor

Regnskap 2011 7,0 % 38,2 % 46,2 % 8,5 %

Regnskap 2012 6,8 % 39,3 % 45,6 % 8,3 %

Regnskap 2013 6,7 % 40,5 % 44,5 % 8,2 %

Opprinnelig Budsjett 2014 7,0 % 39,6 % 45,3 % 8,1 %

Prognose 2014 7,0 % 41,5 % 43,8 % 7,8 %

Foreløpige rammer 2015 6,7 % 40,7 % 44,6 % 8,0 %
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10.årstrinn 

*Korrigert for refusjon ressurskrevende brukere, slik at tall er sammenliknbare med 2013 
 

Når vi ser Lillehammer kommunes driftsøkonomi på et overordnet nivå, så ser vi gjennom Kostra-

indikatorene for de mest utgiftsdrivende tjenestene og gjennom driftsutviklingen på sektornivå at det de 

senere år forholdsmessig er flyttet midler til Helse og velferdstjenestene fra de andre sektorene. 

Økningen er vesentlig de fire siste år, og det må oppnås bedre kontroll over sektorens budsjett. I dette 

bildet, er det overordnet sett på ressursforflytningens økonomiske konsekvenser. Årsakssammenhenger, 

eksempelvis demografi, er ikke hensyntatt i denne vurderingen.  
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tall i tusen kr i 2015 kr i 2015 kr i 2014 kr i 2013 kr

By og samfunnsutvikling 89 263 90 301 88 930 87 008

BYGGSERVICE 44 491 44 991 43 418 48 555

EIENDOM -11 934 -11 411 -9 157 -10 565

VANN OG AVLØP 0 0 0 0

PARK OG IDRETT 25 004 25 029 23 668 20 962

VEI OG TRAFIKK 20 613 20 853 20 363 21 286

BYGGESAK 257 907 797 103

PLAN OG MILJØ 10 833 9 933 9 841 6 667

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD 10 302 10 302 9 894 10 010

Helse og velferd 603 688 610 090 586 328 617 205

HJEMMEBASERTE TJENESTER 174 724 179 524 171 354 181 057                       

LILLEHAMMER HELSEHUS 142 097 135 447 136 728 132 523                       

BOFELLESSKAP 124 862 118 582 114 196 116 117                       

NAV 49 454 40 360 37 951 49 342                          

SAMHANDLINGSREFORM 8 211 36 984 33 040 44 031                          

SYSSELSETTING 17 572 17 672 17 150 19 251                          

REHABILITERING 18 861 18 861 17 129 17 281                          

LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN 22 534 19 234 18 759 18 620                          

TILDELINGSENHETEN 20 808 20 711 17 637 19 910                          

FAG OG UTVIKLINGSENHET 4 573 4 573 5 547 4 954                            

PSYKISK HELSE OG RUS 19 992 18 142 16 837 14 119                          

Oppvekst, utdanning og kultur 660 185 654 349 636 628 639 172

GRUNNSKOLE 323 022 328 390 321 569 323 132                       

KOMMUNALE BARNEHAGER INKL FORVALTNING 172 072 169 812 164 363 161 944                       

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 41 243 40 600 39 093 40 352                          

FAGAVDELING OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR 1 558 1 558 0 -                                

BARNEVERNSTJENESTEN 44 225 37 261 36 888 40 186                          

AVLASTNING 23 953 24 153 23 636 23 874                          

LILLEHAMMER HELSESTASJON 16 071 14 310 13 902 13 632                          

KULTUR OG FRITID 16 383 15 863 15 462 14 546                          

LILLEHAMMER BIBLIOTEK 10 416 10 616 10 273 10 017                          

LILLEHAMMER KULTURSKOLE 7 553 8 097 7 854 7 428                            

KULTURHUSET BANKEN 3 204 3 204 3 123 3 596                            

LILLEHAMMER KINO 484 484 465 465                               

Fagenheter og andre -76 475 -14 463 -18 217 -50 989

Omplasseringsutvalg / overtallige 2 000 1 000 1 000 251                               

Politisk virksomhet 7 442 6 892 6 892 7 876                            

STAB 13 938 15 178 16 698 15 650                          

IT 14 347 14 347 14 117 16 595                          

HR 15 915 15 215 14 821 13 563                          

RÅDHUSFORVALTNING 9 659 9 761 9 510 8 247                            

RÅDMANN, SEKTORSJEFER OG OVERORDNEDE PROSJEKTER9 872 9 872 9 158 10 027                          

Revisjon og kontrollutvalg 2 282 2 364 2 315 1 959                            

INNKJØP 1 248 2 248 -429 1 496                            

ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE 2 788 2 788 2 692 1 600                            

FELLESOMRÅDET -154 085 -132 263 -132 303 -170 604                      

FELLESENHET ØKONOMI -1 881 -1 881 -1 881 -2 141                          

Felles brann lk 21 865 21 313 20 875 20 853                          

LKs andel av fellesfunksjoner 18 586 18 703 18 318 18 741                          

Sum driftsrammer 1 327 413 1 350 578 1 303 563 1 302 406

Budsjett 2014 Regnskap 2013Tjenesteområde
Rådmannens 

budsjettgrunn-lag 

2015

Teknisk 

budjettramme 

2015
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Fellesområde 

  Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Tilskudd ressurskrevende brukere                -56 025            -50 048  

Lønnsreserve                 32 254             34 247  

Felles pensjon - årets premieavvik                 15 300               8 894  

Tilksudd Lillehammer skifestival, YOG + andre tilskudd                   2 286               6 700  

Motpost avskrivninger                -67 612            -61 738  

Kalkulatoriske renter                -86 019            -80 830  

OU-kontingent mm                   1 430               4 866  

Olympiaparken                   5 500               7 000  

IT - effektivisering hele organisasjonen                  -2 000    

Effektivisering jamfør evalueringssak (rest sak 100)                  -1 500    

Motpost effektivisering innkjøp                   1 000    

Legacy og YOG-deltakelse 2015                   1 300    

Annet              -1 389  

Sum 8000-område              -154 085          -132 299  

 

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. 

Lønnsreserve 

Det er avsatt 32,3 mill. kr til dekning av lønnsveksten som følge av lønnsoppgjør i 2015. Dette bygger på 

en forventet lønnsvekst i 2014 fra forslag til statsbudsjett på 3,25 %. I tillegg er det avsatt for lokalt 

oppgjør kapittel 4 i 2014 som ikke er fordelt driftsrammene.  

Kalkulatoriske renter og avskrivninger 

Kalkulatoriske renter og avskrivninger er utgifter som belastes virksomheten direkte, og skal dekke reelle 

rente og avskrivninger, for å få et riktig utgiftsnivå på virksomhetene. Hovedtyngden knytter seg opp til 

vann- og avløpsinvesteringene, samt investeringene innenfor Eiendom, som danner grunnlaget for 

internhusleien. Motposten til kalkulatoriske renter og avskrivninger ligger på fellesområdet som en 

inntektspost. I årets budsjett utgjør dette 153,6 mill. kr. 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 

Gjennom ordningen får kommunene dekket 80 % av utgiftene over innslagspunktet på 1 mill. kroner pr. 

bruker. Det anslås et samlet tilskudd på 56 mill. kr i 2015. Anslaget bygger på 2014 nivå, med kjente 

volumøkninger for 2015.  
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Olympiaparken - finansiering 

 

Olympiaparken utfordres på å effektivisere driften. For 2015 settes dette til 1 mill. kroner som er en 

beregnet halvårsvirkning. Rådmannen legger til grunn helårsvirkning på 2 mill. kroner fra 2016. 

Foreløpige tilbakemeldinger fra Olympiaparken sier at dette kan bety oppsigelser, og vil påvirke 

åpningstider, treningstider og løypekjøring. 

Effektivisering jamfør evalueringssak 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 100/14 «Evaluering av administrativ organisering 
2014» er det fremmet en forventning til budsjett 2015 om å synliggjøre økonomiske gevinster som følge 
av vedtatt justering av administrasjonen. Totalt utgjør dette 2,5 mill. kroner og er direkte relatert til en 
lederstilling i stab samt nedtak av administrativt ansatte i flere funksjoner. 
 

Legacy og YOG-deltakelse 

Ungdoms OL 2016 (YOG) går inn i et avgjørende planleggingsår.  Det er mange oppgaver som vil påfalle 

kommunen i forbindelse med et slikt arrangement. Blant annet innenfor infrastruktur, veg, trafikk og 

anlegg. Kommunen vil også bistå med kompetanse hvor frikjøp må påregnes. Det settes  av 1 mill. kroner 

til formålet. I tillegg har kommunen inngått ett samarbeid for å utvikle Lillehammer olympic legacy 

center. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Norges 

idrettsforbund. Formålet er å utvikle den Olympiske arven fra lekene i 1994 og 2016 hvor fokus vil være å 

utvikle et internasjonalt kraftsenter for kompetanseutvikling rettet mot ledere, trenere og utøvere fra 

hele verden.  Det settes av 300 000 til dette arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

Finansiering Olympiaparken:

Årlig behov - jamfør 2014 11500

Effektivisering Olympiaparken -1000

Statlig tilskudd Bob og Akebanen -2000

Andel av Oppland fylkeskommunes midler -3000

Lillehammer kommunes andel 2015 5500
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6 By- og samfunnsutvikling 

Hovedmål for sektoren 

 Rollen som samfunnsutvikler og tilrettelegger oppleves som offensiv, tydelig og forutsigbar, og 

preges av åpenhet i dialogen med mangfoldet av samfunnsaktører. 

 God forvaltning av kommunale bygg, anlegg og infrastruktur. 

 Kjerneoppgaver innen drift prioriteres og er godt organisert, samordnet og bidrar til effektiv 

oppgaveløsning.  

Fokusområder  

 Kvalitet i alle deler av tjenesteproduksjonen  

 God ressursforvaltning (personal og økonomi) 

 Kompetanseutvikling 

 Samhandling og dialog 

 

Hovedutfordringer 

 Drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, anlegg og infrastruktur 

 Koordinere, planlegge og gjennomføre tiltak i tilknytning til vassdrag for istandsetting etter flom 

og forebygge flom. 
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Styringskart 

 Strategiske mål 2015 -2018 Måles ved Status 2014 Ambisjon 2015 

B
ru

ke
re

/i
n

n
b

yg
ge

re
 

 

 Tilgjengelig, sikkert og effektivt 
sykkelvegnett som bidrar til å øke 
antall personer som sykler 

 Ha et internt vegnett og 
kollektivtilbud med god 
tilgjengelighet og som sikrer en 
effektiv trafikkavvikling. 

 Drive og videreutvikle egne tilbud og 
anlegg forutsigbart(Idrett/friluftsliv/ 
park) 

 Innta en aktiv rolle i å anskaffe og 
klargjøre tomter og legge til rette for 
boligbygging 

 Bidra til å oppfylle nasjonale og 
regionale klima og miljømål 

 Utnytte de muligheter som finnes 
for å ivareta hensyn til miljø og 
klima 

 Miljøfyrtårnsertifisering inngår i 
plan- og rapporteringssystemet 

 Til enhver tid levere drikkevann av 
god kvalitet 

 Utslipp til Mjøsa skal begrenses til et 
minimum samtidig som overflatevann 
ikke skal måtte renses unødig 

 Fornyingstakt på ledningsnett(VA) på 
100 år. 
 

 
Antall reisende bybuss 

 
1.035.000(2013) 

 
+ 3 % 

   

Antall reisende med sykkel 
(passeringer gj.snitt pr. døgn) 

Storgata=287 
Helsehuset=197 

Begge målepunkt + 5 %  

Etablering/tilrettelegging 
gang/sykkelveg(antall km) 

1,9 km 1,2 km 

Reasfaltering veg(antall km) 2,5 km 4 km 

Vegdrift/vedlikehold (kr pr km 
kommunal veg) 

Kr 81.500,- Opprettholde 2014 

Avvik drikkevannskvalitet 0 0 

Avvik rensekrav avløpsvann 0 0 

Sanering ledningsnett (meter 
pr. år) 

 724 m 1500 m 

Svevestøv, døgnoverskridelser < 25 < 25 

Bruk av kommunale 
idrettsanlegg* 

93 % (2013) 94 % 

Energiforbruk kommunale 
idrettsanlegg** 

269 kwh pr. m2  - 3 % 

Energiforbruk kommunale 
bygg 

177 kwh pr m2  - 3 % 

Energiforbruk VA tekniske 
anlegg*** 

Ikke målt p.t. - 3 % 

Antall uavslutta byggesaker 189 < 150 

Behandlingstid private 
reguleringsplaner 

240 dager <250 dager 

Antall private og offentlige 
virksomheter som er 
miljøsertifisert 

Private: 45 
Offentlige: 35 

 
Offentlige: 48 

   

R
am

m
e

b
e

ti
n

ge
ls

e
r 

 
 
 

 Sektorens tjenesteområder 
overholder tildelte budsjettrammer 
 

Tjenesteområdenes 
regnskapsresultat 

 
Ingen 
budsjettoverskridelser 
+/- 1 % 

P
ro

se
ss

e
r 

 

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

 Redusere sykefraværet 

Sykefravær 6,66 % 6,5 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
«Gjennomført 
medarbeidersamtale" 

 
Ikke målt på 
sektor p.t. 

 
85 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
Faglig og personlig utvikling 

4,0-4,5 > =gjennomsnitt (4,1) 

K
o

m
p

e
ta

n
se

 o
g 

h
o

ld
n

in
ge

r 

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

Medarbeiderundersøkelsen 
«Helhetsvurdering» 4,4 – 5,1 > =gjennomsnitt (4,5) 

*    Anlegg for utleie, Kristinshall/Curlinghall/ungdomshall og Stampesletta   

**  Ishaller/Idrettshall 

***Renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner 

Status i sektoren 

Sektoren har i 2014 videreført arbeidet med omstilling til ny administrativ struktur, siste to 

tjenesteområdeledere(TO leder vann og avløp og Byplansjef) tiltrådte sine stillinger i løpet av 2014. Fag 
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og utviklingsavdeling er ikke etablert innenfor sektoren. Denne skal i.h.t ny struktur ivareta samhandling 

av kjerneoppgavene innen tekniske tjenester for bl.a. å ivareta sektorovergripende oppgaver tilknyttet 

økonomistyring, kvalitetssikring og kompetanseutvikling. Hovedfokus i 2015 vil være å finne 

organisatoriske løsninger for å ivareta helt sentrale sektorovergripende oppgaver. 

Flere omfattende nye planoppgaver vil kreve betydelige ressurser innen sektoren, i tillegg til oppfølging 

av gjeldende planer og prosjekter. De mest ressurskrevende vil bl.a. være Kommunedelplan for Klima og 

miljø, Byutviklingsprosess 2044(ATP), ByR Lillehammer(utviklingsprosjekt for byregioner), handlings- og 

tiltaksplaner for vassdrag, hovedplan for vann og avløp og revisjon(hele eller deler) av kommuneplanens 

arealdel.  

Sektoren har et forvaltning- og driftsansvar tilknyttet mangfoldet av kommunens bygninger, anlegg og 

infrastruktur. Det er i dag ikke tilstrekkelige ressurser til optimal drift, vedlikehold og utvikling av den 

totale bygg- og anleggsmassen, forutsatt at normal funksjon skal opprettholdes og at opparbeidet 

vedlikeholdsetterslep ikke skal økes ytterligere. 

Sektoren har de siste årene gjennomført tilsyn, kontroll og utbedring av lekeapparater og lekeplasser i 
tilknytning til skoler og barnehager. Dette er oppgaver som skal ivaretas i.h.t forskrift, tilsynet søkes løst 
innenfor eksisterende ressurser, men dette vil være på et absolutt minimumsnivå. Det er i årets budsjett 
ikke avsatt investering eller driftsmidler til utbedring av lekeapparater og lekeplasser. 

 

Det vil for 2015 stilles store krav til sektoren totalt sett, og til det enkelte tjenesteområde, når det gjelder 

små og store effektiviseringstiltak. Foreliggende rammer(gjeldende ressurser personell og økonomi) gjør 

at det stilles betydelige krav til ledelse og innovasjon på alle nivå i organisasjonen.  

Fokus på kjerneoppgaver opprettholdes og for flere av brukerne kan dette oppleves som reduserte 
tjenester eller redusert tjenestekvalitet. For øvrig vil tjenesteområdene i størst mulig grad prøve å 
opprettholde dagens kvalitet.  

En utfordring for sektoren er fortsatt tilgang på nødvendig teknisk kompetanse, både med tanke på å 

beholde og rekruttere. Denne utfordringen deles med et flertall av norske kommuner og er et generelt 

uttrykk for knapphet på tilgjengelig kompetanse innenfor disse fagfeltene.  Kompetanseutvikling og 

kompetansemobilisering blant egne ansatte, kombinert med rett lønnspolitikk, vil fortsatt være helt 

sentrale tiltak for å møte denne utfordringen.  

Sektoren har fra og med 2014 fått en betydelig utfordring med tanke på å planlegge, gjennomføre og 

koordinere tiltak i de bynære vassdragene for istandsetting etter flom og forebygging for flom. Dette 

berører i vesentlig grad alle tjenesteområdene innenfor sektoren. Det er pr. i dag ikke tilstrekkelige 

ressurser(bemanning, kompetanse, drift og investeringsmidler) til å planlegge og gjennomføre alle 

nødvendige tiltak. For å påbegynne dette arbeidet er det innenfor sektoren igangsatt ett prosjekt 

(varighet t.o.m. april 2015) med hovedformål å avklare kommunens helhetlige ansvar gjennom 

koordinering internt mellom ulike tjenesteområder og eksternt mellom private og andre offentlige 

aktører. Egen sak som belyser utfordringene legges fram for politisk behandling medio 2015. 



26 

 

Tjenesteområdene 

Byggesak 

Byggesak har stort fokus på en kvalitativ god saksbehandling av byggesaker, men har pr. i dag  

utfordringer med tanke på tilstrekkelige ressurser for å saksbehandle byggesøknader innenfor gjeldende 

frister. Det er noe usikkerhet knyttet til gebyrinntekter, siden disse er avhengig av aktiviteten i bygge-

markedet.   

Vedtatt budsjettramme 2014 797 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 206 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 1 003 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 907 

Prosjekt etterslep flyttes til normal drift -500 
Økt salg av tjenester(infoland) -150 
  
Sum kompensert inngangsfart -650 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 257 

Konsekvenser 

Budsjettrammene innebærer at prosjekt AJOUR(eldre byggesaker) i sin nåværende form avsluttes. Dette 

innebærer at oppgavene må løses innenfor eksisterende rammer. Dette kan bidra til reduserte gebyrer 

og at uavsluttede byggesaker fortsatt kan bli liggende uavklart. I løpet av 2015 vil det komme endringer i 

Plan- og bygningsloven som gjør at tilsyn, informasjon og rådgivningsoppgavene vil øke betraktelig. Dette 

er oppgaver som ikke er gebyrbelagt i dag. Dette vil medføre en økning og endring av gebyr i løpet av 

2015.  

Byggservice 

Tjenesteområdet vil opprettholde sitt fokus på effektivisering og gjennomføring av kjerneoppgaver i 

2015. Omstilling og endring videreføres fra 2014. For brukere av kommunale bygg kan endringene 

oppleves som redusert kvalitet på tjenestene. 

Vedtatt budsjettramme 2014 43 418 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 1 608 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 33 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 45 059 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 44 991 

Reduksjon årsverk -500 
  
Sum endringer -500 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 44 491 
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Konsekvenser 

Stillingsreduksjon og redusert vikarbruk tilsvarende syv årsverk er gjennomført i henhold til omstilling i 

2014, og det effektiviseres nå ytterligere med ett årsverk for 2015. Omstillingen innebærer at ansatte må 

være forberedt på endrede eller nye oppgaver.  

I forbindelse med de effektiviseringstiltak som er gjennomført i 2014 og som videreføres i 2015 må 

tjenesteområdet opprettholde stort fokus på arbeidsmiljøet, for at effektiviseringstiltakene ikke 

medfører negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.  

Eiendom 

I vedtatt vedlikeholds-strategi for kommunens bygningsmasse (2012) er det et mål å avsette kr 170 pr. 

m2 pr. år til vedlikehold. I 2013 ble det benyttet kr 55 pr. m2. Kommunens totale bygningsmasse utgjør i 

dag om lag 157.000 m2. Gapet mellom behov/»norm» og dagens nivå utgjør med andre ord ca. 18 mill. 

kroner pr. år. For 2015 reduseres vedlikeholdet med 0,8 mill. kroner, og gapet økes tilsvarende.  

Vedtatt budsjettramme 2014 -9 157 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 177 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr -8 980 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr -11 411 

Reduksjon vedlikehold -800 
Økt kostnad snøbrøytning (Anbud) 277 
  
Sum endringer -523 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr -11 934 

 

Konsekvenser 

Etterslepet i forhold til vedlikehold av kommunens bygningsmasse øker i 2015.  

 

 

 

Park og idrett 

Tjenesteområdet opprettholder sitt fokus på gjennomføring av kjerneoppgaver i 2015. For brukere av 

idrett, park og friluftsanlegg kan dette oppleves som redusert tjenestetilbud. Sentrale og mye brukte 

anlegg vil bli prioritert, for om mulig å opprettholde tilgjengelighet for alle grupper. 

 

 

 

 



28 

 

Vedtatt budsjettramme 2014 23 668 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 

Lønnskompensasjon 2014 221 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 810 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 24 699 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 25 029 

Drift skatepark/tverrløypa 300 

Nye kunstgressbaner 75 

Redusert tilskudd, kompensasjon leie av anlegg -250 

Vinterdrift Stampa (kunstgress januar) -150 

  
Sum endringer -25 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 25 004 

 

Konsekvenser 

Det er pr. i dag et betydelig etterslep på vedlikehold av idrett, park og friluftsanlegg, etterslepet vil øke 

for 2015. Leieprisen på idrettsanleggene prisjusteres med kommunal deflator for alle grupper. 

Stampesletta kunstgressbane med undervarme holdes stengt ut januar, da dette er en kostnadskrevende 

og svært utfordrende måned driftsmessig (temperatur og nedbør) og med relativt sett mindre aktivitet. 

Alternativt økes leieinntektene i januar tilsvarende kostnaden, eller fordeles over hele vinterperioden. 

Tilskudd til lag og foreninger som kompensasjon for leie av kommunale anlegg reduseres med 25 %. 

 

Plan og miljø 

Plan- og utviklingsarbeid er i utstrakt grad tverrfaglig og utfordrer helhetsansvaret i organisasjonen. For å 

sikre kvalitet og god framdrift i både pågående og nye planer/prosjekter er det nødvendig med bruk av 

kompetanse på tvers av sektorer. Virksomheten har pr. i dag for lav bemanning på plansiden for å ivareta 

og holde en tilfredsstillende framdrift i pågående og nye store planoppgaver, utbyggings- og 

utviklingsprosjekter for Lillehammer kommune. Det er noe usikkerhet knyttet til gebyrinntekter som 

også er avhengig av ressurser til saksbehandling av arealplansaker.  
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Vedtatt budsjettramme 2014 9 841 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 

Lønnskompensasjon 2014 114 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 9 955 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 9 933 

Videreføre BOSO-satsing i egen drift - fra 1.5 500 

GIS - interkommunalt - ihht avtal 400 
Midlertidig vakanse GIS Lillehammer -250 

Kommuneplanarbeide - netto økning 250 

Sum endringer 900 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 10 833 

 

Konsekvenser 

Oppgaver må avstemmes i forhold til tilgjengelige ressurser totalt sett. Framdrift i forhold til større 

planer og prosjekter kan bli forskjøvet på grunn av ressurstilgangen. 

 

Vann og avløp 

Hovedplan for vann og avløp er vedtatt høsten 2014. Hovedplanen synliggjør behov for store framtidige 

investeringer til oppgradering av eksisterende anlegg og nyanlegg. Dette omfatter både tekniske anlegg 

og ledningsnett. Reduksjon av driftskostnader gjennom ENØK-tiltak er prioritert. Tilstrekkelig 

kompetanse og ressurser innen fagområdet for å planlegge og gjennomføre framtidige drifts- og 

investeringstiltak er en forutsetning. Dette omfatter også rekruttering av spisskompetanse som 

ingeniører og jurist. Tjenesteområdet har pr. i dag ikke tilstrekkelige kompetanse og ressurser for fullt ut 

å ivareta oppgavene i.h.t. hovedplanen. 

Vedtatt budsjettramme 2014 0 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 0 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 0 

  
Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 0 

 

Konsekvenser 

Vedtatt hovedplan forutsetter betydelig økt innsats innenfor vann og avløpssektoren som totalt sett vil 

øke gebyrgrunnlaget. I 2015 foreslås en differensiering av gebyrene med en økning av gebyr innenfor 

vannsektoren og en reduksjon av gebyr innenfor avløpssektoren. Sum totalt vann og avløpsgebyr vil ikke 

endres vesentlig utover prisstigning i 2015.  
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GLØR IKS innstiller overfor alle eierkommunene at renovasjonsgebyret vedtas med en økning på 5,7 % i 

snitt. Likt renovasjonsgebyr og full fraktutjevning i alle eierkommunene er i henhold til vedtak om 

volumdifferensiert gebyr og i henhold til vedtektene.  

 

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 milliarder kr i nypris(beregnet 2012). 

Det er et stort årlig ressursbehov til drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet for å holde denne 

vegkapitalen i hevd. Pr. i dag er det et betydelig etterslep på vedlikehold og rehabilitering av kommunale 

veger.  

Vedtatt budsjettramme 2014 20 363 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 269 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 134 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 20 766 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 20 853 

Nytt anbud vinterdrift 800 
Gatelys - påvisning 100 
Parkering utvidet til kl. 17.00 -1000 
Veihøvel - drift (forutsetter kjøp av veihøvel) -140 
  
Sum endringer -240 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 20 613 

 

Konsekvenser 

Det er pr. i dag et betydelig etterslep på vedlikehold av veganlegg, etterslepet vil øke for 2015. Gratis 

parkering i sentrum mellom kl. 15-17 videreføres ikke, drift og vedlikehold av vegnettet i sentrum 

prioriteres. Administrative ressurser prioriteres i større grad til investeringsprosjekter hvor kostnader 

belastes investeringsregnskap. Dette medfører mindre ressurser til ordinære forvaltningsoppgaver, 

driftsplanlegging og trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Arbeidsmiljømessige konsekvenser Sektor. 

Lillehammer kommune har i henhold til vedtatte planer store ambisjoner om å løse viktige 

samfunnsoppgaver. Dette omfatter i stor grad drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver innenfor sektor 

By- og samfunnsutvikling.  Dersom tilgjengelige ressurser innenfor mangfoldet av oppgaver ikke er 

tilstrekkelig kan dette få negative arbeidsmiljømessige konsekvenser tilknyttet flere av 

tjenesteområdene innenfor sektoren. Foreliggende rammer innebærer en videreføring av 

effektiviseringskrav som igjen stiller store krav til ledelse på alle nivå for å ivareta og videreutvikle et godt 

og inkluderende arbeidsmiljø og gjennom dette øke nærværet på de enkelte arbeidsplassene.  
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Lillehammer kirkelige fellesråd 

Hovedutfordring for kirkesektoren har over lang tid vært et etterslep tilknyttet drift og vedlikehold av 
kirkebygg og kirkegårder. Kirkevergen har for 2015 meldt inn nødvendig behov for økt kommunalt 
tilskudd, primært tilknyttet drift og vedlikeholdsoppgaver på bygg og anlegg. Dette er det tatt høyde for i 
budsjett for 2015. Kirkesektoren har over et par år opparbeidet et driftsunderskudd som ikke fullt ut kan 
dekkes innenfor eget budsjett. Konsekvensene ved dette legges fram som egen politisk sak etter at 
regnskap 2014 for kirkesektor er avsluttet. 
 

Vedtatt budsjettramme 2014 9 894 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 

Lønnskompensasjon 2014 0 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 200 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 10 094 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 10 302 

    

Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 10 302 

 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Rådmannen vil i dette kapittelet gjengi tallmateriale fra kommunal statistikk for Lillehammer kommune 
sammenlignet med andre kommuner.  Inndelingen er gjort pr sektor. Det beskrives hva som inngår i 
tallene, og en kort kommentar fra rådmannen. 
 

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, kommunale veier og gater  

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 772 Kr 1 221 Kr 634 Kr 647 Kr 619 Kr 413 Kr 684 Kr 761 

2012 Kr 700 Kr 1 071 Kr 537 Kr 583 Kr 581 Kr 370 Kr 699 Kr 764 

Dette betyr: I utgangspunktet har Lillehammer høye vinterdriftskostnad på grunn av klima og topografi 
men ligger ca. på landsgjennomsnittet pr. innbygger. 2013 var spesielt utfordrende og kostnadskrevende 
på grunn av flom. 

 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og anlegg per innbygger  

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 310 Kr 44 Kr 79 Kr 123 Kr 121 Kr 288 Kr 406 Kr 419 

2012 Kr 298 Kr 34 Kr 43 Kr 130 Kr 134 Kr 52 Kr 375 Kr 386 

Dette betyr: Oversikten viser netto driftskostnader idrettsanlegg som eies og drives av kommunene (dvs. 
inkluderer bl.a. ikke OL anlegg og evt. tilskudd til private anlegg) Lillehammer kommune har drift i 
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egenregi av store kostnadskrevende idrettsanlegg (ishaller), men ligger lavere pr. innbygger enn Gruppe 
13 og landsgjennomsnittet. 

 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger  

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 3 891 Kr 4 890 Kr 4 561 Kr 3 787 Kr 4 296 Kr 3 535 Kr 3 960 Kr 4 323 

2012 Kr 3 665 Kr 4 715 Kr 3 851 Kr 3 350 Kr 4 280 Kr 3 068 Kr 3 867 Kr 4 425 

Dette betyr: Sammenligningen viser at Lillehammer kommune har lavere drift og vedlikeholdskostnader 
på kommunale bygg enn gruppe 13 og betydelig lavere enn gjennomsnitt for landet. 

  

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 
13 

Snitt 
landet 

2013 Kr 154 Kr 299 Kr 194 Kr 193 Kr 186 Kr 294 Kr 180 Kr 195 

2012 Kr 175 Kr 300 Kr 249 Kr 169 Kr 188 Kr 323 Kr 172 Kr 192 

Dette betyr: Sammenligningen viser at Lillehammer kommune har betydelig mindre ressurser avsatt til 
plansaksbehandling enn øvrige kommuner. Lav kostnad i 2013 skyldes i hovedsak vakanse i stillinger. 

 

Netto driftsutgifter til Kirke/kirkegårder/gravlunder pr. innbygger i kroner  

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 373 Kr 738 Kr 562 Kr 392 Kr 511 Kr 482 Kr 465 Kr 521 

2012 Kr 358 Kr 731 Kr 530 Kr 389 Kr 474 Kr 495 Kr 458 Kr 509 

Dette betyr: Lillehammer kommune yter årlig et driftstilskudd til Kirkelig fellesråd til administrasjon, drift 
og vedlikehold av kirker og kirkegårder(i.h.t kirkeloven). Sammenligningen viser at årlig kostnader er 
betydelig lavere pr. innbygger enn øvrige kommuner og landsgjennomsnittet. 

 

Årsgebyr vannforsyning (Tabellen viser årsgebyr vann for standardbolig inntil 120 kvm) 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 1 945 Kr 3 875 Kr 2 762 Kr 2 100 Kr 3 307 Kr 2 108 Kr 2 144 Kr 3 206 

2012 Kr 1 945 Kr 3 875 Kr 2 670 Kr 2 100 Kr 3 090 Kr 2 000 Kr 2 054 Kr 3 122 

Dette betyr: Til tross for at vannet må pumpes fra under Mjøs-nivået opp til 850m over havet 

(Nordseter) er vannbehandlings- og transportkostnadene relativt lave, pr. 2013(og 2014) ligger årsgebyr 

vann lavere enn de andre Mjøsbyene, lavere enn gruppe 13 og vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. 

Med de store investeringsbehovene som framgår av vedtatt hovedplan for vann og avløp innenfor 

vannsektoren, for perioden 2015-2018, må en imidlertid forvente en vesentlig økning i årsgebyr vann fra 

2015. 
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Årsgebyr avløp(Tabellen viser årsgebyr avløp for standardbolig inntil 120 kvm) 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 3 490 Kr 3 786 Kr 4 073 Kr 2 190 Kr 5 562 Kr 3 480 Kr 2 912 Kr 3 559 

2012 Kr 3 490 Kr 3 550 Kr 3 954 Kr 2 190 Kr 5 198  Kr 3 300 Kr 2 802 Kr 3 449 

Dette betyr: Til tross for at Lillehammer Renseanlegg (som et av 5 renseanlegg i landet) har nitrogen-

fjerning, ligger gebyret lavere enn landsgjennomsnittet. Selv med økt driftsnivå og investeringsbehovene 

som framgår av vedtatt hovedplan for vann og avløp innenfor avløpssektoren, kan det p.g.a tidligere års 

fondsavsetninger forventes en reduksjon av årsgebyr avløp f.o.m. 2015. 
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7 Sektor for helse og velferd 
 

Hovedmål for sektoren 

 Innbyggerne opplever et tilgjengelig og høyt kvalifisert, offentlig hjelpeapparat enten behovet er 

forebygging, bistand til mestring eller behandling. 

 Det skal ikke være ventetid på heldøgns pleie og omsorg 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. 

 Alle gis nødvendig helsehjelp og reell mulighet til å oppleve tilhørighet og mestring av egen 

hverdag  

 Alle skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig 

 

Fokusområder  

 Kompetanseheving 

 Innføre ny tilnærming til oppgaveløsning i de kommunale helse- og velferdstjenestene, med 

fokus på mestring og brukermedvirkning    

 Gjennomføre strukturelle grep for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene  

 Hverdagsrehabilitering 

 Velferdsteknologi  

 Ha fokus på gode arbeidsmiljø- og rekrutteringstiltak, sammen med omdømmebygging  

 Utvikle tjenestetilbudet innen demensomsorgen, inkludert bruk av velferdsteknologi   

 Aktivitets- og sysselsettingstilbud til personer med psykisk helse- og rusproblemer  

 

Hovedutfordringer 

 

 Arbeidskvalifisering av fremmedspråklige som har avsluttet introduksjonsordningen.   

 Arbeidsrettede kommunale tiltak til mennesker med rusavhengighet.  

 Rekruttering, utvikling og forvaltning av fagressurser 

 Kapasitet på institusjonsplasser, spesielt korttidsplasser.  

 Etterspørselsvekst 

 Innhold og kapasitet i demensomsorgen med fokus på mestring 

 Tilgang på egnede, kommunale boliger og tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet  
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 Høyt sykefravær 

Styringskart 

 Strategiske mål 2015 -2018 Måles ved Status 2014 Ambisjon 2015 

B
ru

ke
re

/i
n

n
b

yg
ge

re
 

 Involvere de som mottar 
tjenester i utforming og 
tilrettelegging. 

 Sette inn effektive tiltak så 
raskt som mulig etter at 
problemer er oppdaget og 
kartlagt. 

 Videreutvikle tverrfaglig 
samarbeid rundt dem som 
trenger ekstra oppfølging. 

 Legge til rette for og tilby et 
mangfoldig dag-, aktivitets- 
og sysselsettingstilbud. 

 Utvikle og ta i bruk nye 
løsninger som bidrar til at 
alle kan bo i eget hjem så 
lenge som mulig. 

 Bidra aktivt til at en større 
andel av personer med 
nedsatt funksjonsevne 
kommer inn i arbeidslivet. 

 

Antall personer på venteliste 
til nødvendig helsehjelp 

12 0 

Folkehelseindeksen – antall 
negative (røde) avvik 

3 0 

Unge langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp   

-13 % -5 % 

Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid 

56 % 
60 % 
 

Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med overgang 
til arbeid. 

39 % 
45 % 

 

R
am

m
e

b
e

ti
n

ge
ls

e
r 

 
 
 

 Sektorens tjenesteområder 
overholder tildelte 
budsjettrammer 
 

Tjenesteområdenes 
regnskapsresultat 

 
Ingen 
budsjettoverskridelser 
+/- 1 % 

P
ro

se
ss

e
r 

 

 Redusere sykefraværet 

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

Sykefravær 10,19 % 7,5 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
«Gjennomført 
medarbeidersamtale" 

 
Ikke målt på sektor p.t. 

 
85 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
Faglig og personlig utvikling 

3,9 -5,0 > =gjennomsnitt (4,3) 

K
o

m
p

e
ta

n
se

 o
g 

h
o

ld
n

in
ge

r 

 

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

Medarbeiderundersøkelsen 
«Helhetsvurdering» 3,8 – 4,8 > =gjennomsnitt (4,6) 

 

Status i sektoren 

Sektor Helse og Velferd er inne i en svært krevende periode økonomisk sett. Situasjonen er godt 

beskrevet gjennom tertialrapporter for 2014, statusrapport og faseinndelt handlingsplan.  
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Det er satt i gang en rekke tiltak på kort og lang sikt for å bedre situasjonen. Flere av tiltakene forutsetter 

systematisk arbeid over lengre tid for å oppnå ønsket effekt. Det vil fortsatt stilles store krav til hele 

sektoren for i størst mulig grad å redusere totalt utgiftsnivå samt bedre økonomistyringen. 

Fremdriften i prioriterte utviklingsprosjekt har av ulike grunner blitt forsinket i 2014. Arbeidet med de 

strategiske utviklingsprosjektene vil ha høy prioritet og stort fokus i2015; 

 Velferdsteknologi 

 Hverdagsrehabilitering 

 Miljøbehandling 

 Videreutvikling av dag-, aktivitets-, sysselsettings- og botilbud 

Det er etablert gode samhandlingsarenaer mellom tjenesteområdene, både innen sektoren og sammen 

med de andre sektorene. Spesielt gjelder dette områdene psykisk helse- og rusarbeid, barn/unge og det 

boligsosiale arbeidet.  

Kapasiteten på institusjonsplasser er fortsatt presset. Sektor Helse og Velferd har brukt store beløp i 

2014 på utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og kjøp av plasser fra Øyer kommune og Skogli 

Rehabiliteringssenter. Med etablering av faglig innsatsteam, hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode 

og en bedre utnyttelse av institusjonsplassene i kommunen forventer sektoren en vesentlig nedgang i 

utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av eksterne korttidsplasser i 2015.  

Antall hjemmeboende eldre med demens øker. Det er en målsetting 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. I tillegg forventes 

utviklingsprosjektet «Velferdsteknologi» å gi positive resultater for denne brukergruppen.  

Veksten i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp fortsetter imidlertid å øke, hovedsakelig knyttet til 

fremmedspråklige og personer med rusproblematikk. Antall langtidsmottakere har økt med nærmere 7 

% fra januar til august 2014. NAV Lillehammer vil sette inn ytterligere målrettede tiltak i 2015 for å 

dempe veksten i behovet for sosialhjelpsutbetalinger. 

NAV har i 2014 klart å snu den negative utviklingen i antall unge som mottar økonomisk sosialhjelp, 

nedgangen fra 1. til 2. tertial 2014 var på 13 %. Antall unge (18-24 år) som mottok sosialhjelp i 2. tertial 

utgjør 2,4 % av populasjonen unge per 01.01.14. Resultatet av utviklingsprosjektet «Ung vilje» forventes 

å bidra til en ytterligere positiv utvikling for denne gruppe stønadsmottakere.  

Tjenesteområdene 

Bofelleskap 

Bofellesskap har en volumvekst gjennom 2014 og inn i 2015 beregnet til 13,4 mill. Tjenesten 

kompenseres med deler av denne økningen og det resterende behovet realiseres gjennom 
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effektivisering og endring i tjenestenivå. Dette kan bety en nedbemanning i tjenesten. I tillegg vil kriterier 

for tildeling av nye heldøgns bofellesskap revurderes. For å få en best mulig utnyttelse av ressursene vil 

det bli en ytterligere satsing på ambulante tjenester. 

Vedtatt budsjettramme 2014 114 196 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 993 

Lønnskompensasjon 2014 2 970 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 118 159 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 118 582 

Netto volumøkninger 6 280 

Sum endringer 6 280 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 124 862 

 

Konsekvenser og risiko: 

En betydelig volumvekst vil kreve endring og omstilling i tjenesten og det vil bli en gjennomgang knyttet 

til hvilket ansvar og hvilke oppgaver som skal utføres og ivaretas av TO-Bofellesskap. Nye turnuser kan 

medføre noe økt vaktbelastning og det vil være en risiko for høyere sykefravær og utfordringer knyttet til 

arbeidsmiljø. Det kan også bli større turnover i stillinger som kan gjøre det vanskelig å opprettholde 

dagens faglige nivå og kvalitet i tjenesteleveransen.   

 

Psykisk helse- og rus 

Tjenesteområde Psykisk helsearbeid og rusomsorg ble etablert 1. mai 2013 og har ansvaret for å drifte 

og utvikle eget tjenestetilbud, samt å være en pådriver for utviklingen av tjenester innen feltet psykisk 

helse og rus.  Antall tjenestemottager i TO Psykisk helsearbeid og rusomsorg har økt med over 100 % de 

siste år.  
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Vedtatt budsjettramme 2014 16 837 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 

Lønnskompensasjon 2014 455 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 762 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 18 054 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 18 142 

Hardbruksboliger  1 900 

Unge med rusproblemer  950 

Lavterskeltilbud i hht plan for psykisk helse og 
rus/akuttberedskap 

600 

Samordningseffekt UNG VILJE -1 600 

    

Sum endringer 1 850 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 19 992 

 

Det er en fortsatt økende etterspørsel etter tjenester. Det spenner seg fra kriseoppfølging, bo-oppfølging 

til mer behandlingsrettet oppfølging. 

Tjenester som etterspørres er knyttet til mer sammensatt og komplisert problematikk enn tidligere og 

krever både tid og kompetanse. Vi ser for oss at dette er en økning som kommer til å fortsette også i 

fremtiden 

Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til 

sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Det betyr at tjenestetilbudet ikke bare kan behandle allerede 

oppståtte problemer men også har et økt fokus på forebygging av psykiske problemer og rusproblemer. 

For å imøtekomme den store veksten psykiske lidelser og behov for kommunale tjenester er det 

nødvendig med en omlegging i tjenesteutøvelsen med økt fokus på brukermedvirkning i den hensikt å gi 

tjenester lavest mulig i omsorgstrappen. Brukerens egne ressurser må tas i bruk i større grad enn nå det 

må etableres arenaer hvor bruker hjelper bruker.  

Tjenesteområdet har siden etablering effektivisert sine tjenester maksimalt. Tjenesteområdet legger nå 

opp til store endringer for å tilfredsstille de utfordringer man gjennom dagens tjenesteutøvelse selv ser, 

men også de krav og føringer som legges for feltet, fra sentralt hold. Inntil nå har endringene vært gjort 

uten tilførsel av nye midler. Det er nå ikke lenger mulig og en økt ramme er nødvendig for å 

imøtekomme dagens og fremtidens krav.  

Utvikling av nye tiltak og tilbud blir viktig for å imøtekomme utfordringen. Mer fokus på forebygging og 

lavterskel tilbud vil være nødvendig. 

Dette er også i tråd med regjeringens satsning som sier at kommunenes tilbud bør være bedre for å 

unngå innleggelser i institusjon. Antall sengeplasser i institusjon går ned og behandlingsansvar for lettere 

lidelser overføres til kommunen.  
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Oppfølging og behandling skal skje hjemme og ikke gjennom innleggelser for å ha minst mulig inngripen i 

menneskers liv. Dette har helt klart konsekvenser for hvordan kommunene skal bygge opp sitt tilbud. 

Sikkerhet for ansatte er også viktig i denne sammenheng. God kartlegging og utredninger som 

gir mulighet for tilpasset og rett oppfølging er helt nødvendig både av hensyn til kvaliteten på 

oppfølgingen men også knyttet til ansattes sikkerhet. 

 

Etablering av nye tilbud i 2015:  

I Lillehammer kommunes vedtatte bolighandlingsplan er det klare føringer om å tilby et noe mer 

differensiert botilbud enn hva som nå er. Det beskrives behov for treningsboliger for unge og 

hardbruksboliger for de med alvorlige rusproblemer. Oppfølging av mennesker i trengingsboliger og 

hardbruksboliger som skal etableres vil være nødvendig. 

 

Kommunestyrets behandling av plan for Psykisk helsearbeid og rusomsorg 2013 – 2016 har et tilleggs 

punkt hvor det sies at det «skal utredes å etablere et kommunalt akuttilbud i samarbeid med Sykehuset 

innlandet» 

Fra 1. desember vil Tjenesteområdet Psykisk helse og rus ha en utvidet åpningstid med nytt tilbud som 

også imøtekommer et akutt tilbud / lavterskel tilbud. Base for tilbudet fra klokken 16.00 – 20.00 er Villa 

Utsikten og det vil bli opprettet eget telefonnummer som kan benyttes. Dette tilbudet er i tråd med 

regjeringen føringer for feltet og det vil imøtekomme utfordringer både inne forebygging og behandling.  

Gjennom lovverket er pasient og brukere gitt retten til å medvirke i undersøkelse, behandling og valg av 

tjenestetilbud. Beslutninger skal tas i samarbeid med bruker.  Dette er særdeles viktig i all 

tjenesteutvikling og tjenesteområdet har derfor valgt og ansatte en medarbeider i brukermedvirkning for 

å bistå i denne utviklingen. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmetjenesten står overfor en stor og nødvendig snuoperasjon av sin tjeneste for å imøtekomme de 

krav utviklingen setter. Tre sentrale stikkord og fokusområder er hverdagsrehabilitering, demensomsorg, 

og velferdsteknologi. 

Det er lagt et høyt ambisjonsnivå for å hente ut gevinster knyttet til etablering av hverdagsrehabilitering. 

Forutsetningene for at man kan nå målet er at innsatsteamet er operativt og at det videreutvikles en nær 

samhandling mellom Tildeling, Lillehammer helsehus og Rehabiliteringstjenesten. 

Av tiltakene som er lagt inn i budsjett 2015 vil raskere utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 

og korttidsplasser ved LHH gi store utfordringer for hjemmetjenesten ved at pasienter med 

behandling/oppfølgingsbehov kommer tidligere i pasientforløpet. 
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For å overholde budsjettrammen 2015 er vi avhengig av en gevinst knyttet til hverdagsrehabilitering. I 

tillegg må tjenesten gjøre strammere prioritering av hvilke tjenester som gis. Dette kan medføre en 

redusert innsats på oppgaver til pasienter med mindre hjelpebehov. 

 
Vedtatt budsjettramme 2014 171 354 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 2 220 

Lønnskompensasjon 2014 4 605 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 995 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 179 174 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 179 524 

Effektivisering  -6 300 

Fra statsbudsjett: Brukerstyrt personlig 
assistanse 

1 500 

Sum endringer -4 800 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 174 724 

 
Konsekvenser for arbeidsmiljøet: 
 
Samtidigheten i omstillingsarbeidet og drift av tjenester vil nok oppleves som krevende i året som 
kommer. Det vil derfor være avgjørende at behovet for endringer kommuniseres godt fra ledelsen sin 
sideslik at de ansatte blir ansvarlige for endringsarbeidet i sitt daglige arbeid. Gode prosesser og tidlige 
involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten er avgjørende for å lykkes. 
 

Lillehammer Helsehus 

Frem mot årsskifte blir det viktig å forankre hos ledelsen i alle ledd at den økonomiske rammen 

Lillehammer helsehus har fått er det nivået Lillehammer kommune skal ha på disse tjenestene  i 2015. 

Både for Lillehammer Helsehus generelt og i den enkelte avdeling må det igangsettes prosesser ift nivået 

på tjenester og effektivisering av oppgaver der brukerperspektivet blir spesielt viktig.  

Videreføring av fokus på arbeidsmiljø forventes å redusere kostnader knyttet til sykefravær på sikt. 

Riktige og tilstrekkelige støttefunksjoner etableres for å sikre nødvendig kompetanse, samt for å øke 

mellomledernivåets kapasitet til å følge opp sykefravær og forhold knyttet til arbeidsmiljø. For blant 

annet å redusere behov for innleie av vikarer med sykepleierkompetanse fra vikarbyrå, etableres mer 

effektiv utnyttelse av fagkompetanse som allerede finnes på huset. Mulighet for samordning av tjenester 

med hjemmetjenesten er under utredning og dette, samt effektivisering av arbeid i avdelinger forventes 

å ha et potensiale og bidra til en noe mer kostnadseffektiv drift. Nedtak ut over dette må realiseres ved 

reduksjon i bemanning. 
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Vedtatt budsjettramme 2014 136 728 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial -5 093 

Lønnskompensasjon 2014 4 186 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 135 821 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 135 447 

Økt husleie 6 500 

Kompetansedager -650 

Bedre utnyttelse av romkapasitet* 1 000 

Div mindre tiltak -200 

    

Sum endringer 6 650 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 142 097 

 

Konsekvenser for arbeidsmiljø: 

Lillehammer Helsehus må gjennomføre en effektivisering på 3% for å overholde budsjettramme for 

2015. Tjenesten skal også håndtere flere korttidspasienter for å redusere kostnader knyttet til 

utskrivningsklare pasienter En styrkningen på 1 million dekker noe av den nødvendige bemanningen for 

å håndtere det økte antall pasienter gjennom året. Tjenesten viderefører det gode arbeidet med fokus 

på nærværsarbeid, oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljøet. 

For å opprettholde dagens nivå på tjenester er det nødvendig med å ta i bruk ny teknologi og andre 
måter å jobbe på. Dette omfatter bl.a. innføring av velferdsteknologi, hverdagsmestring og sang som 
terapi i demensomsorgen. I tillegg jobber Lillehammer Helsehus med å se på organisering, tydeligere 
oppgavefordeling og bruk av kompetanse på tvers av avdelinger.  
  

NAV 

NAV skal arbeide for å styrke brukernes muligheter til å komme i arbeid. Inngangen til arbeidslivet skal 

oppleves enklere for de som trenger større innsats for å komme i jobb. NAV Lillehammer skal bistå 

arbeidsgivere med å få ned sykefraværet, hindre utstøting og bidra med å rekruttere arbeidskraft. NAV 

Lillehammer har en målsetting om å bli en foretrukken rekrutteringspartner og vil i løpet av 2015 arbeide 

for å etablere rekrutteringsavtaler med bedrifter i regionen.   
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Vedtatt budsjettramme 2014 37 951 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 9 991 

Lønnskompensasjon 2014 329 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 1 010 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 49 281 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 49 860 

Styrket oppfølging økonomisk sosialhjelp 700 

Norskopplæring for flyktninger -1 700 

Økning KVP 594 

    

Sum endringer -406 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 49 454 

  

NAV Lillehammer prioriterer ungdomsgruppen både med hensyn til tiltak og oppfølging. Dette vil NAV 

fortsette med i 2015.  Hovedutfordringen for NAV Lillehammer er arbeidskvalifisering av 

fremmedspråklige. NAV vil arbeide for å få etablert tiltak som både er arbeidskvalifiserende og som 

styrker språkferdighetene til målgruppen.  

Rehabilitering 

Nåværende tjenesteområde vil fra 01.01.2015 være organisatorisk delt, ergo- og 
fysioterapitjenestene for barn og unge flyttes over til sektor Oppvekst, utdanning og kultur 
under TO- Helsestasjon.  Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne, hjelpemiddelforvaltning og de 
private fysioterapeutene med driftsavtale forblir i sektor Helse og omsorg. Det blir ingen 
endring i fysisk plassering i 2015. Det er startet et arbeid med å finne alternative lokaler til 
tjenesten på sikt. 
 
Vedtatt budsjettramme 2014 17 129 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 482 

Lønnskompensasjon 2014 278 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 802 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 18 691 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 18 861 

    

Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 18 861 

 
Lillehammer kommune starter opp med hverdagsrehabilitering. Ergo- og fysioterapeutene har 
en viktig rolle sammen med hjemmetjenesten i oppbygging av denne metoden å jobbe på.  
Dette vil kreve en endring av dagens måte å jobbe på. Fokuset må dreies mot tjenestemottakers 
mestringsevne og medvirkning og større samhandling med øvrige tjenester. 
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Sysselsetting 

Tjenesten har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø for brukerne med stor grad av deltakelse og 

mestringsopplevelser. Det skal fortsatt jobbes med markedsføring for salg av tjenester og 

egenproduserte varer til byens befolkning.  

Tjenesten er også sterkt involvert i arbeidet med å se nye muligheter og en større bredde i dag og 

aktivitetstilbudene og arbeidstreningsplasser gjennom prosjektet «Ung vilje». Gjennom denne prosessen 

er det nødvendig å finne rutiner for en bedre samordning av ulike tjenester. Målet er at flere 

ungdommer og andre kan oppleve mestring og selvstendiggjøring slik at de kvalifiseres for skolegang og 

det ordinære arbeidsmarkedet.    

 

 

 

 

Vedtatt budsjettramme 2014 17 150 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 20 

Lønnskompensasjon 2014 478 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 17 648 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 17 672 

Øke inntjening Gjenbruket -100 

    

Sum endringer -100 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 17 572 

 

Tjenesteområdet har en stor utfordring i forhold til å kunne ta imot nye brukere som trenger et varig 

tilrettelagt dagtilbud. Kapasiteten på alle de tre arbeidsplassene er begrenset og tjenesten jobber 

kontinuerlig med å få en best mulig utnyttelse av kapasitet, plass og areal. 

Tildelingsenheten 

Det er startet et arbeid med å omorganisere Tildelingsenheten. Arbeidet er ferdig innen 1.3.2015. Målet 
er en å etablere en enhet som sammen med de utøvende tjenestene har felles mål bilde, pasientflyt og 
bedre økonomistyring. 
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Vedtatt budsjettramme 2014 17 637 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 3 021 

Lønnskompensasjon 2014 90 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer -125 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 20 623 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 20 711 

Frivillighetssentralen 57 

Tilskudd Spenst 40 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 20 808 

Samhandlingsreformen 

Ordningen med kommunalmedfinansiering (KMF) utgår i 2015 og tas ut av rammetilskuddet.  

Det er forventet en kostnadsreduksjon i forhold til faktiske utgifter i 2014 knyttet til utskrivningsklare 

pasienter og kjøp av eksterne korttidsplasser. Det viktigste virkemiddelet er etablering av innsatsteam 

ultimo 2014 og bedre utnyttelse av romkapasitet ved institusjonene. 

Vedtatt budsjettramme 2014 33 040 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 2 768 

Lønnskompensasjon 2014 117 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 395 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 36 320 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 36 984 

Kommunal medfinansiering* -28 373 

Bedre utnyttelse av romkapasitet LHH -3 000 

Innsatsteam 2 600 

Sum kompensert inngangsfart -28 773 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 8 211 

* Usikkerhet knyttet til tallmaterialet, da kun 
nasjonalt beløp er beregnet. 

  

Fag og utviklingsenhet 

Vedtatt budsjettramme 2014 5 547 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial -1 076 

Lønnskompensasjon 2014 218 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 4 689 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 4 573 

    

Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 4 573 
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Legehelsetjenester og miljørettet helsevern 

De økonomiske rammer i 2015 for legevakt, fastlegeordning, turnuslegeordning og forebyggende 
helsearbeid, er økt i samsvar med forventede utgifter i 2015. Avsatte midler gir befolkningen et godt 
legevakt- og fastlegetilbud.   
Vedtatt budsjettramme 2014 18 759 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 

Lønnskompensasjon 2014 58 

Omorganisering 0 

Andre tekniske endringer 167 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 18 984 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 19 234 

Norsk pasientskadeerstatning 230 

Sum tiltak 3 570 

Effektivisering -500 

Sum endringer 3 300 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 22 534 

 Økningen i budsjettrammen 2015 er i hovedsak knyttet til legevakt, ca 2 mill. kroner, og 
fastlegeordningen ca 1 mill. kroner. 

Sammenligning med andre kommuner 

Rådmannen vil i dette kapittelet gjengi tallmateriale fra kommunal statistikk for Lillehammer kommune 

sammenlignet med andre kommuner.  Inndelingen er gjort pr sektor. Det beskrives hva som inngår i 

tallene, og en kort kommentar fra rådmannen. 

Hjemmetjenester: 

Tabellen viser enhetskostnader pr tjenestemottaker innen hjemmetjenesten, avlastning, omsorgslønn, 

praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse.  

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 236 516 Kr 128 114 Kr 201 874 Kr 208 693 Kr 182 460 Kr 224 900 Kr 226 133 Kr 220 685 

2012 Kr 248 610 Kr 116 110 Kr 226 833 Kr 203 134 Kr 183 010 Kr 231 999 Kr 215 974 Kr 211 093 

 

Dette betyr: Lillehammer kommune bruker mer ressurser pr. tjenestemottaker enn sammenlignbare 

kommuner. Om dette gir bedre kapasitet eller kvalitet på tjenestene er vanskelig å fastslå. Utviklingen 

viser at det har vært en produktivitetsvekst for hjemmetjenester på nærmere 5 % sammenlignet med 

foregående år. Rådmannen har igangsatt et arbeid med å vurdere kommunens tildeling av tjenester og 

dette arbeidet forventes å resultere i en positiv kostnadsutvikling.  
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Enhetskostnader institusjon 

Tabellen viser driftsutgifter ved tjenesteproduksjon per beboer i institusjon 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 952 262 Kr 1 030 861 Kr 780 208 Kr 1 125 888 Kr 948 499 Kr 1 040 974 Kr 1 043 610 Kr 994 850 

2012 Kr 987 172 Kr 988 806 Kr 937 300 Kr 1 141 418 Kr 865 858 Kr 979 365 Kr 971 259 Kr 950 047 

 

Dette betyr: driftsutgiftene for institusjon ligger på et forsvarlig nivå. Lillehammer skiller seg fra andre 

kommuner ved at vi har en stor institusjon og slik sett bør ha stordriftsfordeler. Samtidig vil 

vertskommuneansvaret for drift av intermediærplasser og ø-hjelpsplasser drive kostnadene noe høyere 

da en her sammenligner brutto driftsutgifter.   

Utgifter Pleie og omsorg: 

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

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 16 622 Kr 18 211 Kr 15 820 Kr 14 883 Kr 15 087 Kr 20 814 Kr 14 347 Kr 15 245 

2012 Kr 18 348 Kr 17 398 Kr 16 259 Kr 14 858 Kr 15 629 Kr 19 577 Kr 14 073 Kr 14 944 

 

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. I Lillehammer har aldersgruppen 

over 67 år vokst med ca 11% siden 2008. Den generelle befolkningsveksten har i samme periode vært i 

underkant av 5%. Fra 2012 til 2013 var tilsvarende tall hhv. 3% og 0,3%. I Lillehammer ble kostnadene til 

pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger redusert med ca. 10% fra 2012 til 2013, til tross for endringen i 

demografi.  

Legeårsverk 

Tabellen viser legeårsverk pr. 1000 innbygger 

 Lillehammer Gausdal  Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 12,9 årsverk 9,5 
årsverk 

12,8 
årsverk 

10,6 
årsverk 

9,4 årsverk 11,1 årsverk 9,6 årsverk 10,2 årsverk 

2012 12,3 årsverk 8,1 
årsverk 

10,4 
årsverk 

10,0 
årsverk 

9,3 årsverk 11,2 årsverk 9,3 årsverk 9,9 årsverk 

 

Dette betyr: Dette innebærer at Lillehammer har en meget god legedekning med god kapasitet på 

fastlegenes liste. Det er også etablert en egen idrettslege. Lillehammer har ca 2500 gjestepasienter fra 
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nabo kommunene på fastlegenes lister. Dette gir ingen økt utgift for Lillehammer, men dekkes opp via 

sentral omfordeling av midler mellom kommunene. 

 

 

 

Enerom: 

Tabellen viser andel plasser i enerom i institusjon eldre/ funksjonshemmede 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 100 % 100% 100% 100 % 86,2 % 95,3 % 92,6 % 93,9 % 

2012 95,4 % 100 % 100% 100 % 83,3 % 95,3 % 93,2 % 93,5 % 

 

Dette betyr: Gjennom utbygging og rehabilitering av Lillehammer Helsehus vil Lillehammer kommune 

kun ha enerom.  Dette er en viktig kvalitetsheving av institusjonstilbudet og i tråd med sentrale krav. 

Fysioterapiårsverk: 

Tabellen viser dekning fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 10,1 årsverk 9,1 
årsverk 

10,8 
årsverk 

12,9 
årsverk 

10,8  årsverk 11,1 årsverk 8,7 årsverk 8,9 årsverk 

2012 9,7 årsverk 8,6 
årsverk 

10,1 
årsverk 

12,7 
årsverk 

10,5 årsverk 11,2 årsverk 8,6 årsverk 8,8 årsverk 

 

Dette betyr: Lillehammer ligger over gruppe 13 men under nærliggende kommuner. En betydelig andel 

av kommunens fysioterapiårsverk er knyttet til private institutter og gir noen utfordringer til prioritering 

av tjenester og pasienter. En planlagt satsning på hverdagsrehabilitering innebærer en betydelig styrking 

av fysioterapitjenesten på sikt. Etablering av innsatsteamet er første ledd i en slik styrking.  

Beboere i institusjon: 

Tabellen viser andel innbyggere i institusjon over 80 år 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 16,1% 18,8 % 18,7 % 11,5 % 21,9 % 14,1 % 16,5 % 18,8 % 

2012 12,9% 18,0 % 14,0 % 8,1 % 15,3 % 11,0 % 12,5 % 14,1 % 
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Dette betyr: Lillehammer har i sin omsorgsplan vedtatt en dekning på institusjonsplasser hvor en ser 

institusjon og heldøgnsomsorgsboliger 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.  

 

Sosialhjelpsmottakere 

Tabellen viser sosialhjelpsmottaker 20-66 år. 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 3,7 % 2,7 % 4,0 % 5,1 % 4,6 % 5,5 % - 3,9 % 

2012 3,8 % 3,1 % 4,3 % 5,0 % 4,5 % 4,9 % - 3,6 % 

 

Dette betyr: Antall sosialhjelpsmottakere i Lillehammer ligger på landsgjennomsnittet, men betydelig 

lavere enn sammenlignbare kommuner i nærheten. Med en positiv utvikling i antall unge mottakere av 

sosialhjelp vil det i 2015 settes inn målrettede tiltak for fremmedspråklige og personer med 

rusproblematikk. Det har spesielt vært en stor økning i gruppen fremmedspråklige, både i antall som 

mottar stønad og stønadsbeløpet per mottaker. 
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8 Oppvekst, utdanning og kultur 

Hovedmål for sektoren 

 Barnehagene l Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten styrkes og at antall plasser og 
barnehagestruktur er tilpasset behovet. 

 Grunnskolen i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten i fagene styrkes med særlig fokus på 
grunnleggende ferdigheter på 1.-4. trinn.  

 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 kvalifiseres 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 og forebygging 

 Riktig antall barnehageplasser med god kvalitet 

 Kompetanse og kapasitet i barnevernet 

 Felles forståelse for hva som er godt nok barnevern 

 Samordnet og samlokalisert hjelpeapparat 

 Flyktninger skal få kompetanse og språkferdigheter som kvalifiserer for arbeid 
 

Hovedutfordringer 

 Godt barnevernsarbeid skaper vekst 

 Flere barnehageplasser enn barn 

 Ungdom som faller utenfor 

 Kvalifisere for utdanning og arbeid 

 Samordnet riktig hjelp til riktig tid til barn og familier 
 

Status i sektoren 

I 2014 er tverrfaglige team implementert i skolen. Antall barnehager som er med i prosjektet «Tidlig 

innsats» er utvidet. Tilbakemeldingene så langt er gode. Det har blitt bedre kontakt mellom 

skole/barnehage og andre tjenester, foreldre får bedre informasjon, det kommer spisskompetanse inn i 

barnehage og skole og kvaliteten på faglige drøftinger og tiltak har økt. 

Det er også utviklet et helhetlig system, en arbeidsløype for samhandling. Denne skal gjøres kjent og 

implementeres i sektoren mot slutten av 2014 og gjennom 2015. 
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Plassproblemer i Dagningengården og økende behov for å tilrettelegge for effektive og faglig gode 

samarbeidsstrukturer og samarbeidsrelasjoner, gjør at det er ønskelig å få til en samlokalisering av 

tjenestene som har tiltak rettet mot barn, unge og familier. Barnevernstjenesten har en sterk vekst ved 

inngangen til 2015. Dette relaterer seg særlig til behovet for fosterhjem. Flere melder til barnevernet og 

meldingene kommer når barna er yngre enn tidligere. Samtidig har barnevernet utviklet sin 

fagkompetanse. Lillehammer kommune har en rekke gode, forebyggende tiltak for barn og unge. Ved å 

videreutvikle samhandlingen og samlokalisere tjenestene rundt barn og unge kan forebyggende tiltak 

utvikles og forbedres slik at det påvirker antall barnevernssaker. 

Flyktninger og innvandrere utgjør en viktig del av befolkningsveksten i Lillehammer. Det er avgjørende at 

nye innbyggere kommer i arbeid eller kvalifiseres for arbeid raskt og med god kvalitet. Lillehammer 

kommune må utvikle varierte kompetansetiltak for denne gruppa. En egen strategiplan for kvalifisering 

av flyktninger er vedtatt i 2014 og vil gi føringer til arbeidet i 2015. I tillegg er det avgjørende å få til et 

helhetlig kvalifiseringsløp for den enkelte som ikke avgrenses av introduksjonsprogrammets lengde. Skal 

det lykkes må det til et samarbeid mellom Lillehammer Læringssenter og NAV med flere. 

Grunnskolen i Lillehammer har gode resultater på grunnskolepoeng og nasjonale prøver på 

ungdomsskolen. Resultatene på 1.-4. trinn ligger på landsgjennomsnittet. Grunnskolen vil ha et særlig 

fokus på grunnleggende ferdigheter for disse årstrinnene.  Fra høsten 2015 vil ungdomsskolene være en 

del av den nasjonale ungdomsskolesatsingen. Det er fortsatt ønskelig å prioritere videreutdanning av 

lærere 

Lillehammer har gode barnehager med plass til alle. Barnehageområdet har kapasitet til flere barn enn 

det er behov for. Det er utfordrende i forhold til styring og kontroll på økonomien. Rutiner og vedtekter 

må derfor utformes slik at det gir forutsigbare rammer for den enkelte barnehage så vel som for 

kommunen.  

Inkludering av barn og unge må foregå på alle arenaer barn og unge ferdes på, ikke minst gjelder det 

muligheten for å ta del i meningsfull fritid. Prosjektet for å redusere barnefattigdom, Aktiv Fritid, 

avsluttes i begynnelsen av 2015. Målretta tiltak i prosjektet som har vært suksess, videreføres på et 

nøkternt nivå når statlige prosjektmidler bortfaller. 

Lillehammer kjennetegnes ved et godt og bredt kulturtilbud for alle aldersgrupper. Kommunestyret har 

vedtatt rullert kulturstrategi «Kulturbyen ved Mjøsa»: Kultur skal være fundament i utviklingen av 

Lillehammer. Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være kjent som kultur- og idrettsby 

Utbygging av Lillehammer Kunstmuseum og Lillehammer kino gjennomføres i 2015. 

Behovet for produksjonslokaler, eventuell utvidelse av Kulturhuset Banken og undervisningslokaler for 

kulturskolen blir vurdert i sammenheng med rullering av kulturbyggplanen våren 2015. 
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Styringskart 

 Strategiske mål 2015 -2018 Måles ved Status 2014 Ambisjon 2015 

B
ru

ke
re

/i
n

n
b

yg
ge

re
 

 
 
 
 
 
 

 Sørge for at alle går ut av 
grunnskolen med gode 
ferdigheter 

 Sørge for at alle elever får 
faglige utfordringer og 
opplever mestring 

 Sette inn effektive tiltak så 
raskt som mulig etter at 
problemer er oppdaget og 
kartlagt 

 Videreutvikle tverrfaglig 
samarbeid rundt dem som 
trenger ekstra oppfølging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnskolepoeng 42,1 41 

Kartlegging og 
undersøkelser av 
kunnskap, læringsutbytte 
og læringsmiljø 

502 502 

Andel elever som ikke får 
spesialundervisning 

94 % 94, % 

Andel elever som 
gjennomfører VG1 

89 % 90 % 

Andel ledige 
barnehageplasser etter 
hovedopptaket 

=120 <40 

Barnevernsundersøkelser 
skal gjennomføres 
innenfor lovens fristkrav 

0 0 

Antall barnehager med 
«tidlig innsats» (Kvello) 

6 per år 14 per år 

Andel bosatte flyktninger i 
arbeid etter 2 år 

65 % 75 % 

Det er utarbeidet og 
vedtatt en handlingsplan 
mot barnefattigdom 

 Innen 1.6.2015 

Ungdata-undersøkelsen er 

gjennomført. 

Forebyggende tiltak 

innarbeidet i SLT-

handlingsplan 

Arbeidsløype for 

samhandling er digitalisert 

og implementert 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gjennomført innen 
31.12.2015 
 
 
Gjennomført innen 
1.6.2015 

 Drive og videreutvikle egne 
tilbud og anlegg forutsigbart.  

 Legge til rette for at det 
frivillige kulturlivet kan drive 
sin virksomhet aktivt og 
selvstendig. 

 Bidra til å opprettholde et 
variert kulturtilbud, spesielt 
rettet mot barn og unge. 

Andel grunnskoleelever 
med tilbud i kulturskolen 

13,5 13,5 

Antall større 
kulturfestivaler 

4 4 

Plassering på Norsk 
kulturindeks 

5 Topp 10 

Besøkende på: 
Lillehammer bibliotek 
 

215 000 215 000 

R
am

m
e

b
e

ti
n

ge
ls

e
r 

 
 
 

 Sektorens tjenesteområder 
overholder tildelte 
budsjettrammer 
 

 
 
 
Tjenesteområdenes 
regnskapsresultat 

  
 
Ingen 
budsjettoverskridelser 
+/- 1 % 

P
ro

se
ss

e
r 

 

 Redusere sykefraværet 

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

 
Sykefravær 

 
7,21 % 

 
7,0 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
«Gjennomført 
medarbeidersamtale" 

 
Ikke målt på sektor p.t. 

 
85 % 

Medarbeiderundersøkelsen 
Faglig og personlig utvikling 

 
4,2-4,9 

 
> =gjennomsnitt (4,3) 
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 Ansvarliggjorte ansatte i 
forhold til kommunens 
samlede virksomhet (utvidet 
myndiggjøring) 
 

 
Medarbeiderundersøkelsen 
«Helhetsvurdering» 

 
4,0-5,0 

 
> =gjennomsnitt (4,6) 

 

Tjenesteområdene 

Grunnskole 

Lillehammerskolens rammer er redusert med 33 millioner kroner fra 2010 til 2014. Mesteparten ved å 

redusere årsverk i skolen. Det er derfor et mål i 2015 å verne skolens kjernevirksomhet, opplæringen, fra 

ytterligere kutt. Ikke lovpålagte oppgaver som basistrening på ungdomstrinnet og sommerskole er det 

derfor ikke funnet plass til i den økonomiske situasjonen kommunen er i.  Administrativ ressurs i skolene 

ble redusert som et tiltak i 2014. Dette er videreført med årsvirkning på 1,1 millioner kroner i 2015. 

Grunnskole fikk et løft på læremidler i 2014 ved en styrking av budsjettet øremerket dette formålet. 

Denne styrkingen er ikke videreført i 2015. Voksentettheten i skolen blir redusert med 1 årsverk 

tilsvarende 0,6 millioner kroner. Frukt og grønt i skolen er i sin helhet trukket ut av overføringene til 

kommunene. Dette er hensyntatt i budsjettet og tilbudet blir ikke gjeninnført.  

Vedtatt budsjettramme 2014 321 569 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 7 613 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -2 583 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 326 599 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 328 390 

  
Fra statsbud: valgfag i u-skolen            493  
Eff ledelse skole/sfo        -1 100  
Basistrening u-skole -300 
Sommerskole -250 
Fra statsbudsjett: frukt og grønt høstv -1 311 
Læremidler 2014 (ble finansier av fond) -2 000 
Gratis leie lokaler -300 
Effektivisering 1 årsverk           -600  
Sum endringer        -5 368  

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 323 022 

 

Konsekvenser: 

Fysisk aktivitet gjennom basistrening på ungdomsskolene ble avviklet fra 1.8.14. Tiltaket blir ikke 

gjeninnført. Dette har vært et tiltak med både helse- og trivselseffekt. Sommerskolen har hatt en 

reduksjon i antall elever fra 96 i 2013 til 69 i 2014. Tilbudet blir ikke gitt sommeren 2015.  Effektivisering 

av administrasjonen ved skolene ble gjennomført fra 1.8.14 og videreføres.  Dette betyr at sekretærer får 

arbeidet sitt fordelt på to skoler med de ulempene det medfører. 
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Skolestruktur 

En utredning av skolestrukturen med fokus på de to minste skolene er vedlagt sak 76/14 økonomi- og 

handlingsplan 2015-18. I behandlingen vedtok kommunestyret en bredere utredning som skal inneholde 

samfunnsmessige konsekvenser for lokalmiljøet ved skolenedleggelser. Det kan være nødvendig å 

effektivisere skolestrukturen slik at det relativt sett blir mer ressurser til å opprettholde tjenestenivået 

Utredningen vil bli gjort med sikte på at eventuelle endringer kan tas inn i budsjett 2016. 

 

Barnevern 

Barnevernet er i en situasjon hvor stadig flere barn får hjelp og hjelpen kommer tidligere. Dette skyldes 

større oppmerksomhet i lokalsamfunnet rundt barns omsorgssituasjon og et godt barnevern. Den 

veksten som er kjent inn i 2015 tilsvarer mer enn 7 millioner kroner. Barnevernet er styrket med 7,2 

millioner kroner. Samtidig er det krav til effektivisering på 1,1 million kroner. 0,6 millioner knytter seg til 

avsluttede tiltak. 0,5 millioner er et krav til effektivisering av administrasjonen tilsvarende en stilling. Det 

er også en utfordring å effektivisere saksbehandlingen og samtidig beholde god kvalitet. 

Vedtatt budsjettramme 2014 36 888 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 430 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -10 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 37 308 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 37 261 

Fra statsbud, styrket tilsyn med barn i fosterhj 10 
Fra statsbud, økt egenandel for barn i inst. 824 
Innsparing og effektivisering -1100 
Netto økning fosterhjem 7230 
  
Sum endringer 6 964 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 44 225 

 

Konsekvenser: 

Styrkingen skal sette barnevernet i stand til å håndtere den veksten i fosterhjem som er kjent. 

Barnevernet tilføres noen ressurser til å styrke bemanningen, men det vil være en utfordring 

personalmessig å håndtere en økende arbeidsmengde på en god og forsvarlig måte i forhold til de 

ansatte. Effektiviseringen i administrasjonen er overkommelig i forhold til å løse oppgaver, men det vil 

bety en nedbemanning av ikke-barnevernfaglig kompetanse. 

 

Lillehammer læringssenter 

Lillehammer Læringssenter skal etter avtale, drive opplæring av flyktninger for Øyer og Gausdal 

kommune. Det gir noen stordriftsfordeler som er lagt inn som effektivisering i budsjettet. 
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Læringssenteret reduserer også undervisningen noe på to-språklige lærere fordi behovet har endret seg. 

Det har vært en reduksjon i sekretærresursen som får helårsvirkning i 2015 

Vedtatt budsjettramme 2014 39 093 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 1 177 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 403 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 40 673 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 40 600 

Økt introlønn 2 500 
Effektivisering, bla mersalg til nabokommuner -1 857 
  
  
Sum endringer 643 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 41 243 

 

Konsekvenser: 

Krav til inntjening er økt med utgangspunkt i avtaler om salg av tjenester til Øyer og Gausdal.  

Reduksjon i to-språklig lærere betyr at hvis det skulle oppstå behov for disse språkgruppene vil en måtte 

rekruttere på nytt. 

Barnehage 

Barnehage hadde et uvanlig driftsår i 2014 med en sterk reduksjon i antall barn fra 1.8.14. barnetallet i 

2015 vil i gjennomsnitt bli høyere enn i 2014. Nytt av året er at driftstilskuddet til ikke-kommunale 

barnehager skal utregnes med utgangspunkt i regnskap 2013. Endringen betyr en ekstrautgift på ca. 3 

millioner kroner i forhold til 2014. 

Det blir viktig i 2015 å jobbe med innholdet og kvaliteten i barnehagene. 

Ikke-kommunale barnehager kan ta inn barn så sant de har plass. Sammen med en overdekning av 

barnehageplasser i kommunen, kan det være problematisk i forhold til å ha kontroll på økonomien.  

Vedtatt budsjettramme 2014 164 363 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 2 472 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 899 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 167 734 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 169 812 

Fra statsbudsjett Moderasjonsordning 
foreldrebetaling 

557 

Fra statsbudsjett økt maxpris foreldrebetaling -1 500 
Driftsøkning - knyttet til ikke-kommunale 
barnehager 

3 203 

Sum endringer 2 260 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 172 072 
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Konsekvenser 

Kommunale barnehager har et utfordrende budsjett. For å holde kontroll og styring på utgiftene i hele 

barnehageområdet, er det viktig å skape forutsigbarhet gjennom vedtekter og retningslinjer 

Barnehagestruktur 

I sak 76/14, økonomi og handlingsplan, vedtok kommunestyret at det skal gjennomføres en bred 

utredning av barnehagestrukturen. Lillehammer har per i dag en overdekning på barnehageplasser.. 

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at barnetallet ikke vil endre seg vesentlig de neste fire til fem 

årene. Fra ca. 2019 vil det kunne bli en merkbar økning. Barnehagestrukturen må derfor drøftes på kort 

og litt lengere sikt. Det vil som hovedregel lønne seg med færre og større kommunale barnehager. Det 

gir lavere kostnader i kommunale barnehager og lavere tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Utredningen vil bli gjort med sikte på at eventuelle endringer kan tas inn i budsjett 2016. 

 

Lillehammer helsestasjon 

I.h.t Statsbudsjettet blir helsestasjonen og skolehelsetjenesten styrket med 1,8 millioner. 0,5 årsverk 

psykolog i familieteamet og 0,6 årsverk psykiatrisk sykepleier knyttet til arbeidet med flyktninger, 

videreføres som faste stillinger. Disse stillingene har til nå vært dekket av eksterne midler som faller bort. 

Barnetreffen som har vært en del av prosjektet Aktiv fritid, blir videreført. Ca. 1 million kroner går til å 

styrke ledelsesressursen og skolehelsetjenesten, jfr. vedtatte opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. 

Vedtatt budsjettramme 2014 13 902 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 423 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -10 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 14 315 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 14 310 

Fra statsbudsjett, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

1 867 

Fra statsbudsjett: tuberkuloseforebyggende 
arbeid 

-6 

Inntekt IMDI -100 
  
Sum endringer 1 761 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 16 071 

 

Konsekvenser: 

Budsjettet gir en helhetlig styrking av tjenestene til barn, unge og familier. Tid til ledelse er avgjørende 

for å få en målretta og god bruke av innsatsen. Familieteamet komplementerer skolehelsetjenesten ved 
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å gi veiledning til foreldre i mer eller mindre krevende omsorgssituasjoner. Skolehelsetjenesten ble tilført 

en stilling i budsjett 2014 og vil nå bli ytterligere styrket. En del flykninger har traumatiserende 

opplevelser med seg når de kommer. En psykiatrisk sykepleier er et godt forebyggende og oppfølgende 

tiltak for voksne flyktninger, spesielt de med barn og familie.   

Avlastning for funksjonshemmede 

For mange familier utgjør Avlastningstjenesten en viktig forskjell i en utfordrende hverdag.  

Avlastning krever store ressurser. Tjenesten videreføres på tilnærmet samme nivå som i 2014. 

Vedtatt budsjettramme 2014 23 636 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 551 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -90 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 24 097 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 24 153 

Effektivisering -200 
  

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 23 953 

 

Konsekvenser 

Tjenesten er sårbar for volumøkninger. Det kreves en fortsatt stor grad av fleksibilitet og løsningsfokus.  

Kulturskolen 

Lillehammer kulturskole er en viktig del av opplærings- og kulturtilbudet til barn og unge i kommunen.  

I samsvar med Statsbudsjettet får Kulturskolen en reduksjon på 0,54 millioner kroner fordi 

kulturskoletimen i skolefritidsordningen er avsluttet.  

Vedtatt budsjettramme 2014 7 854 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 284 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -5 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 8 133 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 8 097 

  

Fra statsbud: fjerne kulturskoletilbud SFO              -544  

Sum endringer -544 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 7 553 

 

Konsekvenser 

Kulturskolen må redusere i aktiviteten. Det blir ikke mulig å sette i gang nye tiltak slik Kulturskolens 

utviklingsplan legger opp til. 
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Kultur og fritid 

Tjenesteområdet har et effektiviseringskrav på til sammen 0,18 millioner kroner inkludert inndekning av 

tilskudd til andre tro- og livssyn 

Innsparingene kommer i tillegg til bemanningsreduksjon og rammekutt de seinere år og kan redusere 

servicenivået noe, men fritidstilbudene til barn og unge gjennom Plan B, 61 grader Nord-klubben og 

regional ungdomssatsing videreføres sammen med Onsdagsklubben og Sing Song Singers for personer 

med spesielle behov.  Fra prosjektet Aktiv Fritid videreføres stilling som inkluderingskonsulent. Tiltakene 

for øvrig må driftes uten økning av øvrige personalressurser. Det er satt av 0,1 million kroner til YOG 

2016. Pengene er tenkt brukt til verksteder, talent- og arrangørutvikling m.v. 

Vedtatt budsjettramme 2014 15 462 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 223 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 11 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 15 696 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 15 863 

Aktiv fritid 465 
Skibladner 55 
Besparelse/inntjening administrasjon -100 
Kulturprogram YOG 100 
Sum endringer 520 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 16 383 

 

Konsekvenser 

Det vil generelt bli noe høyere arbeidspress og krav til innovasjon for å innpasse flere oppgaver.  

 

Lillehammer kino 

Lillehammer kino vil få et uvanlig kino-år. Utbygging og rehabilitering, vil bety at driften må stenge i 

perioder. Kinodriften har fått videreført samme ramme som i 2014. Det er høy risiko knyttet til flere 

faktorer: Lengden på perioder uten drift, alternativt arbeid til de ansatte, besøkstall og kiosksalg  

Vedtatt budsjettramme 2014 465 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 93 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 558 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 484 

  
Svikt i inntekter ved ombygging 0 
Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 484 
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Konsekvenser 

Driftsstans vil bety at ansatte må få tilbudt alternativt arbeid i perioder. Det krever et godt samarbeid 

mellom de berørte for å få til best mulige løsninger.   

Lillehammer bibliotek 

Bibliotekets posisjon som debatt og samtalearena, og en aktiv deltager i lokalmiljøet, bør videreutvikles 

og forsterkes. Biblioteket er et lavterskeltilbud som betyr mye for mange i Lillehammer. Biblioteket blir 

utfordret på tilgjengelighet både fysisk og digitalt. Ny teknologi gir behov for ny kompetanse hos ansatte, 

og fører til endringer i tjenestetilbudet. 

Vedtatt budsjettramme 2014 10 273 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 169 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 61 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 10 503 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 10 616 

Effektivisering ved ny investering* -200 
  
Sum endringer -200 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 10 416 

*Innføring programvare   

Konsekvenser 

Rammebetingelser gir økt fokus på arbeidsmåter og stiller strengere krav til økonomistyring og 

fleksibilitet hos ansatte. Full gjennomgang av arbeidsrutiner og finne nye måter å organisere arbeidet på, 

blir nødvendig. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil ha høy prioritet, bl.a. ved bruk av LEAN som 

metode/verktøy. 

Kulturhuset Banken 

Det er en erkjennelse at den driften Banken har hatt de siste årene, krever 0,2 til 0,3 millioner kroner 

mer enn den ramma tjenesteområdet har hatt. Istedenfor å øke rammene i 2015, må det igangsettes 

tiltak for å få driften i balanse. 

Vedtatt budsjettramme 2014 3 123 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 66 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 3 189 

Teknisk budsjettramme 2015- i 2015 kr 3 204 

  
Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 3 204 
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Konsekvenser 

Banken går over til en ordning hvor artistene bærer ansvaret for økonomien i arrangementet. I dag er 

det Kulturhuset Banken som taper penger hvis publikumsbesøket er for lavt. Endringen vil kunne gå 

utover bredden i tilbudet. 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Rådmannen vil i dette kapittelet gjengi tallmateriale fra kommunal statistikk for Lillehammer kommune 

sammenlignet med andre kommuner.  Inndelingen er gjort pr sektor. Det beskrives hva som inngår i 

tallene, og en kort kommentar fra rådmannen. 

Utgifter grunnskole 

Tabellen viser driftsutgifter for grunnskole pr elev inklusive skolelokaler, skolefritidsordning og skyss 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 Kr 100 190 Kr 120 155 Kr 121 036 Kr 99 774 Kr 101 248 Kr 92 839 Kr 90 882 Kr 98 433 

2012 Kr 96 551 Kr 110 975 Kr 116 564 Kr 91 820 Kr 96 847 Kr 89 428 Kr 88 568 Kr 95 361 

 

Dette betyr: Lillehammer kommune har tilnærmet de samme utgiftene per elev som Gjøvik og Ringsaker 

og noe høyere enn Hamar og gjennomsnittet i gruppe 13. Eksklusive lokaler, SFO og skyss er 

Lillehammers utgifter tilnærmet lik Hamar, noe høyere enn gruppe 13 og lavere enn Gjøvik og Ringsaker. 

Gausdal og Øyer har de høyeste utgiftene per elev. 

Utgifter barnehage: 

Tabellen viser driftsutgifter pr barn i barnehage 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt landet 

2013 kr 123 166 Kr 112 505 Kr 120 793 Kr 117 415 Kr 112 040 Kr 132 940 Kr 118 168 Kr 119 760 

2012 Kr 118 574 Kr 109 574 Kr 117 739 Kr 109 905 Kr 108 733 Kr 126 479 Kr 113 604 Kr 114 988 

 

Dette betyr: Utgiftene til barnehageplass per innbygger i aldergruppa 1-5 år er relativ høy i Lillehammer. 

Dette kan skyldes flere forhold. En høy andel av barna i aldersgruppen 0 år sammenlignet med andre 

kommuner, går i barnehage. Ledige barnehageplasser uten tilsvarende reduksjon i bemanning, vil også 

påvirke driftsutgiftene.  
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Utgifter barnevern: 

Tabellen viser driftsutgifter i snitt pr barn 0-17 år 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 7 562 Kr 7 719 Kr 7 113 Kr 7 960 Kr 7 103 Kr 6 834 Kr 6 643 Kr 7 290 

2012 Kr 6 340 Kr 6 328 Kr 7 100 Kr 7 196 Kr 6 232 Kr 6 328 Kr 6 359 Kr 6 846 

 

Dette betyr: Lillehammer kommune har utgifter til barnevern som ligger noe over gjennomsnittet i 

landet. Økningen i utgiftene til barnevern det siste året har vært noe høyere i Lillehammer enn i de fleste 

andre kommunene i tabellen. 

Barnehagedekning: 

Tabellen viser andel barn i barnehage 1-5 år 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 94,1 % 88,9 % 93,8 % 92,6 % 89,7 % 94,5 % 91,0 % 90,0 % 

2012 94,1 % 90,2 % 93,8 % 91,1 % 90,2 % 92,5 % 91,0 % 90,1 % 

 

Dette betyr: Andelen barn med rett til barnehageplass som går i barnehage er høy i Lillehammer. Dette 

avspeiler 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: 

Tabellen viser andel elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 6,0 % 12,5 % 9,5 % 6,8 % 7,0 % 5,3 % 7,7 % 8,3 % 

2012 6,5 % 12,3 % 11,1 % 5,7 % 7,7 % 5,3 % 7,9 % 8,5 % 

 

Dette betyr: Lillehammer kommune har redusert andelen elever med spesialundervisning fra 8,2 % i 

2009. Reduksjonen henger sammen med utviklingsarbeidet kommunen gjennomfører i samarbeid med 

Høgskolen i Hedmark. Målet er at flere elever skal inkluderes og hjelpes innenfor det ordinære 

skoletilbudet.  
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9 Fagenhetene og andre områder 

Strategisk ledelse og overordnede prosjekter 

Vedtatt budsjettramme 2014 9 158 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 700 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 9 858 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 9 872 

  
  
Sum reduksjoner 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 9 872 

Områdets budsjettreserve 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 9 872 

Budsjettrammen inneholder rådmannens ledergruppe før endringer etter evaluering i tillegg til 

overordnede prosjekter. Budsjettilhørighet på sektorsjefer etter ny organisering vil vurderes av 

rådmannen i overgangen til 2015. 

HR-enheten 

Vedtatt budsjettramme 2014 14 821 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 334 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 18 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 15 173 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 15 215 

Frikjøp HTV, opptrapping lærlingeordning, redusert 
årsverk netto 

700 

Sum endringer 700 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 15 915 

 

HR-enhetens ramme dekker, i tillegg til personalutgifter, frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud, 

fellesutgifter til lærlingeordningen, kvalitetssystem, og oppslagsverk for ledere. 

Budsjett 2015 tydeliggjør forventinger til endringsledelse på grunn av omfattende krav til omstilling. HR-

enheten skal videreføre innsatsen fra 2014 inn i sektorene for å styrke ledelse, arbeidsmiljø, og nærvær. 

Med 1,5 årsverk i redusert bemanning stilles større krav til prioritering av innsatsen.  

Fra 2013 er det en tendens til reduksjon i sykefraværet.  Det er fortsatt for høyt fravær med over 8 %, og 

størst fravær er i det i helse og omsorgsyrkene.  Nærværsfaktorer innen disse tjenestene må gis større 

fokus.  Fokus på helse-, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassene er viktig i dette arbeidet. HMS 

handler like ofte å gjennomføre de rette prosessene og sikre god kommunikasjon, som å øke ressurser.  

Avklarte oppgaver og roller, kompetanse, holdninger og tilstedeværende ledelse er viktige forhold på en 

hver arbeidsplass.  Arbeidsmiljø og fokus på nærværsfaktorer er leders ansvar, i tett samarbeid med 

ansatte og ansattes representanter.  HR skal ha en vesentlig rolle i støtte og veiledning til ledere, bidra til 
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iverksettelse av forebyggende tiltak, økt samarbeid med eksterne aktører, og bistand i enkeltsaker.  En 

slik innsats er også knyttet til løpende tiltak for å styrke lederens generelle kompetanse i nærværsarbeid, 

hvor trygghet og tilstrekkelig kompetanse i lederrollen er viktige områder.  Oppstart av intern lederskole 

i 2014 videreføres i 2015, med økt innsats.   

Budsjett 2015 viser et økt behov for omplassering på grunn av endringer i organisering og bemanning av 

tjenester. I henhold til lov og avtaleverk skal ansatte som blir overtallige tilbys passende stillinger så langt 

mulig, før det vurderes oppsigelser.  Dette søkes løst gjennom kommunens omplasseringsutvalg.  Kravet 

til omplassering forutsetter at virksomheter med ledige stillinger, i større grad en tidligere, må ansette 

personer som trenger kompetanseutvikling for fullt ut å kunne tilfredsstille kvalifikasjonskrav til aktuell 

stilling.  Medarbeidere som er i omplassering vil være i arbeid i omplasseringsperioden, inntil mer 

permanente løsninger etableres. 

I budsjettet for 2015 er det ikke funnet rom for å avsette sentrale midler til kompetanseheving, ut over 
det som ligger i tjenesteområdenes egne budsjettrammer. Kompetansemidlene må prioriteres til å 
utvikle egne ansatte i tråd med krav til kompetanse i stilling, og videreutdanne egne ansatte i et 
langsiktig rekrutteringsperspektiv. Rekruttering omfatter både å utvikle egne medarbeidere og 
nyansettelser.   I 2014 er det vedtatt lærlingestrategi, og i tråd med denne gjennomføres en opptrapping 
i kommunalt lærlingtilskudd med 600.0000 kroner.  Opptrappingen skal blant annet bidra til inntak av 
flere lærlinger. 
 
Gode arbeidsprestasjoner forutsetter dyktig ledelse på alle nivå i organisasjonen.  HR-enhetens rolle er å 

jobbe gjennom lederne, ved å bidra til organisasjonsutvikling, hensiktsmessige verktøy, internt 

konsistente tiltak, og bidra til å styrke ledernes kompetanse i utøvelse av ledelse.  I 2015 skal det ny 

arbeidsgiverstrategi utmeisles.  

 

Økonomisk planlegging og analyse 

Vedtatt budsjettramme 2014 2 692 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 93 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 2 785 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 2 788 

  
Sum endringer 0 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 2 788 

 

 

Enheten er ansvarlig for økonomisk planlegging, utarbeidelse av planene samt analyse og rapportering.  

Dette innbefatter prosessene og dokumentene budsjett, tertialmeldinger, månedsrapporteringer og 

årsmelding. Enheten er bemannet med fire årsverk, hvor hovedoppgaver i tillegg til nevnte prosesser og 
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dokumenter er opplæring, analyser, følge opp resultater og overvåke og vurdere lønnsomheten. 2015 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. Budsjettrammen videreføres på 

samme nivå som 2014. 

Stabsenheten 

Vedtatt budsjettramme 2014 16 698 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 286 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer -1 837 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 15 147 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 15 178 

Kjøp av tjenester fra andre tilsvarende 50% stilling -350 
50 % stilling (sak 100/14) -240 
Oppsigelse avtale pakke, falsemaskin. Redusert 
lagerhold 

-150 

1 årsverk (sak 100/14) -800 
Internasjonal satsing (ORE) og innovasjon 400 
Ekstert tilskudd Kommunereform -100 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 13 938 

 

Stabsenheten ble opprettet i forbindelse med omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon og 

består av; servicetorget, sekretariat, hoved arkivet, IT avd., innovasjon og utvikling, informasjon og 

kommunikasjon samt drift av rådhuset. Funksjonene har  som del av en samlet stabsenhet blitt mer 

selvstendige . Ifbm justering av kommunens organisasjon høsten 2014 vurderer rådmannen det dit at 

stillingen som stabssjef kan fases ut og med full økonomisk effekt for 2015. Den endelige 

organisereringen av stabsfunksjonene vil avklares gjennom omstillingsprosessen som vil være avsluttet i 

løpet av inneværende år. 

Videre foreslås det å dreie oppgaver i sekretariatet tilsvarende 50% stilling som vil utføre oppgaver for 
andre tjenester og økonomisk dekkes av disse. 
 
Prosjekter knyttet til utvikling av digitale tjenester vil fortsette i 2015. 
Kommunen forholder seg til omfattende lovgivning i tjenesteproduksjonen. For å sikre god kvalitet og 
overholdelse av lovverket, tas det sikte på å øke kommunens juridiske kompetanse ved å abnsette 
jurister. Dette dekkes opp ved redusert bruk av ekstern juridisk kompetanse. 
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IT 

Vedtatt budsjettramme 2014 14 117 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 46 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 14 163 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 14 347 

  
  

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 14 347 

Det vil fortsatt være stort fokus på videreutvikling og forbedring av digitale tjenester og løsninger for 
innbyggerne og utvikling av støtteverktøy for tjenesteproduksjon.  
Det vil i løpet av 2015 også tas i bruk flere mobilvennlige tjenester  
som f.eks vannmåleravlesing på sms/web og mobilvennlige kartverk med muligheter for å legge opp 
egne "informasjonslag". 
   
Ellers vil 2015 i stor grad preges av effektiviseringstiltak knyttet til reforhandlet IKT leveranseavtale samt 
igangsetting av anbudsgrunnlag for anbud på IKT tjenester for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig fra og med 2015 å sentralisere det meste arbeid og 
kostnader med anskaffelse og oppfølging av IKT-leveransens. Dette for systematisk forbedre og 
effektivisere hele flåten. Det kan senere bli aktuelt å legge budsjettrammene tilbake på 
tjenesteområdene. 

Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig fra og med 2015 å sentralisere det meste arbeid og 
kostnader med anskaffelse og oppfølging av IKT-leveransens. Dette for systematisk forbedre og 
effektivisere hele flåten. Det kan senere bli aktuelt å legge budsjettrammene tilbake på 
tjenesteområdene. 
 

Andre områder 

 

Rådhusforvaltning 

Vedtatt budsjettramme 2014 9 510 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 65 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 9 575 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 9 761 

Oppsigelse leieforhold "Bankloftet" -350 
Husleieøkning Klubben 248 
  

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 9 659 
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Innkjøp 

Vedtatt budsjettramme 2014 -429 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 83 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 2 600 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 2 254 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 2 248 

Effektivisering innkjøpsavtaler -1 000 
  
Sum endringer -1 000 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 1 248 

 

Politisk virksomhet 

Vedtatt budsjettramme 2014 6 892 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 6 892 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 6 892 

Effektivisering politisk virksomhet -300 
Kostnader knyttet til valg 2015 850 
  

Sum endringer 550 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 7 442 

 

Revisjon og kontrollutvalg 

Vedtatt budsjettramme 2014 2 315 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 2 315 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 2 364 

Reduksjon etter innspill fra Kontrollutvalget -82 
  
Sum kompensert inngangsfart -82 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 2 282 
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Omplasseringsutvalg/overtallige 

Vedtatt budsjettramme 2014 1 000 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 1 000 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 1 000 

Opptrapping omstillingsmidler 1 000 
  
Sum endringer 1 000 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 2 000 

 

Felles brann – LK 

Vedtatt budsjettramme 2014 20 875 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 20 875 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 21 313 

Utdanning deltidspersonell jf statbudsjett 187 
Endringer etter vedtak i regional rådmannsgruppa 365 
  
Sum kompensert inngangsfart 552 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 21 865 

 

LKs andel av fellesfunksjoner 

Vedtatt budsjettramme 2014 18 318 

Helårseffekt endring 1. og 2. tertial 0 
Lønnskompensasjon 2014 0 
Omorganisering 0 
Andre tekniske endringer 0 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2014 kr 18 318 

Teknisk budsjettramme 2015 - i 2015 kr 18 703 

Endring etter vedtak i regional rådmannsgruppe -117 
  
Sum endringer -117 

Budsjettgrunnlag 2015 i 2015-kr 18 586 

Rammen inneholder Lillehammer kommunes andel av Fellesenhet økonomi, Fellesenhet 

skatt/innfordring og felles landbrukskontor. 
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Sammenligning med andre kommuner 

 
Rådmannen vil i dette kapittelet gjengi tallmateriale fra kommunal statistikk for Lillehammer kommune 
sammenlignet med andre kommuner.  Inndelingen er gjort pr sektor. Det beskrives hva som inngår i 
tallene, og en kort kommentar fra rådmannen. 
 

Netto lånegjeld 
Tabellen viser lånegjeld pr innbygger 
 
 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 

landet 

2013 Kr 42 997 Kr 56 994 Kr 79 364 Kr 38 045 Kr 30 041 Kr 47 508 Kr 43 054 Kr 38 562 

2012 Kr 34 094 Kr 56 740 Kr 54 890 Kr 37 714 Kr 26 446 Kr 32 465 Kr 51 357 Kr 47 788 

 
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 sammenligne seg med. Dersom Lillehammer 
kommune skulle vært på landsgjennomsnittet, må netto lånegjeld ned med i størrelsesorden 125 mill. 
kroner. 
 
Frie inntekter: 
Tabellen viser kommunens frie inntekter pr innbygger: 
 

 Lillehammer Gausdal Øyer Gjøvik Ringsaker Hamar Gruppe 13 Snitt 
landet 

2013 Kr 44 628 Kr 49 788 Kr 47 161 Kr 44 229 Kr 44 700 Kr 44 490 Kr 45 373 Kr 48 205 

2012 Kr 43 344 Kr 47 894 Kr 45 487 Kr 42 576 Kr 42 619 Kr 42 709 Kr 43 664 Kr 46 506 

 
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. 
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10 Gebyrregulativ 
 2014 2015 Endring 

(kr) 
Endring 

% 
Generell 

vekst 
Utover 

generell vekst 
RENOVASJON eks.mva eks.mva (eks.mva) 

Bolig, 3-beholdersystem 140 liter    1 640,00        1 732,00         92,00  5,6 % 3,0 % 2,6 % 

Bolig, 3-beholdersystem 240 liter   2 056,00        2 176,00       120,00  5,8 % 3,0 % 2,8 % 

Bolig, 3-beholdersystem 360 liter    2 856,00        3 128,00       272,00  9,5 % 3,0 % 6,5 % 

Sambruk (360 liter : 2 AB)   1 848,00        1 956,00       108,00  5,8 % 3,0 % 2,8 % 

Containerabonnement *   2 056,00        2 176,00       120,00  5,8 % 3,0 % 2,8 % 

Frititdseiendom, kategori 1      588,00           632,00         44,00  7,5 % 3,0 % 4,5 % 

Frititdseiendom, kategori 2   1 560,00        1 652,00         92,00  5,9 % 3,0 % 2,9 % 

Tilleggstjenester Renovasjon:       

Henting inntil 10m      264,00           360,00         96,00  36,4 % 3,0 % 33,4 % 

Henting over 10 meter      516,00           600,00         84,00  16,3 % 3,0 % 13,3 % 

Papp/papir + 100 liter til 240 liter      200,00           208,00           8,00  4,0 % 3,0 % 1,0 % 

Papp/papir + 220 liter til 360 liter      360,00           372,00         12,00  3,3 % 3,0 % 0,3 % 

Matavfall + 100 liter til 240 liter      200,00           212,00         12,00  6,0 % 3,0 % 3,0 % 

VANN       

Fast årsgebyr 
(abonnementsgebyr)* 

     707,00           884,00       177,00  25,0 % 3,0 % 22,0 % 

Årsgebyr, måler*          9,90             12,40           2,50  25,0 % 3,0 % 22,0 % 

Årsgebyr, areal*        12,90             16,10           3,20  25,0 % 3,0 % 22,0 % 

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

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

Leie vannmåler, grunnbeløp      277,00           285,00           8,00  3,0 % 3,0 % 0,0 % 

AVLØP       

Fast årsgebyr 
(abonnementsgebyr)* 

     946,00           804,00      (142,00) -15,0 % 3,0 % -18,0 % 

Årsgebyr, måler*        20,40             17,40          (3,00) -15,0 % 3,0 % -18,0 % 

Årsgebyr, areal*        26,50             22,50          (4,00) -15,0 % 3,0 % -18,0 % 

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

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

Tvungen septik, Bolig (hvert 2. år)   1 905,00        1 962,00         57,00  3,0 % 3,0 % 0,0 % 

Slamtømming Bedrifter o.l (pr.m3)        365,00          410,00         12,00  3,0 % 3,0 % 0,0 % 

Slamtømming alle andre (pr.m3)      165,00           170,00           5,00  3,0 % 3,0 % 0,0 % 

*Sum vann og avløpsgebyrer er på tilnærmet samme nivå i 2014 og 2015. Det foreslås en endret differensiering av 

gebyrene mellom vann og avløp jamfør vedtatt hovedplan Vann og avløp. 

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

uendret på kr. 305,- eks mva. 

SFO – 100 % - 2 586 kr pr måned – (justert med 3,0 % - kommunal deflator) 

Barnehage 100 % plass – maxpris – 2 580kr pr måned, jamfør forslag til statsbudsjett. 

Barnehage 100 % plass – kostpris – 480 kr pr måned (justert med 3,0 % - kommunal deflator) 

Kulturskoletilbud- eksempler på priser – (justert med 3,0 % - kommunal deflator): 

 Opplæring på instrument 1 784 kr 
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 Musikkbarnehage 1 190 kr 

 Karusell 1 190 kr 

 Kor 1 190 kr 

 Gitar-gruppe 1 190 kr 

 Billedkunst 1 190 kr 

 Teater 1 190 kr  

 Orkester 356 kr 

 Storband 356 kr  

Gebyrer Byggesak og Plan og Miljø justeres med kommunal deflator  3,0%. 

11 Investeringer og låneopptak i 2015 

Generelt om investeringsbudsjett 

I tillegg til driftsdelen inneholder budsjettet et investeringsbudsjett, eller en plan for kommunens 

kapitalanskaffelser i budsjettåret. Drifts- og investeringsdelen 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 budsjettsammenheng som 

selvfinansierende investeringer, mens investeringer som ikke har denne egenskapen benevnes som ikke-

selvfinansierende. 

 

Selvfinansierende investeringer 

Med selvfinansierende investeringer menes investeringer som genererer inntekter eller besparelser som 

(mer enn) oppveier renter og avdrag på de lån som må tas opp for å finansiere investeringen. Det spares 

med andre ord ikke renter og avdrag ved å fjerne disse investeringene. Totalt er det planlagt 

selvfinansierende investeringer på183 mill. kroner for år 2015, hvorav alt lånefinansieres.  
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Prosjekt  2015 brutto   2015 låneopptak 

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

Legevakt                    14 800                   14 800  

EPC-ENØK                    20 000                   20 000  

Tilrettelegging og utvikling av bolig og næringsareal                    10 000                   10 000  

Ombygging rehabilitering                      3 000                      3 000  

Kino                    38 000                   38 000  

Vann og avløp                    60 000                   60 000  

Totalt lånebehov selvfinansierende investeringer                155 800                 155 800  

 

Ikke-selvfinansierende investeringer 

Det foreslås en investeringsramme på netto kr 98,7 mill. (fratrukket spillemidler, privat finansiering og 

eventuelt bruk av fond). 
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Rådmannen har ikke funnet midler til investeringer for å endre bakkeprofil og nytt plastdekke i lille 

Lysgårdsbakken. Rådmannen søker å finne plass til dette i kommende Økonomi og handlingsplan. 

Prosjekt Brutto investering Tilskudd Låneopptak 2015

Asfa l tering/rehabi l i tering  av kommunale veier 5 000                     - 5 000                  

Infrastrukturti l tak - samferdsel 5 000                     - 5 000                  

Trafikks ikkerhetsti l tak 1 000                     500              500                     

Sykkel/gangvei 4 500                     3 000           1 500                  

Møblering Gågata 2 100                     1 000           1 100                  

Div. investeringer - kommunal  veg 3 000                     - 3 000                  

Sum veg og trafikk 20 600                   4 500           16 100               

Diverse rehab s tampes letta 500                        - 500                     

Krs i tins  ha l l  - forberedelser YOG 6 000                     3 000           3 000                  

Tverrløypa 1 000                     300              700                     

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

Sum park og idrett 9 500                     3 300           6 200                  

Leas ingavtale bi ler ti l  hjemmetjenesten 1 700                     - 1 700                  

Div. investeringer maskiner, bi ler, utstyr 2 000                     - 2 000                  

Veihøvel 2 900                     - 2 900                  

Sum maskiner, biler utstyr 6 600                     -              6 600                  

Li l lehammer kunstmuseum/KINO 34 600                   13 800         20 800               

Vingrom skole - rehabi l i tering 19 900                   - 19 900               

Søre Ål  ki rkegård 5 100                     - 5 100                  

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

Legevakt 9 800                     - 9 800                  

Diverse investeringer kom. eiendom 4 000                     - 4 000                  

Kjøp av Terrassen 5 700                     - 5 700                  

Sum kommunal eiendom 81 600                   13 800         67 800               

E-handel  (Interkommunalt) 1 500                     - 1 500                  

Ful lelektronisk arkivløsning + uni flow (Arkiv) 1 500                     - 1 500                  

Velferdsteknologi  (Sektor for helse og vel ferd) 2 000                     - 2 000                  

Økte investeringer for fremtidig lavere dri ft 1 000                     1 000                  

Div. investeringer inkl . IKT 1 000                     - 1 000                  

Sum diverse investeringer 7 000                     7 000                  

Totalt investeringsbehov 125 300               21 600       103 700             

Salg av kommunal  eiendom 5 000                  

Bruk av fond/dri ftsoverskudd

Totalt lånebehov ikke selvfinansierende 98 700               
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Lillehammer kommune overskrider med dette vedtatt handlingsregel for året 2015. Med utgangspunkt i 

vedtatt økonomi og handlingsplan, og en beregning av gjennomsnittlig låneopptak på ikke-

selvfinansierende investeringer i en fem-årsperiode, vil man være innenfor den vedtatte 

handlingsregelen. Imidlertid forventes ytterligere økte investeringsbehov. Salg av kommunal eiendom er 

utfordrende. Lokal handlingsregel vil utfordres i årene som kommer.   

 

Låneopptak 

Investeringsobjekt (Tall i 1 000 kr) 
Lånebeløp 

    

    

Ikke selvfinansierende investeringer 98 700 

Sum selvfinansierende investeringer 155 800 

    

Sum låneopptak investeringer 254 500 

Startlån/etableringslån 50 000 

Sum låneopptak 304 500 

 

Det budsjetteres med et låneopptak på totalt 304,5 mill. kr i 2015. Det delegeres til Rådmannen å 

bestemme om det skal tas opp ett eller flere lån, og hvordan disse skal tas opp. Startlån på 50 mill. 

kroner tas opp i Husbanken på de til enhver tids gjeldende vilkår.  

Ang. startlån ser man en økning i antall søknader både nasjonalt og lokalt, i tillegg til økning i 

boligprisene. 

 

 




