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1 Forord av rådmann
Christian Fotland
Årsmeldingen 2013 for Lillehammer kommune viser at vi 
generelt leverer gode tjenester til innbyggerne, at det er høy 
aktivitet, at vi investerer godt og at kommunen fremdeles 
scorer best av mjøsbyene i NæringsNM i regi av NHO.

UTFORDRINGER I HELSE OG VELFERD
Lillehammer kommune har i 2013 hatt utfordringer med å 
håndtere utskrivingsklare pasienter fra sykehuset. 1142 betalte 
liggedøgn fra helseforetaket forteller om for få sykehjems- 
plasser og at kapasiteten i kommunen for mottak av 
utskrivingsklare pasienter ikke har vært god nok til å håndtere 
dette. Det er månedene september, oktober og november som 
gir de største avvikene.

Etablering av tjenesteområdet Psykisk helse og rus har vært 
svært positivt. Fokuset på å gi tjenester til flere, og med god 
kvalitet, har vært bra. Mestring for den enkelte er hovedmålet. 
Gjennom stort engasjement og vilje blant de ansatte ser vi at 
nye gode tilbud er i utvikling. 

Flere sentrale målsettinger innenfor sektoren er ikke nådd i 
2013. Større enkelthendelser, økonomiutfordringer, omorga-
nisering og arbeid med å innføre nye måter å løse oppgavene 
på har tatt mye fokus, og er noe av grunnen til at sentrale mål 
ikke er nådd. 

OPPVEKST, KULTUR OG UTDANNING.
Grunnskolen har gode resultater på grunnskolepoeng. 
Nasjonale prøver viser en liten framgang sammenlignet med 
året før. Skolene arbeider målrettet med å forbedre kvaliteten 
og læringsresultatene. Høgskolen i Hedmark er samarbeids-
partner i et systematisk forbedringsarbeid.

Kommunen har full barnehagedekning. Dette er et gode, men 
også en utfordring. Flere og flere ønsker seg  full plass. Det 
utløser flere barnehageplasser og større kostnader til 
barnehage.

Lillehammer kommune vil være gode på forebyggende innsats 
mot barn og unge. Kommunen har tilsatt koordinator for 
samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak, SLT, for 
at kommunens forebyggende ressurser blir samordnet mest 
mulig effektivt. I 2013 er det også etablert tverrfaglige team på 
alle skoler. Her møtes de ulike tjenestene månedlig for tidlig å 
hjelpe barn, unge og familier med ulike utfordringer. Målet er 
å flytte hjelpen nærmere barnas hverdag.

Skolehelsetjenesten er forsterket i 2013. Det skal lages en plan 
for ytterligere opptrapping.

I 2013 mottok kommunen 47 flyktninger og 14 familie-
gjenforeninger. Flyktningene tilfører kommunen nye impulser 
og kompetanse. God kvalitet på introduksjonsprogrammet 
kvalifiserer for utdanning og jobb. Dette har høy prioritet.

Lillehammer kommune skal være en kulturby. På Telemarks-

forsknings nasjonale kulturindeks var kommunen nummer 
fire i landet i 2013. Lillehammer ble også kåret til årets «UKM 
kommune 2013» (ungdommens kulturmønstring). Litteratur-
hus Lillehammer må kunne sies å være en suksess. I 2013 var 
det 49 arrangementer med stor bredde som var godt besøkt. 

Arbeidet med Ungdoms-OL 2016 har nå virkelig skutt fart, og 
organisasjonskomiteen har økt til ca. 15 ansatte. Det har vært 
et stort fokus på å få på plass nøkkelstillinger i 2013. Nå ventes 
et intensivt arbeid med detaljer som skal løses innenfor alle de 
tre søylene til arrangementet – kultur, utdanning, idrett.

Arbeidet med OL 2022 og lokalisering av blant annet alpint, 
bob og aking ble avklart våren 2013. Etter dette har det vært 
jobbet med å planlegge arenaer, deltakerlandsby og presse-
senter. Arbeidet fortsetter fram til endelig søknad.
Dersom Norge velger å søke om OL/PL i 2022, vil endelig 
avgjørelse finne sted sommeren 2015.

SAMFUNNSUTVIKLING
Arbeidet med ferdigstilling av kommuneplanens samfunnsdel 
har hatt mye fokus. Store spørsmål har vært drøftet gjennom 
dette arbeidet. Det har vært bred deltakelse fra innbyggere, 
politikere, ansatte og lag/organisasjoner. Sluttproduktet vedtas 
i februar 2014.

Lillehammer kommune har fokus på samferdselsløsninger 
som ennå ikke er avklart gjennom Nasjonal transportplan. 
Intercity og fire felt E6 er viktigst og har hatt hovedfokus i 
2013.  Arbeidet med Storhovearmen startet opp høsten 2013 
og ventes ferdig våren 2014. Arbeidet med Areal- og 
transportplanlegging er startet i samarbeid med blant annet 
Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Arbeid med ny sykehusstruktur er fremdeles i prosess. 
Sykkelbyprosjektet er positivt for byen vår. Det har vært 
arbeidet godt i blant annet Fagutvalg for samfunnsutvikling 
med problemstillinger knyttet til noen utfordringer i dette 
prosjektet. 

Ved utgangen av 2013 var det 27 028 innbyggere i Lilleham-
mer.  Det var en økning på 0,7 % fra året før og noe under 
målet om 1 % folkevekst pr. år. Det er viktig for Lillehammer 
at fortetting i sentrumsnære strøk blir gjennomført i tråd med 
kommuneplanens arealdels intensjon. Videre vil arbeidet med 
Transformasjonsområde Nord være viktig for videre folkevekst 
og attraktivitet. Forprosjektet er i avslutningsfasen og vil 
komme til politisk behandling våren 2014. 
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KLIMA OG MILJØ
I tråd med kommunens klima- og energiplan økte andelen 
energi levert gjennom fjernvarme fra 15 % til 25 % av det 
totale energiforbruket i kommunale bygg. Samtidig gikk 
oljeandelen ned fra 6 til 2 % i 2013. Vi kan også vise til at om 
lag 70 % av virksomhetene var miljøfyrtårnsertifisert ved 
utgangen av 2013. Tallene er positive, men det må fortsatt 
jobbes mer lokalt. Gjennom det påbegynte arbeidet med den 
nye Miljøplanen skal kommunen stake ut kursen for klima 
og miljøarbeidet de nærmeste årene. Andre viktige planer og 
prosjekter i 2013 var oppstart av samordnet areal- og trans-
portplanlegging gjennom prosjekt Byutvikling 2044 og videre-
føring av Sykkelbyen Lillehammer. 
Videre bidro Lillehammer kommune i arbeidet med tiltaks-
plan for å bedre vannmiljøet i Mjøsa og tilløpselvene. Sett i lys 
av at vannkvaliteten i Mjøsa 2013 var under middels er dette 
et meget viktig arbeide som kommunen vil fokusere på i årene 
som kommer.   

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunns-
sikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet; som planmyndighet, 
tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen. 
Lov om kommunal beredskapsplikt er sentral i denne 
sammenheng. Kommunen skal aktivt – innenfor egen 
virksomhet og generelt – forebygge at uønskede hendelser inn-
treffer, men kunne håndtere situasjonen hvis de likevel skjer, 
slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell 
unngås eller reduseres. I 2013 ble det satt kriseledelse ved to 
anledninger:
• Kommunen bisto politiet i forbindelse med gasslekkasje i  
 Løkkegata. Kommunens oppgave var å opprette evakuerings 
 senter og ta hånd om de evakuerte. Evalueringen konkluder 
 te med at dette ble gjennomført på en god måte.
• Flomsituasjonen 2013 medførte større skader tilknyttet  
 sidevassdrag, mindre bekker og elver. Betydelig ressurser 
 ble satt inn og etterarbeidet pågår  fortsatt i 2014. 
 Istandsetting etter flommen har medført større utgifter for  
 Lillehammer kommune. Lillehammer kommune 
 dekker cirka 50 % av disse utgiftene over eget regnskap, det  
 resterende er kompensert gjennom Fylkesmannen.

SAMARBEID
Rådmannen vil rette en takk til politikere i Lillehammer som 
legger ned mye arbeid i fritiden for at innbyggerne i byen skal 
ha best mulige tjenester og for at byen skal være i positiv ut-
vikling. Tusen takk til alle ansatte som hver dag jobber til beste 
for innbyggerne. Takk til de tillitsvalgte og verneombud for 
arbeidet dere har lagt ned for kommunens beste i 2013. 

OMORGANISERING
Kommunestyret vedtok i sak 72/12 med virkning fra 1.januar 
2013 å gjennomføre en endring av kommunens 
administrasjon og organisasjonsstruktur. 
2013 har i stor grad blitt benyttet til å gjennomføre endringer, 
fordele arbeidsoppgaver og etablere nye strukturer. 
Lillehammer kommune er en stor organisasjon, og det tar 
noe tid før ny struktur og endringer får satt seg. Selv om det 
fortsatt er forhold som ikke er helt ferdige og endringer som 
fortsatt er i prosess, ser det ut til at ny struktur i all hovedsak 
fungerer etter hensikten og intensjonen. 

INTERNKONTROLL 
I løpet av 2013 har Lillehammer kommune deltatt i et egen-
kontroll-nettverk i regi av Fylkesmannen i Oppland. 
Nettverket har utvekslet erfaringer om internkontroll og 
etablering av strukturer for kvalitetsarbeid i kommunen. 
Rådmannen har stort fokus på å forbedre kvalitets- og 
kontrollrutiner innenfor HMS, økonomistyring og generell 
tjenestekvalitet, og følger lover, forskrifter, retningslinjer og 
prosedyrer.

IKT
Innlandet revisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon av 
kommunens kjøp av IKT-tjenester i 2013. Gjennom 
sluttrapporten konkluderte de med at kommunens kjøp fra 
det kommunalt eide selskapet Ikomm AS måtte betraktes som 
ulovlige direkteanskaffelser. Forvaltningsrevisjonsrapporten 
med rådmannens tilsvar ble politisk behandlet i 2013. 
Lillehammer kommune er bevisst på at alle offentlige innkjøp 
skal være i samsvar med anskaffelsesregelverket og arbeider 
kontinuerlig med dette. Dette gjelder også i forhold til 
kommunens innkjøp fra IT-sektoren.

NÆRINGSUTVIKLING
Lillehammerregionens nettside er relansert og framstår nå i ny 
og moderne drakt.  Nettsiden er oppdatert og profesjonell, og 
retter seg mot de som ønsker å bo og arbeide i vår region. IKT 
er et viktig næringsområde for Lillehammer kommune, med 
Jørstadmoen som den største kompetansearbeidsplassen. I 
2013 er det opprettet et IKT- bedriftsnettverk med 50 % støtte 
fra Innovasjon Norge. Hensikten er blant annet å spre 
kompetanse og knytte kontakter.

I 2013 ble det gjennomført en kartlegging av det regionale 
næringsutviklingsarbeidet. Kartleggingen ble ledet av PWC. 
Næringsavdelingen i Lillehammer kommune hadde mye av 
ansvaret for å koordinere arbeidet fra regionens side. Kart-
leggingen er senere videreført i et arbeid med en regional 
næringsplan, som skal politisk behandles i juni 2014.

Næringsavdelingen har vært synlige i media, blant annet 
gjennom kartlegging av nyinnflyttede personer til vår region. 
En omfattende spørreundersøkelse gir oss et godt grunnlag for 
å analysere hvorfor folk velger å flytte til Lillehammer.

ØKONOMI
Under kapittel 4 kan en lese at Lillehammer kommune leverer 
et regnskapsresultat i 0. Dette er 8 mill. kroner lavere enn 
vedtatt budsjett. Økonomidelen viser at Lillehammer 
kommunes driftsnivå fortsatt er for høyt i forhold til 
driftsinntekter, og at kommunen i årene som kommer må 
fortsette arbeidet med å holde driftsnivået nede. Det er totalt 
sett investert for 220 millioner kroner i langsiktige 
prosjekter. De største investeringene i 2013 har vært bygging 
av Ungdomshallen, utbygging Lillehammer helsehus og kjøp 
av boliger og leiligheter for utleie (BOSO).

Rådmann

Christian Fotland
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1.1 Rådmannens styringskart 2013

Kommentarer til rådmannens styringsark – HR-indikatorer:

Nærvær på arbeidsplassen er målt i forhold til sykefravær, 
generell opplevelse av den ansattes arbeidsplass, og andel 
gjennomført medarbeiderundersøkelse. 

Målet om sykefravær på 7,5 er ikke nådd.  Det er en svak 
nedgang fra 2012 til 2013 på 0,2%. Fraværsprosenten er til-
nærmet lik 2011-nivået, som er det laveste i siste 5 års periode.  
Fraværet er størst innen barnehage og helse og omsorgsvirk-
somheter. For å øke nærværet er det satt inn ekstra ressurser 
videre i 2014, og inngått et tettere samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere.  

Medarbeiderundersøkelsen viser at opplevd fornøydhet med 
arbeidssituasjonen er på 4,5. Målet var på 4,6 som tilsvarer 
nivået i 2012. Det er få signifikante endringer i årets 
undersøkelse totalt sett. 

73% svarer at de har fått tilbud om medarbeidersamtale. 
Dette er et godt stykke unna målet på 95%. Årsaken til ikke 
gjennomførte samtaler er som oftest relatert til opplevelsen 
av mangel på tid og høy arbeidsbelastning hos lederne. Flere 

ledere har personansvar for mer enn 20 medarbeidere, og dette 
gjelder særlig arbeidsplasser med mange deltidsstillinger. Ulike 
metoder for å gjennomføre samtaler vurderes.  Samtidig er det 
en forutsetning at det er en god leder-medarbeider-
relasjon generelt, og at kvaliteten på samtalen og oppfølgingen 
i etterkant er god, for at en slik samtale virker motiverende for 
den ansatte. 

Medarbeiderundersøkelsen viser at opplevd fornøydhet med 
nærmeste leder er på 4,7, tilsvarende som i 2012. Målet var på 
4,8. 

Det er ingen vesentlige endringer i risikovurderingene i 
HMS-modulen, og andel «grønne scenarier» er stabilt. 
Samtidig vurderes at det er behov for økt fokus på Helse, Miljø 
og Sikkerhetsarbeid generelt, for å holde nivået stabilt og 
gjerne økende. 

Ledelse er en vesentlig nærværsfaktor, og lederutviklingspro-
grammet skal bidra til økt lederkompetanse for alle som har en 
lederrolle i Lillehammer kommune.

 

 Mål 2013 Måles ved Ambisjon 2013 Resultat 2013 
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Nærvær, ansatte skal trives og ha lyst til å komme 
på jobb 

Sykefravær hittil i år 
Medarbeiderundersøkelsen 
Gjennomført medarbeidersamtale 

7,5 % 
Min 4,6 

95% 

8,27 % 
4,5 

73 % 
Helhetlig fokus på HMS Andel «grønne» scenarier i risikomodulen Min 80 % 84 % 

Dyktig ledelse Medarbeiderundersøkelsen, nærmeste leder Min 4,8 
 4,7 

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

Utført vedlikehold iht vedtatt 
vedlikeholdsstrategi og iht budsjett og oppsatt 
vedlikeholdsprogram 

Etterslep 
opprettholdt 

Etterslep 
opprettholdt 

Uavsluttede saker innenfor byggesaksbehandling 
skal ikke være eldre enn byggetillatelse (3 år) 

Prosjekt AJOUR/Byggesak foretar 
statusoppdatering 200 saker 371 saker 

Svevestøv (PM10), redusere antall 
døgnoverskridelser 

Antall overskridelser skal ikke overstige 
grenseverdiene (<25 døgn) <25 13 

Overholde rensekrav avløpsvann Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik 
Overholde drikkevannforskriftens krav til 
drikkevannkvalitet Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik 
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Sikre tilgjengelighet til fast plass i sykehjem Venteliste Tilnærmet 0 8 
Redusere behov for innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten Kommunal medfinansiering -5 %. Tilsv. kr 1,7 

mill. kr 0,9 mill. kr 

Flere unge på aktive tiltak gjennom NAV Andel unge 18-24 år på sosialhjelp Maks. 4 % 7,3% 

Redusere uønsket deltid i PLO 

 Samordnet vikarbruk 
 Gjennomføre tiltak, 3-part-samarbeid 
 Samordnet turnus 

sysselsetting/bofellesskap 

Alle ansatte har en 
stillingsstørrelse 
som er ønsket. 

Prosjekt er 
igangsatt 

Behov behandlingsplasser psykiatri  

Konsekvensutredni
ng i forbindelse 

med 
Samhandlingsrefor
men og omlegging i 
spesialisthelsetjene

stene 

Ikke utført 
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Undervisning med god faglig kvalitet Grunnskolepoeng 41 poeng 40,8 poeng 
Flere elever skal inkluderes i den ordinære 
undervisning 

Andel elever i grunnskolen med 
spesialundervisning 6 % 6 % 

Alle som søker bhg-plass ved hovedopptaket skal 
få plass Barnehagedekning andel søkere hovedopptak 100 % 100 % 

Gi tilbud om hjemmebesøk til nyfødte iht loven Antall tilbud om hjemmebesøk til nyfødte 
innen to uker etter hjemkomst >100 % Er gjennomført 

Samordnet tjenestetilbud barn og unge  Felles inntaksteam 
barn/unge etablert Er etablert 
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2 Året som gikk
JANUAR

• Biblioteket innfører ny åpningstid på hverdager og åpner en time 
 tidligere enn før.
• Lillehammer kommune starter radonmåling i alle kommunale boliger,  
 totalt ca. 640 enheter.
• Resultatene fra NHOs NæringsNM viser at Lillehammer også for 2012  
 kommer best ut av de fire store Mjøskommunene.
• Assisterende rådmann og fem kommunalsjefer er operative i sine nye   
 stillinger etter omorganiseringen. 

FEBRUAR

•  Kommunestyret vedtar at Lillehammer skal bli en SLT-kommune   
 (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
• Lillehammer kommune og Fretex åpner Utstyrsbanken: 
 Gratis utlån av friluftsutstyr til barn og unge.
• Innspillingen av TV-serien «Lilyhammer» pågår, og kommunen bidrar  
 med pengestøtte og praktisk bistand. Julegata henger fortsatt oppe,   
 etter ønske fra produsentene.
• Servicetorget låner ut Bysparker gratis til innbyggere og turister.

MARS

• Kommunestyret vedtar plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg   
 2013-2016. 
•  Hjemmetjenestens vakttelefon i brannvakta avvikles og erstattes med   
 egen vaktordning.
•  Oslo velger Lillehammerregionen som arrangør av alpint, aking, bob   
 og skeleton i et evt. OL i 2022. 
•  Lillehammer kommune holder informasjonsmøte i kommunestyrsalen  
 om en eventuell utvidelse av Mjøsanlegget på Roverudmyra.

APRIL

•  Kommunestyret vedtar prøveordning for gratis parkering på 
 kommunale plasser for å stimulere til økt aktivitet i sentrum. 
•  Åpent møte om levekår og folkehelse, der målet er å få innspill til ny   
 samfunnsdel av kommuneplanen. Hovedinnleder er Per Fugelli, og   
 nær 200 innbyggere deltar. 
•  Åpent tegnemøte i kommunestyresalen for å designe ny skatepark.
•  Ordfører Espen Granberg Johnsen underskriver en avtale med 
 Husbanken om Boligsosialt utviklingsprogram. - Lillehammer er en   
 foregangskommune i arbeidet med å sikre vanskeligstilte en egen bolig,  
 sier regionsdirektøren i Husbanken. 
• Prosjekt Vintersyklister avsluttes, og de 20 syklistene kommer med sine  
 tilbakemeldinger.
•  Borgerundersøkelsen Trygge kommuner viser at Lillehammer er blant  
 de kommunene i landet hvor det er tryggest å bo.
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Foto: Esben Haakenstad
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MAI

• Kommunestyret bevilger 20,4 mill til oppgradering og utvikling av   
 Birkebeineren Skistadion.
• Lillehammer i kriseberedskap på grunn av høy vannstand og flom.
• Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre besøker Lillehammer   
 helsehus og foretar den offisielle åpningen av det nye tilbygget som 
 rommer 40 døgnplasser, 28 dagplasser og ny forsamlingssal.
• Barnas Verdensdag arrangeres for andre gang i Kulturhuset Banken.
• 100 unge musikere fra vennskapsbyene deltar på Nordisk musikkleir i   
 Lillehammer.
• Edvald Boasson Hagen og sykkelrittet Glava Tour of Norway kommer   
 til byen. 
• Formannskapet møter Wednesday United til vennskapskamp i fotball. 

JUNI

• Kommunestyret vedtar Økonomi- og strategiplanen for 2014-2017.
• Lillehammer får status som Fairtrade-kommune.
• Lillehammer får utmerkelsen «Årets UKM-kommune på 
 landsmønstringen i Larvik.

JULI

• Sommerskolen arrangeres for første gang. Tilbudet er gratis for barn i   
 alderen 10-13 år og omfatter fagene engelsk, tysk, fransk og realfag.

AUGUST

• Kommunestyret vedtar å iverksette en rekke tiltak for å fjerne uønsket   
 deltid ( Trepartssamarbeidet.)
• Kommunestyret vedtar handlingsplan mot vold i nære relasjoner, del 1  
 som omhandler barn og unge.
• Nettsidene til Lillehammer kommune får seks stjerner og 
 toppvurdering av Direktoratet for forvaltning og IKT. ( Difi). Kun 22 av  
 totalt 428 kommuner oppnår dette resultatet. 
• Røyslimoen skole starter med aktivitetskiosk hvor elevene kan hente ut  
 fritidsutstyr i friminuttene.  
• Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er på besøk og   
 lanserer blant annet et nytt program: «Lillehammer som motor i sitt   
 omland”.

SEPTEMBER

• Oslos befolkning sier ja til OL2022 under folkeavstemningen.
• Lillehammer markerer seg som filmby, og gallapremieren til filmen «De  
 tøffeste gutta» legges hit. Kulturminister Hadia Tajik åpner 
 arrangementet, og hele byen  inviteres til torgfest. 
• Den nye Ungdomshallen står ferdig og tas i bruk for første gang under  
 UM i friidrett. 
• Kommunestyret i Lillehammer vedtar å bosette 135 flyktninger pluss   
 familiegjenforeninger i perioden 2014-2016. 
• Lillehammer helsestasjon starter gratis helsetilbud til ikke-vestlige   
 minoritetskvinner. 

Foto: Geir Olsen

7
LILLEHAMMER KOMMUNE



OKTOBER

• Marihøna verksted og vaskeriutsalg utvider åpningstidene, slik at de   
 har like lenge åpent som de øvrige sentrumsbutikkene.
• Lillehammer Litteraturhus arrangerer paneldebatt og åpent folkemøte   
 om ungdomsidrett og verdigrunnlag.
• Planleggingen av 20-års jubileum for OL på Lillehammer er i gang, og   
 Lillehammer kommune bevilger 500 000 kroner i tilskudd til 
 markeringen.

NOVEMBER

• Lillehammer kommune vedtar å innføre en årlig arbeidsmiljøpris på 
 30 000 kroner. 
• Tall fra SSB viser at Lillehammer for første gang har over 27 000 
 innbyggere.
• Lillehammer kommune arrangerer i samarbeid med andre offentlige   
 aktører Innflyttercafè, en møteplass for ulike arbeidsgivere og 
 tilflyttere. 
• Tradisjonen tro gir Lillehammer kommune et juletre i gave til den   
 tyske byen Düsseldorf.

DESEMBER

• Kommunestyret vedtar å etablere en interkommunal Frisklivssentral i   
 Lillehammer.
• Som ledd i 100 års-markeringen av stemmerett for kvinner, avduker   
 ordfører Espen Granberg Johnsen og fylkesmann Kristin Hille Valla en  
 plakett til ære for Lillehammerkvinnen Gina Borchgrevink.
• Kommunestyret vedtar å kjøpe Stiftelsen Lillehammer Etterbruksfonds  
 aksjer i Hafjell Kvitfjell Alpin AS.

Foto: GD
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3 Sektorer
3.1 Sektor for by-
og samfunnsutvikling

 

 

Strategiske mål 2013 – 2016 Måles ved Ambisjon 2013 Resultat 2013 
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Servicenivået innenfor sektoren skal være godt Brukerundersøkelse (standard spørsmål)  
(skala 1-6) Min 4,5 Ikke utført 

Tilby funksjonelle og driftseffektive bygg og anlegg 
til våre leietakere 

Brukerundersøkelse 
(skala 1-6) - Ikke utført 

Tilby attraktive og funksjonelle park- idretts-, og 
friluftsanlegg Brukerundersøkelse - Ikke utført 

Brukstimer kommunale idrettshaller og 
Stampesletta % dekningsgrad iht  totalt tilgjengelige åpningstider 95% 95% 

Sørge for god forvaltning av kommunal 
bygningskapital 

Utført vedlikehold i henhold til vedtatt 
vedlikeholdsstrategi for Lillehammer kommune 

Etterslep 
opprettholdt 

Etterslep 
opprettholdt 

Sørge for god forvaltning av kommunal 
infrastruktur 

Utført vedlikehold og rehabilitering i henhold til 
budsjett og oppsatt vedlikeholdsprogram 

Etterslep 
opprettholdt 

Etterslep 
opprettholdt 

Øke antall eksterne oppdrag/inntjening 
Byggservice (renhold) Omfang av avtaler (antall/ størrelser) 12 12 

Uavsluttede saker innenfor byggesaksbehandling 
skal ikke være eldre enn byggetillatelse (3 år) Prosjekt AJOUR/Byggesak foretar statusoppdatering 200 saker 371 saker (1) 

Svevestøv (PM10), redusere antall 
døgnoverskridelser 

Antall overskridelser skal ikke overskride grense-
verdiene (<25 døgn) < 25 13 
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Tjenesteområdene innenfor sektoren holder seg 
innenfor vedtatt budsjettramme (drift og 
investering) 

Regnskapsresultat +/- 1,5% + 2% 

Kvalitetssikring skjer i samsvar med vedtatte 
rutiner Bruk av STANDARDEN Definerte avvik 

meldes 
Definerte avvik 

meldes 

Overholde rensekrav avløpsvann Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik 

Overholde drikkevann-forskriftens krav til drikke-
vannkvalitet Prøvetaking/analyse Ingen avvik Ingen avvik (2) 

Redusere energiforbruk VA tekniske anlegg. Statistikk forbruk -1% ift 2012 -1% ift 2012 (3) 

Redusere energiforbruk kommunale bygg Statistikk forbruk -1% ift 2012 Ikke dokumentert 

Sanering av ledningsnettet innenfor vann og avløp Antall meter sanert 800 m 800 m 

Foto: Esben Haakenstad 9
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(1) Antall uavsluttede saker ført opp som status 2013 var 600 og ikke 400 saker. Det har ila 2013 vært avsluttet 
 200 saker.

(2) Ingen årsavvik i henhold til drikkevannsforskriften. Enkeltavvik etter analyse er lukket etter gjennomførte tiltak
 i henhold til forskrift. Lillehammer vannverk har dispensasjon fra Mattilsynet tilknyttet høye verdier av Mangan.

(3) Beregnet reduksjon, hovedsakelig som følge av lavere vannforbruk(redusert lekkasjer) og ikke spesifikke
 ENØK tiltak.

Sektoren har gjennom hele 2013 vært preget av omstilling til 
ny administrativ struktur. Sektoren omfatter totalt sju tje-
nesteområder, hvorav fem er nyetablert og effektuert fra og 
med medio 2013. Ved utgangen av 2013 var to stillinger som 
tjenesteområdeledere fortsatt ikke besatt, Vann og avløp (til-
tredelse mars 2014) og Plan og Miljø (3. gangs utlysning 2014).

BYGGESAK
Det er behandlet flere store byggesaker som studentboliger 
Stampesletta (Deltagerlandsby ungdoms OL), Bohus,
sentrumslokalisert kjøpesenter, ishall, Rosenlund med mer. 
Totalt er 440 byggesøknader og 21 eierseksjoneringer behand-
let, og det er ingen vesentlige restanser på nye saker. Prosjekt 
«ajour» er videreført og det er avsluttet ca. 200 saker. Det har 
vært økt fokus på ureglementert byggeaktivitet som videre-
føres i 2014. Det har vært avholdt informasjonsmøte med 
aktørene i byggebransjen.

BYGGSERVICE
Byggservice leverer i hovedsak renhold, håndverk- og vakt-
mestertjenester tilknyttet kommunale bygg. I tillegg utføres 
renholdsoppdrag for eksterne kunder. Det er ikke inngått nye 
eksterne oppdragsavtaler i 2013. Tjenesteområdet har gjen-
nomført oppdrag som avtalt, men aktiviteten må reduseres for 
å tilpasses de økonomiske rammene. Arbeidet med en effekti-
visering av kjerneoppgaver innenfor Byggservice ble igangsatt 
mot slutten av året.

EIENDOM
Eiendom har gjennom året vært ansvarlig for flere store 
utbyggingsprosjekter. Utbygging og ferdigstillelse av Lilleham-
mer helsehus og Ungdomshallen var blant de mest sentrale og 
kostnadskrevende. I tillegg har Eiendom blant annet arbeidet 
med plan- og designkonkurranse og forprosjekt for utbygging 
av Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum.
Vedlikehold av kommunale bygninger i 2013 var på ca.8,6 mil-
lioner kroner, mens drift (bygg) beløp seg til ca. 4,8 millioner 
kroner. Det er gjennomført salg av kommunale eiendommer 
for 9,4 millioner kroner i forhold til et budsjett på 10 millioner 
kroner.

PARK OG IDRETT
Manglende ressurser har gitt utfordringer innen tjenesteområ-
det tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold.  Park-, idretts- 
og friluftsområder er allikevel driftet og tilrettelagt for aktivitet 
på en akseptabel måte, og den totale bruken av anleggene har 
vært høyere enn i 2012. En sommersesong med godt vær og 
god temperatur har medført spesielt stor bruk av utendørs 
park-, idretts- og friluftsanlegg for organisert og uorganisert 
aktivitet. 
Hovedrevisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse er gjennomført og tjenesteområdet har blant 
annet bidratt ved utbygging og iverksatt drift av Ungdomshal-
len, planprosess skateanlegg og iverksatt helårsdrift av Cur-
linghallen.

PLAN OG MILJØ
Innen arealplanlegging har det vært arbeidet med store utred-
ningsprosjekt som Byutvikling Nord og firefelts E6 gjennom 
Lillehammer. Gjennomført reguleringsplanarbeid tilknyttet 
store og små boligprosjekter, hytteområder på Nordseter, 
Strandtorget, kjøpesenter i sentrum, utvidelse av Sentrum 
P-hus og Hammer Home hotell. Dispensasjon og prinsippgod-
kjenning er også gjennomført for nyetableringen av Swix ved 
Storhove. 
Innen samfunnsplanlegging er ny samfunnsdel til kommu-
neplanen utarbeidet og sendt på høring,. Planprogram for 
Miljøplan med hovedtema klima og energi og utkast til samlet 
handlingsplan for boliger og tjenester til vanskeligstilte på 
boligmarkedet er ferdigstilt. 
Videre er det jobbet innenfor prosjektene Byutvikling Lille-
hammer 2044 (areal og transportplanlegging), Boligsosialt 
utviklingsprogram, Livskraftige kommuner, Arrangementssik-
kerhet, samt deltagelse i ulike nettverk.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON
Manglende ressurser har gitt utfordringer innen tjenesteområ-
det tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold. Dette har bl.ant 
annet medført at fullføring av hovedplanen for Vann og avløp 
med tilhørende tilleggsutredninger er forsinket. Vannbehand-
lingsanlegg er utredet, og det er gjennomført spyling av 40 km 
vannledningsnett som første del i en plan for å rengjøre hele 
vannledningsnettet (250 km) i løpet av en 6-års periode. 
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Ansatte skal trives og ha lyst til å komme på jobb Nærvær  

MAU, helhetsvurdering 
Min 93% 
Min 4,5 

Min 93%  
4,5 

Vaktmesterpool for tekniske anlegg kommunale 
bygg  

Trinn 1 etablert 
(EIOFF 

superbruker) 
Iverksatt 

Alle ansatte skal ha tilbud om medarbeidersamtale  100%  
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Systematisk lekkasjesøk er igangsatt, og det ble utbedret 10 
brudd som reduserer vannforbruket vesentlig på årsbasis.
Renseanlegget har behandlet ca. 6 millioner m3 avløpsvann 
uten avvik fra utslippstillatelsen, og det er levert ca. 4,9 millio-
ner m3 drikkevann med meget god kvalitet.

VEG OG TRAFIKK
Manglende ressurser har gitt utfordringer tilknyttet forvalt-
ning, drift og vedlikehold, men driftsoppgavene er utført 
innenfor en akseptabel standard på kommunalt vegnett. Både 
trafikksikkerhetstiltak, rehabilitering- og utbyggingsprosjekter 
er gjennomført i tråd med investeringsbudsjettet. Gjennom 
Sykkelbyprosjektet er det etablert nye sykkelveger, forbindel-
ser, parkering, skilting og fasiliteter(tellere/pumper/vannsta-
sjon).

VIKTIGE HENDELSER OG
PROSJEKTER INNEN SEKTOREN:
•  Omorganisering sektor, nye tjenesteområder og ledere.
•  Flom våren 2013 med mye etterarbeid tilknyttet Veg, Vann  
 og avløp, Park og idrett.
•  Ungdomshallen(ishall). Planlegging, behandling, utbygging  
 og drift.
•  Helsehuset, fullføring.
•  Plan- og designkonkurranse og forprosjekt for utbygging av  
 Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum.
•  Kommuneplanens samfunnsdel, planprogram/utarbeidelse/ 
 høring.
•  Miljøplan med hovedtema klima og energi, planprogram.
•  Skateanlegg, fullført planprosess (brukerinvolvering og
 anbudskonkurranse).
•  Hovedrevisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og  
 naturopplevelse.
•  Busmoen og Storgata, VA ledningsnett (sanering).
•  Vingrom, VA ledningsnett og høydebasseng (nyanlegg).
•  Øvre Ålsbygda, VA ledningsnett (nyanlegg).
•  Fullført flomsikring brønner Korgen, nye frekvensstyrte  
 pumper.
•  Korgen, etablert 12 nye observasjonsbrønner.
•  Gratis parkering i sentrum etter kl. 15.00 ble iverksatt fra  
 mai 2013.
•  Rehabilitering av Sjøsetervegen, etappe 1 (ferdigstilles med  
 etappe 2 i 2014).
•  Rehabilitert og Reasfaltert kommunale veger (ca 5 km).
•  Grøfterensk kommunal veg (ca.13 km) og krattrydding.
•  Veglys, Hammersengflåa og Gamlevegen.
•  30 km/t sone Rangårdsjordet, gml. Kringsjåveg (Kringsjå  
 skole).
•  Sykkelbyprosjektet, ny sykkelveg med fortau 
 Helsehuset - HiL.
•  Sykkelbyprosjektet, ny forbindelse Måsåhaugen - Tverrløypa.
•  Sykkelbyprosjektet, rampe ved Hammartun.

Foto: Esben Haakenstad
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3.2 Sektor for helse og velferd

 • Andel sykepleiere på Lillehammer helsehus, Hjemme-
  tjenesten og vernepleiere i Bofellesskap. Andel vernepleiere i  
  Bofellesskap er trukket ut. Målsettingen om 70% vernepleiere er  
  vurdert for høyt, og må vurderes med nytt måltall i Budsjett 2015.  
  Siste måling er 34%.

FOLKEHELSE
Lillehammer har i 2013 startet et interkommunalt 
samarbeid innen folkehelse med Øyer, Gausdal og Ringebu. 
Felles frisklivssentral på Jorekstad er et resultat. Kommunene 
jobber også sammen med Oppland fylkeskommune for å få en 
folkehelseoversikt for hver kommune, krav jfr. folkehelseloven. 

Lillehammer har et tverrsektorielt folkehelseteam som ser at 
arbeidet må intensiveres for å få til et samarbeid mellom de 
ulike sektorene og ikke bare innen hver sektor. Lillehammer 
scorer bra på Folkehelseprofilen 2014 fra Folkehelse-
instituttet, som tar utgangspunkt i 2013 og eldre data. 
Utfordringen i Lillehammer når mange har det bra, er at 
forskjellene kan øke. Prosjekt Aktiv fritid i regi av Lillehammer 
kommune er opprettet for å motvirke disse forskjellene. 
Lillehammer kommune har fokus på at alle skal kunne delta 
i ulike aktiviteter og samarbeider med frivillig sektor for å 
redusere sosial ulikhet i helse. 

 

Nr Strategiske mål  
2013-2016 Måles ved Ambisjon 

2013 
Resultat 

2013 Kommentar 

1 Fast plass i sykehjem Venteliste 0 8 

Venteliste for fast plass ved Lillehammer helsehus. 
F.o.m. 2014 vil venteliste bli rapportert på 
institusjonsplass. Tidligere ambisjon har vært 
lavere enn 10 på venteliste. 

2 Redusert behov for 
sykehusinnleggelse Kommunal medfinansiering Reduksjon 1,7 mill. kr Reduksjon 0,9 

mill. kr 
Budsjettavvik -0,9 mill. kr. Ambisjonsnivået var en 
reduksjon på -1,7 

3 Helsehjelp der du bor Antall utskrivningsklare døgn max 125 døgn 1142 døgn Budsjettavvik på -4,2 mill. kr. 

4 Brukermedvirkning Antall 
brukermøter/brukerundersøkelser 90 % fornøydhet - Blir gjennomført i 2014. 

5 Økt tilgjengelighet til 
fastlege Antall ledige listevalg Øke med 3 hjemler 5 nye fastleger er 

tilsatt 
2 av 5 nye fastleger som ble tilsatt i 2013 
begynte/begynner i 2014 (februar/mai). 

6 Forpliktende samarbeid 
mellom TO i kommunen 

Felles mål, evaluering av tiltak i 
samordningsforum Reetablere forum Forumet er 

etablert Koordinerende forum for psykisk helse og rus. 

7 Styrke samarbeidet 
mellom 1. og 2. linjen 

Faste møtearenaer mellom 
sykehus og fastleger Etablere faste arenaer Ikke etablert Avtale med Sykehuset Innlandet om etablering 

2014. 

8 Øke tilgjengeligheten på 
tjenester for psyk.lidelser Utvidet åpningstid Innspill budsjett 2014 

Økt antall 
brukere med 

100 % på samme 
åpningstid 

Gjennomfører kurs og oppfølging av 
enkeltpersoner etter ordinær arbeidstid. Antall 
brukere er økt med 100 %. 

9 Kriminalforebyggende 
arbeid er implementert Ansette SLT-koordinator Koordinator ansatt Gjennomført SLT-koordinator er tilsatt. 

10 Samordnet tjenestetilbud 
for barn og unge 

Tverrfaglige team og felles 
inntaksteam Inntaksteam etablert Gjennomført Inntaksteamet er mer et 

avklarings/samordningsteam. 

11 Nærværsnivå Sykefraværsregistrering 93 % < 93 % - målet 
ikke nådd 

De største når ikke målsettingen. 
Helsehus 87,31 % Hjemmetjenesten 89,70 %, 
Bofelleskap 90,19 %.                                                                                                          
De mindre enhetene har i stor grad et nærværnivå 
over . 

12 Flere unge på aktive tiltak 
gjennom NAV Andel unge 18-24 på sosialhjelp max 4 % 7,3 % 

Innbyggere 18-24 år var 2.890 i Lillehammer 
kommune i 2013, og 210 var 
sosialhjelpsmottakere. Negativ utvikling gjennom 
2013. 

13 Øke fagkompetansen 
Andel sykepleiere på Lillehammer 
helsehus og Hjemmetjenesten, og 
vernepleiere i Bofellesskap. 

HH 30 % 23 % 
Lillehammer helsehus har en fagdekning på cirka 
60 % knyttet til det regionale tilbudet (1.etasje) og 
cirka 16 % på resten av huset (pasientavdelinger). 

Hj.tj. 50 % 42 % 
Både sykepleiere og vernepleiere er tatt med i 
andelsberegningen. BPA, Praktisk bistand og 
kafedrift i sentrene er holdt utenfor beregningen. 

14 
Redusere sårbarhet og 
øke effektivitet i 
Sysselsetting 

Samlokalisering av dagtilbud/nye 
tilbud med NAV 

Tilbud Industrigata og 
Kløverbakken samlokalisert 

Tilbudene er 
samlokalisert 

Tilbudene ble samlokalisert senhøsten (oktober-
november) 2013. 

15 Redusere uønsket deltid i 
PLO 

Samordnet vikarbruk/turnus/tiltak 
partssamarbeid 

Alle ansatte har ønsket 
stillingsandel 

Prosjekt er 
igangsatt 

Prosjektet er noe forsinket ihht opprinnelig 
tidsplan og vil løpe ut 2015. 

16 Velferdsteknologi 

Natt-turnus Lillehammer helsehus 
Smarthusteknologi i nytt 
bofelleskap. Helsevakttelefon 
(trygghetsalarm m.m.) 

Effektivisering 
Hovedprosjekt 

og delprosjekt er  
igangsatt. 

Det er utarbeidet prosjektplaner, gevinstplaner, 
kommunikasjonsplaner og 
gevinstrealiseringsplaner. 

17 Redusere tilbakefall rus Antall tilbakefall etter behandling i 
institusjon  

Ikke dok. 
Reduksjon 

Tiltak synliggjøres i forbindelse med rullering av 
plan for helse- og rusomsorg 2014. 

18 Behov behandlingsplasser 
psykiatri 

Konsekvensutredning av 
Samhandlingsreformen og 
omlegging av 
spesialisthelsetjenesten 

 utsatt 
Helsedepartementet har utsatt innføring av 
samhandlingsreformen for området psykisk helse 
og rus. 

19 
Utredning om å opprette 
akutt-tilbud innen 
rus/psyk 

Ferdigstilt utredning  utsatt 
Helsedepartementet har utsatt innføring av 
samhandlingsreformen for området psykisk helse 
og rus. 

20 Utrede mulighet for 
opprettelse av ACT-team   utsatt 

Helsedepartementet har utsatt innføring av 
samhandlingsreformen for området psykisk helse 
og rus. 
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NAV LILLEHAMMER
NAV Lillehammer arbeider for å styrke innbyggerens mulig-
heter til å komme i arbeid eller beholde arbeid. I 2013 har 
NAV Lillehammer gjennomført et prosjekt med mål om å få 
flere til å beholde arbeid gjennom tidligere og tettere 
oppfølging i sykefraværsarbeidet. Arbeidsmetodene er nå en 
del av ordinær drift, og de andre kommunene i Oppland skal i 
løpet av 2014 ta i bruk samme arbeidsmetodikk. 

Ungdom har også i 2013 hatt høy prioritet i NAV Lillehammer. 
Veiledertettheten er større per unge innbygger med behov 
for oppfølging, og ungdomsgruppen er prioritert ved kjøp av 
arbeidsrettede tiltak. Spesialtilpassede tiltak til ungdoms-
gruppen er videreutviklet. Dette kan være noe av grunnen til 
at den gjennomsnittlige stønadslengden til mottakere 18-24 år 
i Lillehammer er lavere enn i sammenlignbare kommuner. 

Kostra-tallene for 2013 viser at sosialtjenesten i Lillehammer 
kommune drives effektivt. Netto driftsutgifter til tjenesten er 
6,4 millioner kroner lavere enn om Lillehammer hadde vært 
på snittet med kommunegruppen. Sammenlignet med de an-
dre store Mjøsbyene er det også gledelig å se at den gjennom-
snittlige stønadslengden er betydelig kortere i Lillehammer. 
 
LILLEHAMMER HELSEHUS
År 2013 har vært et spesielt utfordrende år for Lillehammer 
helsehus, både i forhold til bygging og medieoppslag etter at 
Helsehuset ble varslet inn til Arbeidstilsynet. Utbyggings-
prosessen har gått bra takket være positiv innstilling fra blant 
andre beboere og ansatte, og nå er 182 funksjonelle enerom 
tatt i bruk.

Antall personer på venteliste til institusjonsplass har i 2013 
gjennomsnittlig ligget på 8 for langtidsplass og mellom 8-12 
for korttidsplass. 

Det er etablert et intermediært tilbud og tilbud om 
øyeblikkelig hjelp plasser for Lillehammer, Øyer, Gausdal og 
Ringebu med god kvalitet. Helsehuset får mange gode tilbake-
meldinger fra andre kommuner og pasienter /pårørende om at 
de føler seg godt ivaretatt.

Cirka 80 % av pasientene ved Helsehuset er demente, og det 
er nødvendig å øke kompetansen i forhold til å ivareta denne 
brukergruppen på best mulig måte. Det er jobbet målbevisst 
innen dette fagfeltet, og avviket fra Fylkesmannen er nå lukket.

Musikkterapi brukt overfor pasienter med demens og 
utagering prøves nå ut i en avdeling, og man ser gode 
resultater. Dette skal etter hvert innføres i andre avdelinger.

Helsehuset har et godt kjøkken som lager god og næringsrik 
mat til pasientene. Kjøkkenet har økt andelen med faglærte 
kokker i 2013. 

Sykefraværet ved Helsehuset er fortsatt for høyt, og i 2013 er 
det satt i gang ulike tiltak som går på å styrke lederkompetan-
sen på nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Dette skjer 
blant annet gjennom månedlige møter med NAV arbeidslivs-
senter og ledergruppen, samt bistand fra personalenheten en 
gang per uke.

Det store sykefraværet gjør at det blir utfordrende å fylle opp 

med fagutdannede vikarer. Felles kompetanseplan for helse og 
omsorg ligger til grunn for videre arbeid neste år, og hoved-
fokus vil være å øke profesjonaliteten på tjenestene ved å jobbe 
med systemer, rutiner og prosedyrer. Etikk og holdningsarbeid 
har vært hovedsatsningsområdene i 2013, og det vil fortsette i 
2014.

Helsehuset har gjennom hele 2013 hatt fokus på å skape et 
bedre samarbeid med pårørende og har brukt en systematisk 
tilnærming i form av invitasjon til pårørendesamtaler med 
både lege og avdelingsleder. Det er laget et informasjonshefte 
til pasient og pårørende som gis ut når pasienten får et opp-
hold ved Helsehuset. Det er også laget hefte både til korttids-
pasienter og til pasienter som får langtidsplass. I tillegg er det 
gjennomført pårørendemøter i de enkelte avdelinger.

I tiltaksplanen for LHH 2013 satte vi opp et mål om at Helse-
huset skulle bygge opp et godt omdømme internt og eksternt 
med spesielt vekt på positiv medieomtale, åpen dialog mellom 
ansatte og ledere, samt et godt samarbeid med tillitsvalgte 
og verneombud. I november ble Helsehuset varslet inn til 
Arbeidstilsynet og dette ble en krevende periode med mye 
medieoppslag om ledelsen ved Helsehuset. Bedriftshelsetje-
nesten var i desember inne for å kartlegge situasjonen gjen-
nom intervju med alle ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det 
er igangsatt et større arbeid med ulike typer tiltak for å bedre 
forholdene.

Rådmannen ønsker spesielt å takke venneforeningen ved 
Lillehammer helsehus for fantastisk innsats gjennom året og 
særlig under flytteprosessen.

HJEMMETJENESTEN                                                                                                                                     
I 2013 har Hjemmetjenesten merket effekten av Samhand-
lingsreformen. Hovedvekten av pasientene fra spesialisthelse-
tjenesten utskrives direkte til eget hjem, noe som øker behovet 
for ytterligere kompetanse i Hjemmetjenesten. Pasienter som 
kommer direkte fra sykehuset og som er definert som utskriv-
ningsklare har en langt mer kompleks situasjon i forhold til sin 
tilstand enn tidligere og det stiller store krav til Hjemme-
tjenesten.
 
Nye brukergrupper krever at tjenesten tenker nytt og det er 
startet et arbeid med å se på organisering av Hjemmetjenesten 
tilpasset det fremtidige omsorgsbehovet. De aller fleste 
mennesker har et ønske om å få bo hjemme lengst mulig og 
dette er målbærende i alt Hjemmetjenesten gjør. Hjemme-
rehabilitering som et virkemiddel har vist gode resultater i 
andre kommuner, og Lillehammer har en klar målsetting om å 
innarbeide dette som en naturlig del av vårt tjenestetilbud.

Tjenesteområdet har en sykepleier/vernepleierdekning på til 
sammen 42 %, med en målsetting om 50 %. Fra april 2013 ble 
bokollektiv for yngre personer med demens i Horsters Minde 
bo- og servicesenter utvidet og gir nå tilbud til seks brukere. 
Tilbudet er midlertidig i påvente av en bedre løsning. 

PSYKISK HELSE- OG RUSOMSORG
Lillehammer kommune etablerte mai 2013 et nytt tjeneste-
område, Psykisk helsearbeid og rusomsorg. Hensikten var å få 
et større fokus på et område som er viktig for mange 
mennesker. Innretningen på tjenestene innen feltet er i 
endring. Fra institusjonsbehandling til ambulant oppfølging, 
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hvor tilbudene har fokus på ressurser hos den enkelte, og hjelp 
som gir muligheter for mestring av eget liv.

2013 har vært et spennende år for de som jobber i tjenesten. 
Det har gjennom stort engasjement og vilje til nytenkning 
blitt implementert nye og gode tilbud for en voksende bruker-
gruppe. Fokus på brukermedvirkning har vært førende for alt 
utviklings- og endringsarbeid i tjenesten.

BOFELLESSKAP
Tjenesteområdet Bofellesskap har i 2013 hatt fokus på å vide-
reutvikle ambulerende miljøarbeidstjeneste og Pluss Tjenesten 
for barn og unge gjennom å tydeliggjøre tjenesteinnhold og 
målgruppe. Behovet for disse tjenestene har vært økende i 
2013. Bofellesskap har også hatt fokus på strategisk planleg-
ging vedrørende ambulerende miljøarbeidstjeneste, hvordan 
det kan framskaffes flere boliger og hvordan tjenesteinnholdet 
skal være. Pluss Tjenesten og Ambulerende Miljøarbeids-
tjeneste har i løpet av 2013 hatt en stor økning i antall brukere, 
fra 13 til 30 brukere. Tjenesteområdet har også hatt fokus på 
faglig utvikling internt i tjenesten og kompetanseutveksling på 
tvers. I 2013 har tjenesten bidratt med kompetanseutveksling 
og veiledning på tvers av sektoren, samt inn i en annen sektor. 
Dette oppleves som svært motiverende og inspirerende for de 
fagpersonene som får den type oppdrag.

I 2013 har det vært jobbet med nye lokaliteter for Nedre Jei-
stad Bofellesskap og Pluss-tjenesten. I nye fremtidige lokalite-
ter på Øijordet skal det satses på smarthus, det vil si velferds-
teknologiløsninger for funksjonshemmede. Det er besluttet at 
dette bofellesskapet skal være et «utstillingsvindu» for andre 
kommuner i Norge som viser ny teknologi for målgruppen.

SYSSELSETTING
Tjenesteområdet Sysselsetting oppnådde målsettingen om at 
alle som ble henvist skulle få et sysselsettingstilbud. Det gjaldt 
både varige og midlertidige tiltaksplasser.

Aktivitetssenteret ble samlokalisert med Kløverbakken på 
høsten, et tiltak som ga brukerne et bredere aktivitetstilbud og 
et større faglig miljø for de ansatte.

Butikken på Marihøna utvidet åpningstidene tilsvarende alle 
andre butikker i Storgata, noe som har ført til et økt kunde-
tilfang og økte inntekter.

REHABILITERING
Terapeutene som jobber med barn og unge har gått sterkere 
inn i tverrfaglige forebyggende tiltak:

• Tidlig innsats i barnehage, «Kvello-prosjektet», og 
 tverrfaglige team i barneskolene.
• Vinterglede – deltatt i prosjekt sammen med avlastnings- 
 tjenesten - prosjektleder frikjøpt fra skole - med utprøving av  
 vinteraktiviteter for funksjonshemmede barn. Superrespons  
 på aktiviteten snowboard. 
• Samarbeid med helsestasjonen om et opplegg for barn/unge  
 med overvekt og fedme.

På voksensida har det vært en opptrapping av fallforebyggende 
tiltak som screening og gruppetrening i form av balanse-
grupper. Generelt sett gjøres det en stor innsats for at brukerne 
skal bo hjemme så lenge som mulig.

SAMHANDLINGSREFORMEN
I budsjett 2013 var det satt en ambisjon om reduksjon av 
kommunal medfinansiering til innleggelse i spesialist-
helsetjenesten med 5 %, det vil si kr 1,7 millioner kroner. 
Besparelsen ble på kr 0,6 millioner kroner, slik at merforbruket 
ble på i størrelsesorden 1 million kroner. Intensjonen i Sam-
handlingsreformen har vært at man skal redusere unødvendig 
innleggelse i sykehus. Erfaringene på landsbasis er at man øker 
sykehusenes kapasitet ved tidligere utskriving, men at ledig 
kapasitet fylles opp av nye innleggelser. Det settes nå i gang 
en nasjonal prosess for å se på denne utviklingen, men det er 
allerede signalisert fra nasjonale myndigheter at ordningen 
med kommunal medfinansiering ikke fungerer etter hensikten 
og vil bli endret.

Antall utskrivningsklare pasienter som er fakturert 
kommunen økte fra 339 døgn i 2012 til 1180 døgn i 2014. 
Spesielt økte antall pasienter som ventet på kommunalt tilbud 
de tre siste månedene. Det ble kjøpt plasser for 2,7 mill. kroner 
fra disse fra Øyer kommune og Skogli rehabiliteringssenter for 
å redusere antall liggedøgn på sykehuset. I tillegg brukte 
Lillehammer kommune ledig kapasitet på intermediær/
øyeblikkelig hjelp-plasser med økonomisk kompensasjon til 
samarbeidende kommuner med 2,2 millioner kroner.

VIKTIGE HENDELSER OG 
PROSJEKTER INNEN SEKTOREN
• Prosjekt fjerning av ufrivillig deltid er igangsatt og vil i første  
 omgang omfatte Helsehuset og Hjemmetjenesten. 
• Prosjekt velferdsteknologi er igangsatt med mål om å ta i  
 bruk ny teknologi for å møte morgendagens omsorgs-
 utfordringer.
• Det er startet et prosjekt med miljøbehandling og person-
 sentrert omsorg for personer med demens. Prosjektet  
 bruker musikk som hovedvirkemiddel med utgangspunkt i  
 forskningsbasert kunnskap.
• I 2013 har det vært en lang og bred prosess som har ført  
 til beslutning om framtidig plassering av ny interkommunal  
 legevakt ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.
• Boligsosialt utviklingsprosjekt har i 2013 startet opp arbeidet  
 med å jobbe med en helhetlig tilnærming til unge 
 bostedsløse.
• Det er etablert en forsterket enhet ved Helsehuset.
• Etablering av et eget tjenesteområde for psykisk helse og  
 rusomsorg. 
• Økt fokus på utvikling av en bredde i aktivitets og sysselset- 
 tingstilbud gjennom prosjektet Ung Vilje.
• Kurs i depresjonsmestring (KID) holdes for før første gang i  
 mars 2013.
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3.3 Sektor for oppvekst,
utdanning og kultur

inkluderende skole og ikke minst arbeidet med å fremme 
konkrete inkluderingsprinsipper i skolen.

Det skal realiseres en pedagogisk praksis i Lillehammerskolen 
som gir et bedre læringsutbytte for alle elever i kommunen 
uavhengig av skole, individuelle forutsetninger, alder, kjønn 
eller foreldrebakgrunn. Det er særlig fokus på skolens arbeid 
med å fremme elevenes grunnleggende ferdigheter.

UNDERVISNING MED GOD FAGLIG KVALITET

Grunnskolepoeng gjennomsnitt 10.trinn avgang 2013:

Lillehammerskolen har over flere år hatt gode resultater på 
grunnskolepoeng. Det vil si elevenes resultater ved avsluttet 
grunnskole. Resultatet viser at elevene har et karaktergjen-
nomsnitt på over fire.  Resultatet i 2013 er innenfor naturlig 
avvik av målsettingen i styringsarket.

KULTUR 
Kulturhuset Banken hadde i 2013 et aktivt år med 104 000 
besøkende. Et av høydepunktene var Barnas Verdensdag som 
ble arrangert for andre gang med hele 1450 besøkende.

Barnefattigdomsprosjektet Aktiv Fritid har vart i to år. Pro-
sjektet har skapt muligheter for deltakelse for mange som ellers 
ikke ville hatt tilgang til opplevelser og organiserte fritids-
tilbud. Ulike tiltak er utprøvd med gode erfaringer.

Onsdagsklubben, et fritidstilbud for personer med spesielle 
behov, hadde rekordoppslutning i 2013. 

Lillehammer ble i år nummer fire blant norske kommuner i 
Telemarksforsknings nasjonale kulturindeks. 

Ny biblioteklov fastslår at biblioteket skal være en møteplass 
for samtale og debatt. Dette lykkes biblioteket godt med. Det 
har vært stor aktivitet med totalt 98 små og store arrangemen-
ter for voksne og 16 for barn. Biblioteket samarbeider godt 
med barnehager og skoler. Biblioteket er Lillehammers mest 
brukte kulturtilbud. 

GRUNNSKOLE
Skolene i Lillehammer arbeider mot et felles mål om økt kva-
litet på den ordinære undervisningen. Skolene skal ha rom for 
både enkeltelevenes og fellesskapets behov. Dette innebærer at 
Lillehammerskolen utvikler seg mot visjonen om en 

Lillehammer 
kommune 

Kommunegruppe 
13 

Oppland 
fylke Nasjonalt 

40,8 40,1 39,6 40,0 

 

 Strategiske mål 2013-2016 Måles ved Ambisjon 2013 Resultat 
2013 

1 
 Undervisning med god faglig kvalitet 

Grunnskolepoeng 41 40,8 

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

B.trinn:=<gj.sn gr13 
 

U.trinn:>gr13 

2 Et godt læringsmiljø Spørreundersøkelse 
Ny kvalitetsportal for Lillehammerskolen 2013 

>500poeng (=nasj.) 
gj.sn) 503 

3 Flere elever skal inkluderes i den 
ordinære undervisningen 

Andel elever i grunnskolen med 
spesialundervisning 6,0 % 6,0 % 

5 Alle som søker bhg-plass ved 
hovedopptaket skal få plass Barnehagedekning Andel søkere hovedopptak 100 % 100 % 

6 Økning i det totale antall besøkende per 
år på biblioteket. Telling av besøkende 215 000 215 291 

7 Økt besøk på kino Antall solgte billetter 125 000 117 275 

8 Opprettholde tilbudet til elever på 
kulturskolen. Andel grunnskoleelever med tilbud i kulturskolen 14 % 13,8 % 

9 Gi tilbud om hjemmebesøk til nyfødte 
ihht loven. 

Antall tilbud om hjemmebesøk til nyfødte innen 2 
uker etter hjemkomst >100 % Er gjennomført. 

10 Økt tilstedeværelse av helsesøster på 
skolene Utvidelse av antall stillinger +60 % stilling Er gjennomført ved 

prosjektmidler 2013. 

12 Kriminalforebyggende arbeid 
Er implementert SLT-koordinator Ny SLT-koordinator 

tilsatt 
Er gjennomført og 

igangsatt. 

13 
 

Samordnet tjenestetilbud barn og unge 
 Felles inntaksteam 

barn/unge etablert Er etablert 

 Tverrfaglig team per 
skole etablert Er etablert 

14 Økt nærvær ansatte Sykefraværsregistrering 93 % 

Mål nådd. Grunnskole har 
93, 8 % nærvær. Enkelte 

tjenesteområder har lavere 
nærvær. 

15 Bosatte flyktninger skal raskt inn i arbeid 
eller utdanning 

Andel etter 2 år i introduksjonsprogrammet 
(landsgj.sn = 65 %) 70 % 65 % 
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Nasjonale prøver 5. trinn 2013-2014:

Resultatene viser en svak bedring fra 2012, men innenfor det 
som er et naturlig avvik. Målsettingen var et bedre eller like 
godt resultat som kommunene i samme kommunegruppe. 
Målsettingen er nådd med unntak av regning. 

Nasjonale prøver 8. trinn 2013-2014:

Nasjonale prøver 9. trinn 2013-2014:

Resultatene for nasjonale prøver på 8. og 9. trinn viser at målet 
om å ha like gode eller bedre resultater enn andre kommuner i 
kommunegruppe 13 er nådd.

ET GODT LÆRINGSMILJØ
Lillehammerskolen er med på en nasjonal læringsmiljøunder-
søkelse i regi av Høgskolen i Hedmark. 
Det nasjonale gjennomsnittet på undersøkelsen vil alltid være 
500 poeng. Lillehammerskolen samlet har en skåre på 503 
poeng, som er over det nasjonale gjennomsnittet.

FLERE ELEVER SKAL INKLUDERES I DEN 
ORDINÆRE UNDERVISNINGEN
Spesialundervisning er en mer omfattende form for 
tilpasset opplæring, og før spesialundervisning settes inn, skal 
det foreligge et enkeltvedtak om at eleven har behov for, og 
dermed rett til, spesialundervisning. Skolens evne og mulighet 
til å tilpasse den ordinære opplæringen er avgjørende for hvor 
mange som har behov for spesialundervisning. Det er derfor 
en direkte sammenheng mellom kvaliteten på den ordinære 
opplæringen og andelen elever med vedtak om spesialunder-
visning.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i andelen av elever 
som har fått spesialundervisning i perioden fra skoleåret 
2008/09 til 2012/13, de fem siste skoleårene:

Lillehammer 
kommune 

Kommunegruppe 
13 

Oppland 
fylke Nasjonalt 

Lesing 2,0 2,0 1,9 2,0 

Regning 1,9 2,0 2,0 2,0 

Engelsk 1,9 1,9 1,9 2,0 

 

Lillehammer 
kommune 

Kommunegruppe 
13 

Oppland 
fylke Nasjonalt 

Lesing 3,2 3.0 3,0 3,1 

Regning 3,1 3,0 3,0 3,1 

Engelsk 3,0 2,9 2,8 3,0 

 

Lillehammer 
kommune 

Kommunegruppe 
13 

Oppland 
fylke Nasjonalt 

Lesing 3,6 3,5 3,4 3,5 

Regning 3,5 3,5 3,3 3,4 

 

Andelen av elever som mottar spesialundervisning i Lillehammerskolen er redusert til 6,0 %. 
Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten på spesialundervisningen. Dette gjøres i samarbeid med Høgskolen i Volda 
og Høgskolen i Hedmark. 
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BARNEHAGER
Lillehammer kommune har full barnehagedekning. Alle 
som søkte plass innen søknadsfristen fikk barnehageplass. 
31.12.2013 var det 44 barn som var så unge at de ikke hadde 
rett til barnehageplass. Lillehammer har 30 barnehager; 18 
ikke-kommunale og 12 kommunale.  Barnehageforvaltningen 
har det samme ansvaret for å tilrettelegge for utvikling, 
kompetanseheving, veiledning og oppfølging i ikke-
kommunale og kommunale barnehager.
 
Fra august 2013 er kommunale barnehager og barnehage-
forvaltningen organisert som et tjenesteområde med en 
barnehagesjef.  

Lillehammer kommune mottok fylkesmannens innovasjons-
pris for 2013 for likestillings- og lekeressursprosjektet som 
innebærer at ungdomsskolegutter får arbeide i barnehagen.

HELSESTASJON
Gjennom midler fra Helsedirektoratet har skolehelsetjenesten 
blitt styrket med 60 % stilling. 

FaMili prosjektet ble igangsatt med midler fra Fylkes-
mannen. Målet er forebygging av abort og uønskede 
svangerskap. Jordmortjenesten gir tilbud om veiledning, gratis 
prevensjon, etterkontroller og gynekologisk undersøkelse til 
minoritetskvinner.

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER
Lillehammer Læringssenter kvalifiserer barn, unge og 
voksne for arbeid eller utdanning. Senteret har 350-400 elever 
og cirka 60 årsverk. LLS arbeider med mange ulike oppgaver 
hjemlet i Grunnskoleloven og Introduksjonsloven. Arbeid er 
nøkkelen til fullverdig deltakelse i Lillehammersamfunnet. 
Dette er hoved utfordringen. En utfordring som må løses i tett 
samarbeid med andre. Målsettingen er at 70 % av deltakerne i 
introduksjonsprogrammet skal være i jobb etter 2 år. For 2013 
var resultatet 65 %. 

TVERRFAGLIG ARBEID
Ordningen med SLT-koordinator ble etablert i 2013. Dette er 
et viktig tiltak i rus og kriminalforebyggende arbeid mot barn 
og unge. Koordinatoren skal sørge for at de ressurser som er i 
kommunen og hos politiet samordnes best mulig. 

På alle skoler er det etablert tverrfaglige team. Hjelp til barn og 
unge som har behov skal finnes der barn og unge er.

«Kvello-modellen» er en metode for å organisere arbeidet 
med tidlig innsats i barnehagen. Modellen baserer seg på 
forskningsbasert kunnskap.  6 nye barnehager ble innlemmet 
i prosjektet i 2013, slik at det nå er totalt 11 barnehager som 
deltar.

Inntaksteam er etablert og under utprøving. Teamet skal 
plassere og sørge for tiltak mellom tjenestene.

BARNEVERNTJENESTEN 
Barneverntjenesten har hatt et år med store utfordringer 
knyttet til å gjennomføre alle oppgaver på en forsvarlig måte 
innenfor lovpålagte frister. Dette skyldes en kombinasjon av 
økning i antall meldinger, uforutsigbarhet i oppgavene, mange 
nye barn i fosterhjem og på institusjon og mye akuttarbeid. 

Til tross for dette har antall fristbrudd kun vært 0,81 %.

VIKTIGE HENDELSER OG 
PROSJEKTER INNEN SEKTOREN
• Lillehammer kommune satser på «Tidlig innsats for barn i  
 risiko.» Fire deltagere fra helsestasjonen, tildelingsenheten  
 og barneverntjenesten fullførte familieterapiutdanningen  
 PMTO.
• Lillehammer kommune har fått innovasjonsprisen 2014  
 fra Fylkesmannen for aktivt arbeid med likestilling gjennom   
 leke-ressurs prosjektet i barnehagen. Dette er et samarbeid  
 mellom Smestad ungdomsskole og Lundgårdsløkka 
 barnehage.
• Vingar og Norbana barnehage har deltatt i prosjekt: «Barns  
 trivsel» i samarbeid med Høgskolen i Hedmark/SEPU.
• Biblioteket har sammen med barnehage og skole gjennom 
 ført prosjektet «Globale døråpnere», med fokus på språk-
 opplæring for minoritetsspråklige. 
• Biblioteket presenterer «Bok for dagen» hver fredag mellom  
 høstferie og påskeferie. Dette samler mellom 50-60 tilhørere  
 hver gang, et meget populært tilbud.
• Skoleprosjektet Lillehammer kommune over flere år har  
 gjennomført i Bujanovac i Sør-Serbia ble avsluttet i april.
 (se prosjektets hjemmeside).
• I august var det planleggingsdag for alle ansatte i 
 Lillehammerskolen. Temaet var «Pedagogisk analyse». 
 Det var svært gode tilbakemeldinger fra ansatte.
• Lillehammer ble utpekt til «årets UKM-kommune» i Norge.

3.4 Stabsenheten

Stabsenheten ble opprettet i forbindelse med omstilling av 
Lillehammer kommunes administrasjon i 2013, og består av 
følgende avdelinger og funksjoner: servicetorg, hovedarkiv, 
sekretariat, kommunikasjon, IT, næring, innovasjon og ut-
vikling, kommuneadvokat og kantine. Enheten yter stabs- og 
støttefunksjoner, i tillegg til tjenester rettet mot innbyggere og 
næringsliv. I tillegg er forvaltning av rådhuset og 
Dagningengården underlagt stabssjef.

VIKTIGE HENDELSER OG 
PROSJEKTER INNEN SEKTOREN
• I forbindelse med prosjekt «fullelektronisk arkiv», er arbeid  
 med overgang til fullelektronisk saksbehandling igangsatt.  
 Sektor for by- og samfunnsutvikling ble fullelektronisk  
 innen utgangen av 2013. Det er foreløpig avlevert 300 hylle 
 meter med arkivmateriale til IKA Opplandene som en del av  
 prosjektet.
• Det har vært en fullstendig gjennomgang av kommunens  
 internettsider mot Difis krav, som medførte at Lillehammer  
 kommune for første gang fikk 6 stjerner. I tillegg ble spesi- 
 fikke nettsider utarbeidet og forbedret, herunder for prosjekt  
 Sykkelby, Kulturhuset Banken og Lillehammerskolen. 
 Nettside for helseregion Sør-Gudbrandsdal er under utfor- 
 ming. Kommunens nettsider er i tillegg blitt tilpasset mobil- 
 telefon og nettbrett.
• Arbeid med digitalisering av tjenester, som blant annet  
 innebærer ulike prosesser og prosjekter med spesielt fokus  
 på utvikling og forbedring av selvbetjeningsløsninger både  
 innad i Lillehammer kommune og i samarbeid med andre 
 kommuner, herunder videreutvikling av skjema på nett,  
 søkeradministrasjonssystem for SFO og barnehager og «fra  
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 innbygger til kunde». Kartlegging og forarbeid for å innføre  
 sikker identifisering i utdanningssektoren er påbegynt. 
 Økt fokus på kommunens bruk av sosiale medier.
• Ny mal og fremdriftsplan for det årlige strategi- og økonomi 
 planarbeidet ble utarbeidet og gjennomført for første gang.
• Levert innspill for lokalisering av lokal deltakerlandsby til  
 OL 2022 på Storhove og fått denne inkludert i søknaden.
• Gjennomført Stortings- og Sametingsvalg 2013.
• Alle vergemål er overført til Fylkesmannen i Oppland ihht.  
 vergemålsreformen.
• Arbeid med ny kopi/print-policy, samt innføring av sikker  
 print-løsning er igangsatt i samarbeid med Fagenhet Inn 
 kjøp.
• Innføring av fellesannonser for Lillehammer kommune i  
 samarbeid med fagenhet innkjøp.
• Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tjenestemobil,  
 samt avtaler om kostnadsdekning og godtgjøring knyttet til  
 mobiltelefoni. Ny policy trer i kraft fra 2014. Videre har 
 Lillehammer kommune tegnet avtale om bruk av systemet  
 Mytos, som gir god kontroll over mobiltelefoni.
• Deltakelse i- og koordinering av krisearbeid, herunder flom  
 våren 2013 og gasslekkasje høsten 2013. Oppdatert bered- 
 skapsplan er under utarbeidelse.
• Lillehammer kommune oppnådde status som Fairtrade-
 kommune i juni 2013. Fairtrade-prosjekt videreføres i 2014.
• Arbeid med utvikling av Lillehammer kommunes service- 
 torg. Dette arbeidet videreføres i 2014.
• Stabsenhetens avdelinger har vært involvert i ulike interne  
 og eksterne prosjekter og prosesser, herunder utarbeidelse  
 av kommuneplanens samfunnsdel, prosjekt velferds-
 teknologi, Aktiv kommune, Sykkelbyprosjekt, Agresso-
 prosjekt og OL 2022.

3.5 HR (personal- og
organisasjonsenheten)

Enheten HR (human resources = menneskelige ressurser) ble 
opprettet i forbindelse med omstilling av Lillehammer 
kommunes administrasjon i 2013.  Enheten ledes av 
kommunalsjef for HR, og er knyttet direkte til rådmannens 
ledergruppe. HR representert i øverste administrative ledelse 
er nytt i fra 2013. Dette skal bidra til å sette et sterkere fokus 
på det strategiske HR perspektivet i organisasjonen, i tillegg 
til personaladministrasjon. HR-enheten ble etablert i april 
2013, og har i løpet av 2013 lagt vekt på å utvikle enheten «fra 
personaladministrasjon til HR». Det gjennomføres et eget 
program for HR-enheten, som er knyttet opp til kommunens 
lederutviklingsprogram for å sikre intern konsistens i kommu-
nens HR-arbeid. Dette videreføres i 2014.

Gjennom å ha fokus på de menneskelige ressursene i 
organisasjonen skal enheten bidra til å skape et inspirerende 
og utviklende arbeidsmiljø, gjennom at ledere og medarbei-
dere har nødvendig kompetanse og får brukt den fullt ut.  
Enheten arbeider strategisk med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling, og bidrar med råd og veiledning i 
ledelses- og personalspørsmål. 

VIKTIGE HENDELSER OG 

PROSJEKTER INNEN SEKTOREN
• Gjennomført introduksjonskurs for nyansatte.
• Etablert kurskalender for ansatte og ledere i løpende 
 internkurs innen ulike tema/fag.
• Oppfølging av lærlingeordninger, og oppstart i arbeidet med  
 utvikling av Lærlingestrategi.
• Gjennomført medarbeiderundersøkelsen for 2013. Det er  
 signifikat bedring i opplevd faglig og personlig utvikling,  
 samt opplevelse av mobbefri arbeidsplass, og signifikant  
 nedgang i opplevd tid og tilrettelegging av arbeid, samt fysisk  
 arbeidsmiljø.
• Mer enn doblet innsatsen i bistand og støtte til tjeneste-
 områdenes IA-arbeide, for å nå målsettingen om redusert  
 sykefravær og økt nærvær. Kommunens sykefravær viser en  
 liten nedgang fra 2012.
• Utviklet materielle for ansatte og ledere knyttet til 
 inkluderende arbeidsliv (sykefravær og nærvær).
• Utviklet og driftet «Aktiv kommune», som er et program  
 som inviterer til fysisk og sosiale aktiviteter i virksomheter  
 som ønsker å delta. Videreføres i 2014.
• Helsefremmende nærværsaktiviteter og prosjekter i flere  
 barnehager.
• Oppfølging av Strategisk kompetanseplan, blant annet gjen 
 nom  bistand til sektorene i utvikling av kompetanseplaner  
 og tildeling av 5 millioner kroner i kompetansemidler. 
• Utarbeidet rekrutteringsstrategi for implementering i løpet  
 av 2014.
• Bidratt i utviklingen og gjennomføring av Innflytterkafé,  
 og bidratt til utvikling av rekrutteringsfilmer for regionen –  
 sammen med flere offentlige virksomheter.
• Etablert Rådmannens interkontrollråd for å sikre økt fokus  
 på kvalitetsarbeid og interkontroll i ny administrativ 
 struktur, herunder innføring av internrevisjoner fra og med  
 2014.
• Oppdatert kvalitetssystemet «Standarden» i henhold til ny  
 administrativ struktur.
• Oppdatert og utarbeidet nye retningslinjer for flere 
 personaladministrative områder blant annet håndtering av  
 arbeidsmiljøkonflikter, bruk av tjenestemobil, m.m.
• Oppfølging og fasilitering av lederutviklingsprogrammets  
 år 1, hvor det i tillegg til 360 graders lederundersøkelser og
  individuell oppfølging er gjennomført fire fagsamlinger og  
 gruppecoaching i to omganger. Programmet videreføres i  
 2014.
• Utviklet Lederens ABC.
• Gjennomført lokale lønnsforhandlinger.
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3.6 Økonomisk planlegging 
og analyse

Økonomisk planlegging og analyse ble opprettet i 
forbindelse med omorganisering 2013 og ledes av kommunal-
sjef for økonomi. Enheten er ansvarlig for økonomisk plan-
legging, utarbeidelse av planene samt analyse og rapportering.  
Dette innbefatter prosessene og dokumentene:

• Budsjett
• Tertialrapporteringer til Formannskap og Kommunestyre
• Interne månedlige økonomiske rapporteringer
• Årsmelding

Enheten jobber tett sammen med Fellesenhet Økonomi, som 
har ansvar for regnskap og lønn. Enheten er bemannet med 
fire årsverk som også har en controller-, opplærings- og leder-
støttefunksjon når det gjelder økonomistyring.

Fokuset i 2013 har vært å bygge opp enheten og forbedre 
rutinene for økonomisk oppfølging i Lillehammer kommune. 
Nytt økonomireglement er utarbeidet gjennom 2013 og vil bli 
ferdigstilt i 2014.

3.7 Fellesenhet Økonomi

Fellesenhet Økonomi er en 3-1 funksjon hvor Lillehammer 
er vertskapskommune og gir regnskaps- fakturerings- og 
lønnstjenester til Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. 
Fokusområdet til FE Økonomi har i 2013 vært i forhold til at 
de driftsrelaterte tjenestene leveres i henhold til forventninger 
og gjeldene regelverk. Dette innebærer kontinuerlig fokus på 
opplæring, kompetansedeling, gode rutiner og effektivisering. 

Når det gjelder utviklingsarbeidet har det gjennom 2013 vært 
kjørt forprosjekt i forhold til ny versjon av økonomisystemet 
Agresso. Dette for å kunne standardisere, utvikle enheten og 
hele kommunen og møte fremtidens krav til kommunene godt 
forberedt. 

3.8 Innkjøp

Innkjøp er en 3-1 funksjon hvor Lillehammer er vertskap 
og gir tjenester også til Øyer og Gausdal. Innkjøpskontoret 
gjennomfører anbudskonkurranser for etablering av felles 
rammeavtaler der samordning er hensiktsmessig. Innkjøps-
kontoret var i 2013 bemannet med 2,7 årsverk. Kontoret har 
spisskompetanse på offentlige anskaffelser og gir råd og veiled-
ning når enheter i kommunene gjennomfører egne anskaffel-
ser. Innkjøpsleder er styrerepresentant for 3-1 kommunene i 
innkjøpssamarbeidet INNOFF.

Fra 2008 til 2013 har antall rammeavtaler økt fra 92 til 185 og 
antall kunngjorte anbudskonkurranser er doblet fra 11 per år 
til 22. Omsetning fra leverandører med rammeavtaler har for 
det samme tidsrommet økt fra 197 til 366 MNOK. Kjøp fra 
avtaler fordeler seg for 2013 med Lillehammer 65 %, Øyer
20 % og Gausdal 15 %.

Foto: Esben Haakenstad
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4 Økonomi
Dette kapittelet tar for seg de mest vesentlige delene av økono-
mien til Lillehammer kommune. For mer detaljerte opplysnin-
ger, se Regnskap med noter 2013 – Lillehammer kommune. I 
de kommende analysene vises det direkte til regnskapsskjema-
ene.

4.1 Drift
Lillehammer kommunes regnskap for 2013 er gjort opp med 
et regnskapsmessig resultat på 0. Dette etter strykninger på 3,1 
mill. kroner mot disposisjonsfond.
Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 29,9 mill. 
kr eller -1,6 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat var 
budsjettert med -25,9 mill. kroner, så Lillehammer kommune 
endte på et netto driftsresultat på 4,0 millioner kroner lavere 
enn budsjettert Netto driftsresultat bør ligge på 3-5 % for å 
skape en robust økonomi og skaffe handlingsrom for fremtidi-
ge investeringer.  Lillehammer kommune ligger dermed under 
ambisjonen for 2013 og må i årene som kommer jobbe for å 
komme opp på et netto driftsresultat hvor driftsnivået skaper 
en mer robust økonomi. Netto driftsresultat er -1,6 % av sum 
driftsinntekter. Dette er 3,8 %-poeng lavere enn snittet i Kom-
munegruppe 13 og 3,1 %-poeng lavere enn snittet i Oppland. 
Dette indikerer at Lillehammer ved utgangen av 2013 har et 
for høyt driftsnivå, og må bruke de nærmeste årene på å redu-
sere driften for å komme på et sunt driftsnivå.

Figuren viser netto driftsresultat og budsjettert netto driftsre-
sultat for Lillehammer kommune 2012-2013 (tall i mill. kr). 
Kommunens regnskapsresultat er 0 millioner kroner, som er 
8 million kroner lavere enn budsjett og 10,4 millioner kroner 
lavere enn regnskap 2012.  Et resultat på 0 million kroner har 
allikevel vesentlige avvik innenfor enkeltområder:

• 11,7 million kroner i positivt avvik på fellesinntekter og 
 fellesutgifter jamfør 1A
• 19,7 million kroner i negativt avvik i henhold til 1B
 • 8,3 million kroner i negativt avvik fra fellesområdet.
 • 11,4 million kroner i negativt avvik på driftsområdene.

4.1.1 FELLESINNTEKTER OG FELLESUTGIFTER I 
HENHOLD TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A 
Lillehammer kommune har et positivt avvik på fellesinntekter 
og fellesutgifter på 11,7 millioner kroner:

• 2,4 millioner kroner høyere frie disponible inntekter enn  
 regulert budsjett. Hovedsakelig er dette:
• Skatteinntekter 9,6 millioner kroner høyere enn regulert 
 budsjett.
• Rammetilskudd 6,7 millioner kroner lavere enn regulert
   budsjett. Dette er i sin helhet knyttet til lavere 
 inntektsutjevning enn forutsatt i budsjettet.
• 6,2 millioner kroner lavere netto finansutgifter enn budsjett.
 • Renteinntekter, utbytte og avkastning på finansielle 
  instrumenter er 7,2 millioner kroner lavere enn budsjett. 
  Dette knytter seg til renteinntekter på utlån og avkastning  
  på obligasjonsfond og pengemarkedsfond, og er i hovedsak  
  et resultat av svært lav rente gjennom 2013.
 • Renteutgifter er 11,3 millioner kroner lavere enn budsjett,  
  og skyldes som ovenfor svært lav rente gjennom 2013.
 • Avdrag på lån er 2 millioner kroner lavere enn budsjett.  
  Lillehammer kommune praktiserer minimumsavdrag.
• 3,1 millioner kroner lavere netto avsetninger. Dette skyldes 
 strykninger på 3,1 millioner kroner som gjør at 
 avsetningen til disposisjonsfond er 3,1 millioner kroner  
 lavere enn budsjett.

4.1.2 TJENESTEOMRÅDENE I HENHOLD TIL 
REGNSKAPSSKJEMA 1B
Tjenesteområdene viser et overforbruk på til sammen 19,7 
millioner kroner.  Vesentlige avvik forklares nedenfor:

• Fellesområdet – 8,3 millioner kroner.
 • Kalkulatoriske utgifter 5,9 millioner kroner lavere enn bud 
  sjett.  Motposten til disse utgiftene vises på fellesområdet.
  • Kalkulatoriske renter -3,0 mill. kroner. På grunn av lavt 
   rentenivå, er også kalkulatoriske renter som belastes selv- 
   kostområdet Vann og Avløp lavere enn forutsatt i 
   budsjettet. Denne posten må ses sammen med rente-
   utgifter forklart under skjema 1A ovenfor. 
  • Avskrivninger -2,9 millioner kroner. Avskrivningene 
   belastes virksomhetene hvor investeringene har funnet  
   sted. Ettersom det i kommunale regnskap er avdragene  
   som utgiftsføres, er avskrivningene kun et utgiftselement  
   for å vise alternativkost på områdene. Avskrivningene  
   har derfor en motpost på fellesområdet. Avskrivningene  
   var vurdert 2,9 millioner kroner for lavt i budsjettet.
 • Lillehammer kommune har utbetalt 1 million kroner mer  
  til Lillehammer Olympiapark enn det er dekning for
  gjennom vedtak og budsjett 2013. Utbetalingen er gjen- 
  nom vedtak i Kommunestyret i 2014 gjort om til lån. Det  
  vises til regnskapets note 21 for ytterligere informasjon.
• Samhandlingsreformen -9,9 millioner kroner.
 • Antall utskrivningsklare pasienter som er fakturert  
  kommunen økte fra 339 døgn i 2012 til 1180 døgn i 2013. 
  Til sammen 4,9 millioner kroner i 2013. 
 • Det ble kjøpt plasser for kr 2,7 millioner kroner fra Øyer  
  kommune og Skogli for å redusere antall liggedøgn på  
  sykehuset.  
 • I tillegg brukte Lillehammer kommune ledig kapasitet på  
  intermediær/øyeblikkelig hjelp plasser med økonomisk 
  kompensasjon til samarbeidende kommuner med kr 2,2  
  millioner kroner.

 

Netto driftsresultat Budsjettert netto driftsresultat
2012 108 72
2013 - 30 -25,9
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 • Hovedbelastningen kom med en brå økning i månedene  
  september, oktober og november. 

Årsaker til økning av fakturerte utskrivningsklare pasienter 
i perioden september-november 2013 er sammensatt, men 
vurderes å være:
 
• Samhandlingsreform økte gjennomføringsfasen i 2013 med  
 økende rask definering av sykehuspasienter som
 «utskrivningsklare» og kommunalt fakturerbare.
• Samhandlingsreform forskrift som gir sykehus myndighet til  
 på egne premisser å definere pasientene som 
 utskrivningsklare.
• Mangelfull kapasitet på korttidsplassmottak i kommunen  
 sett i relasjon til sykehus utskrivningspolitikk.
• For sen pasientflyt ut fra kommunal intermediæravdeling  
 tilbake til lokal behandling i den enkelte kommune.
 
Kommuneoverlegen i Lillehammer kommune gjør følgende 
vurdering: Hensikten med samhandlingsreformen var å øke 
sykehuskapasitet, og ikke å redusere slik det har blitt i Lille-
hammer. Slik reformen fungerer i dag, kan det se ut som at 
økonomiske virkemidler styrer pasientforløp fra sykehus til 
kommune i større grad enn medisinsk situasjon burde tilsi. 
Lillehammer kommune gjør grep i 2014 for å tilpasse driften 
til Samhandlingsreformen.

• NAV -3,3 millioner kroner:
 • Økt utbetaling til økonomisk sosialhjelp i gruppen 18-24 år
 • Innstramming på statlige arbeidsrettede virkemidler.

• Barnevern -1,8 millioner kroner:
 • Dette skyldes i hovedsak bruk av konsulenter til 
  saksbehandlingsoppgaver for å ivareta krav til 
  saksbehandling og overholdelse av frister.
 • Økning i antall fosterhjem og institusjonsplasseringer 
  gjennom året. 
 • Til tross for høy aktivitet, har antall fristbrudd kun vært  
  0,81%.

• Sysselsetting -1,3 millioner kroner:
 Overforbruket er sammensatt, men skyldes blant annet  
 volumvekst, forsinkelse knyttet til tiltak om lørdagsåpent på  
 Gjenbruket og samlokalisering mellom Aktivitetssenteret og  
 Kløverbakken.

• Kultur og Fritid +1,7 millioner kroner:
 • Vakanser i stillinger.
 • Bruk av bundne driftsfond høyere enn budsjettert. 
  Inntektsføring 2013 av utgifter brukt tidligere år.

• Stab +1,9 millioner kroner:

 • Vakanser i stillinger.
 • Lønnskostnader knyttet til prosjektene fullelektronisk  
  arkiv, utvikling av Lillehammer kommunes servicetorg og  
  digitalisering av Lillehammer kommunes tjenester er 
  vur dert som prosjektutgifter som hører hjemme i 
  investeringsregnskapet. 

4.1.3 TOTALE DRIFTSINNTEKTER 
LILLEHAMMER KOMMUNE

Figuren viser netto driftsinntekter for 2012-2013 (i mill. kr). 
Totale driftsinntekter for Lillehammer kommune for 2013 er 
1 912 millioner kroner, tilsvarende for 2012 er 1 833 millio-
ner kroner. Driftsinntektene økte med om lag 77,8 millioner 
kroner eller 4,3 % fra 2012 til 2013.

4.1.4 TOTALE DRIFTSUTGIFTER

Figuren viser netto driftsutgifter for 2012-2013 (i mill. kr). 
Totale driftsutgifter for Lillehammer kommune utgjorde 1 954 
millioner kroner i 2013. Driftsutgiftene økte med om lag 122,5 
millioner kroner eller 6,7 % fra 2012 til 2013. 
Driftsutgiftene har økt mer enn driftsinntektene gjennom 
2013. Brutto driftsresultat har således blitt redusert med ca 45 
millioner kroner. Dette skyldes blant annet cirka 20 millioner 
kroner i økt tilskudd til Birkebeineren skistadion. Ekskludert 
dette tilskuddet, har brutto driftsresultat blitt redusert med cir-
ka 25 millioner kroner. Denne utviklingen kan ikke fortsette, 
og viser at Lillehammer kommune i årene som kommer må 
redusere driften for å komme på et sunt driftsdriftsnivå.

Netto driftsutgifter pr innbygger er 50.777 kroner, en økning 
på 1.414 kroner fra 2012. Sammenlignet med snittet i kom-
munegruppe 13, ligger Lillehammer kommune 2.904 kroner 
høyere. Lillehammer kommune ligger 2134 kroner lavere enn 
snittet i Oppland. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene in-
kludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet 
inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte 
inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av 
de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra 
staten mv. 
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4.1.5 NETTO FINANSUTGIFTER
Lillehammer kommune hadde netto finansutgifter i 2013 på 
52,4 millioner kroner, hvor renteinntekter og utbytte utgjør 
cirka 69 millioner kroner og renteutgifter og avdrag utgjør cir-
ka 122 millioner kroner. Netto finansinntekter er redusert med 
101,5 millioner kroner siden 2012, men er på samme nivå som 
i 2011. 2012 var et ekstraordinært år med hensyn til utbytte fra 
LGE Holding AS.

4.2 Investeringer
Kommunens bruttoinvesteringer i 2013 utgjorde 220 millio-
ner kroner (jamfør regnskapsskjema 2A). Dette er en økning 
på 9,9 millioner kroner i forhold til 2012, men 26,3 millioner 
kroner lavere enn budsjett.  Avviket på 26,3 millioner kroner 
fordeles på bevilgningsområdene gjennom regnskapsskjema 
2B.

Veg og trafikk – positivt avvik 12,8 mill. kroner. (Netto 8,9 
mill. kroner)
 • Kjøp av biler og maskiner 4,2 millioner kroner. 
  • Kjøp av feiebil ble utsatt ble bestilt i 2013, men levert  
   2014. Utgiften kommer i 2014.
  • Lastebil utsatt kjøpt fra 2013 til 2014. Bevilgningen kom  
   så vidt sent på året. 0,7 millioner kroner.
 • Infrastruktur Samferdsel – positivt avvik 9,1 millioner  
  kroner (netto 5,2 mill. kroner)
  • Forlengelse Industrigata med rundkjøring er ikke 
   igangsatt.
  • Investeringer Nymosvingen /Elvegata er ikke igangsatt.
 • Sykkelby – positivt avvik 1,9 millioner kroner. Pågående 
  pro sjekt som ikke er ferdigstilt 31.12.2013.

Jamfør regnskapsskjema 2A, er det budsjettert med inntekter 
fra tilskudd til investeringer på 12 millioner kroner, mens det 
er regnskapsført 65,3 millioner kroner. Hovedsakelig skyldes 
dette:

Midlertidig låneopptak vedrørende Lillehammer helsehus. 
I budsjett 2013 ble det vedtatt å ta opp 48 millioner kroner 
som midlertidig låneopptak – jamfør budsjettdokument side 
54. Låneopptaket ble vedtatt under følgende forutsetninger: 
Det midlertidige låneopptaket knyttet til utbyggingen på 
Lillehammer helsehus vil bli nedbetalt så snart tilskudd er 
innbetalt til kommunen ved ferdigstillelse av utbyggingen. 
Tilskuddene ble innbetalt i løpet av 2013, men det midlertidige 
låneopptaket er foreløpig ikke nedbetalt. Dette fremkommer 
som et positivt avvik på prosjekt Utbygging Lillehammer 
helsehus og på Regnskapsskjema 2a linje for tilskudd til 
investeringer. 
Låneopptaket på 48 millioner kroner er trukket fra det ordi-
nære låneopptaket i vedtatt budsjett 2014 og blir derav ned-
betalt i 2014. Regnskapsført, ikke budsjettert tilskudd i 2013 er 
50,2 millioner kroner.

 Gjennom året bevilges og rapporteres investeringene ofte  
 som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket 
 investeringstilskudd, andre kapitalinntekter og overføringer  
 fra driftsregnskapet – overføringer fra driftsregnskapet er 
 hovedsakelig momsrefusjon og vil derfor være naturlig å  
 trekke ut i «netto-begrepet»). Med denne bakgrunnen vises  
 tabellen nedenfor i «netto investeringer».

 Regnskapsskjema 2b viser brutto investeringer fordelt på  
 bevilgningsområder. Gjennom året bevilges og rapporteres  
 investeringene ofte som netto investeringer (brutto inves 
 teringer fratrukket investeringstilskudd, andre kapitalinn 
 tekter og overføringer fra driftsregnskapet – overføringer fra  
 driftsregnskapet er hovedsakelig momsrefusjon og vil derfor  
 være naturlig å trekke ut i «netto-begrepet»). Brutto-
 avvikene forklares jamfør regnskapsskjema 2B nedenfor.
 Nettoavvik pr prosjekt forklares der dette anses oppklarende.

Eiendom – positivt avvik 4,2 millioner kroner
• Lillehammer Helsehus +7,9 millioner kroner. Prosjektet er   
 ikke ferdig per 31.12.2013. Resten vil bli utgiftsført i 2014. 
• Rehabilitering Kommunestyresalen + 4 millioner kroner. 
 Prosjektet er ikke igangsatt i 2013.
• Innløsing festekontrakter -2,9 mill. kroner.  Reduseres via  
 cirka1,3 millioner kroner i salgsinntekter slik at netto avvik  
 på prosjekter er -1,6 millioner kroner som skyldes innløsing  
 av veg- og friareal som Lillehammer kommune ikke får
 dekket inn via inntekter.
 
Park og Idrett – positivt avvik 7,7 millioner kroner. (Netto 3,4  
millioner kroner)
• Skateboardanlegg +5,4 millioner kroner. Netto avvik er på  
 3,9 millioner kroner da budsjetterte tilskudd ikke er inn 
 tektsført. Positivt avvik skyldes at forventet oppstart høst  
 2013 er utsatt til vår 2014 med forventet ferdigstillelse 2014. 
• Røyslimoen kunstgress + 2 millioner kroner. Netto 
 avvik er 0,5 millioner kroner. Det er budsjettert med brutto  
 investeringsutgifter på 2 millioner kroner og 1,5 millioner  
 kroner i tilskudd. Netto positivt avvik er derfor 0,5 millio- 
 ner kroner fordi opparbeidelsen ikke ble ferdigstilt i 2013.  
 Anlegget er påbegynt i 2014 og tilskuddet forventes utbetalt  
 Roterud IL juni 2014.
• Finna bru + 0,7 millioner kroner. Utbedringen ble ikke  
 igangsatt i 2013, men vil bli utbedret i 2014.

Foto: Esben Haakenstad

22
ÅRSMELDING 2013



Bevilgningsområde 
(Tall i mill.kr) Prosjekt Regnskap Justert budsjett Avvik i kr 

EIENDOM Ungdomshallen 1 24,39 19,19 -5,19 

EIENDOM Kjøp av boliger og leiligheter 16,24 14,00 -2,24 

EIENDOM Lillehammer helsehus 2 11,26 69,40 58,14 

VEG OG TRAFIKK Veiutbedringer 9,58 8,27 -1,31 

VANN OG AVLØP Randsone Vingrom 3 6,13   

VANN OG AVLØP Sanering Storgata sør 3 6,08   

VANN OG AVLØP Sanering Skjellerudvegen/Hansbakken 3 5,70   

VANN OG AVLØP Ålsbygda til Åstuvegen 3 5,14   

EIENDOM Utbygging kinoen og kunstmuseum 4,02 5,22 1,20 

VEG OG TRAFIKK Sjøsetervegen 4 3,82 0,50 -3,32 

 

4.3 Lånegjeld
Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av 2013 var 1 684,1 
millioner kroner inkludert finansielle leasing kontrakter. Dette 
er en økning på 153,7 millioner kroner eller 10 % i forhold til 
2012. 
Gjeldsporteføljen er fordelt med 55 % flytende rente og 45 % 
fast rente. Kommunens totale lånegjeld pr 31.12.2013 er på 
88,1 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2013, mot 
83,4 % i 2012. 
Det vises for øvrig til rapportering finansforvaltning per 
31.12.2013 som behandles i Kommunestyret i mai 2014.
Netto lånegjeld per innbygger er 42.977 kroner. Dette er på 
samme nivå som Kommunegruppe 13 som har 43.042 kroner i 
snitt per innbygger.

4.4 Utlån
Kommunens utlån er per 31.12.2013 på 462,7 millioner kro-
ner, mot 427,6 millioner kroner i 2012. Utlånene fordeler i 
hovedsak seg med lån til Eidsiva Energi og LGE Holding AS 
på henholdsvis 194 millioner kroner og 77 millioner kroner, 
samt 180,6 millioner kroner til startlån. Tilsvarende tall for 
startlån var 147,3 millioner kroner i 2012. 
Netto lånegjeld er således 1221 millioner kroner for 
kommunen pr. 31.12.2013 (Total lånegjeld minus utlån). 

4.5 Likviditet/Arbeidskapital
Kommunens arbeidskapital, beregnet som differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik er 
ved utgangen av 2013 på 144,2 millioner kroner. Dette er en 
nedgang på 3,3 % i forhold til 2012. 

Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som arbeidskapitalen 
fratrukket ubrukte lånemidler, kapitalfond, premieavvik og 
bundne driftsfond er ved utgangen av 2013 på -9,6 millioner 
kroner. Tilsvarende tall for 2012 er 49,8 millioner kroner.

(1) Utbygging ferdig, men mangler tilskudd som vil komme i 2014
(2) Tilskudd til utbygging Lillehammer helsehus er mottatt i 2013, men var opprinnelig forventet i 2014. Derfor 
 betydelig positivt avvik.
(3) Vann og Avløps-investeringer budsjetteres samlet, derfor ikke budsjett på hvert enkelt prosjekt.
(4) På investeringer Sjøsetervegen er dekket av budsjettmidler knyttet til infrastrukturtiltak. Totalt sett ikke negativt   
 avvik.

Startlån tildeles kommuner for videre utlån fra Husbanken 
og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge 
og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet  skal være et 
finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån 
i ordinære kredittinstitusjoner.

Arbeidskapitalen er et mål på hvor mye større omløps-
midlene er enn den kortsiktige gjelden og er en måte å måle 
likviditet på. Arbeidskapitalen bør være positiv.
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4.6 Fondsmidler
Størrelsen på kommunens ubundne fondsmidler gir uttrykk for kommunens handlingsrom til å finansiere investeringer samt å 
dekke opp uforutsette utgifter eventuelt svikt i inntekter.

Tall i hele mill. kroner Saldo 1.1.13 Endring Saldo 31.12.13 
Driftsfond    

Ubundne driftsfond 107,2 -50,5 56,7 

Disposisjonsfond 26,2 -23,1 3,1 

Kommunalt utviklingsfond 77,6 -28,9 48,8 

Forsikringsfond 0,9 -0,2 0,7 

Sum andre ubundne driftsfond 2,4 1,8 4,2 

    
Bundne driftsfond 64,4 7,7 72,1 

Næringsfond 0,8 -0,4 0,4 

Vannfond 8,5 -0,2 8,3 

Avløpsfond 33 8,2 41,2 

Kulturfond 2 -1,1 0,9 

Sum gaver og minnefond 2,7 -0,4 2,3 

Sum andre bundne driftsfond 17,4 1,6 19,0 

    
Investeringsfond    
Ubundne investeringsfond 10,3 0,7 11,0 

Kapitalfond 0,4 0,0 0,4 

Utviklingsfond kraftfusjon 4,7 0,0 4,7 

Sum andre ubundne investeringsfond 5,2 0,7 5,9 

    
Bundne investeringsfond 16 -4,5 11,5 

Tilfluktsromsmidler 4,2 0,0 4,2 

Frikjøpsfond 1,3 0,0 1,3 

Forvaltningslånefond 5,3 -4,5 0,8 

Idrettsfond 3,1 -0,1 3,0 

Sum andre bundne investeringsfond 2 0,3 2,3 

    
Sum fond 197,9 -46,6 151,3 

 
Tabellen viser at sum fondsmidler er 46,6 millioner kroner lavere per 31.12.13 enn ved inngangen av året. 
Dette skyldes i hovedsak utbetaling til utvikling av Birkebeineren skistadion på 35,7 millioner kroner. 
Annen bruk av fond er spesifisert i note 6 til regnskapet.

Foto: Jørgen Skaug
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5.1 Antall årsverk og ansatte
Ved utløpet av 2013 sysselsatte Lillehammer kommune totalt 1 
751 årsverk fordelt på 2 439 stillinger og 2 253 ansatte (for-
skjell mellom antall stillinger og ansatte fordi en del ansatte 
eier flere stillinger). For årsverk er det en økning på 1,1 % i 
forhold til 2012, økningen på antall stillinger og ansatte er 
henholdsvis 0,7 % og 0,6 %. Dette er altså summen av faste og 
midlertidige stillinger som hevet månedslønn på 31.12.2013. 
Timelønnede og lærlinger ikke med i statistikken. 

5.2 Årsverk innenfor sektorene
Andel av årsverk er henholdsvis 40,2 % Sektor for helse og 
velferd, 42,2 % Sektor for oppvekst, utdanning og kultur, 11,0 
% Sektor for by- og samfunnsutvikling og 6,5 % for Annet. I 
kategorien Utenfor sektor inngår stab, Lillehammer Region 
brannvesen, rådmannsgruppe, HR-enhet, Enhet for økono-
misk planlegging og analyse samt Fellesenhet Økonomi.

5 Ansatte og arbeidsmiljø

Stabsenheten 

TO Bofellesskap 

TO Lillehammer kino 

TO Lillehammer bibliotek 

TO Lillehammer kulturskole 

TO Barnevern 

TO Helsestasjon 

TO Kulturhuset Banken 

TO Kultur og fritid Fagavdeling 

Kommuneoverlege 

Fagavdeling 

TO Tildelingsenheten 

TO Lillehammer 
rehabiliteringssenter 

NAV kommune 

TO Lillehammer helsehus 

SEKTOR FOR HELSE OG VELFERD SEKTOR FOR  OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR SEKTOR FOR BY– OG SAMFUNNSUTVIKLING 

TO Lillehammer lærings-
senter 

Fellesenhet økonomi 
(Interkommunalt) 

Innkjøp 
(Interkommunalt) 

Økonomisk planlegging og 
analyse 

HR-enheten 

Rådmann  
Ass. rådmann 

TO Byggservice TO Plan og miljø 

TO Eiendom 

TO Hjemmetjenesten 

TO Avlastning 

TO Sysselsetting 

TO Byggesak 

TO Grunnskole 

TO Barnehage TO Veg og Trafikk TO Vann og avløp 

TO Park og idrett 

TO Psykisk helse og rus 

Foto: Esben Haakenstad
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Antall årsverk per tjenesteområde 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Endring Endring i % 

      
Sektor for helse og velferd      
BOFELLESSKAP 154 166 141 -24 -14,6 % 
PSYKISK HELSE OG RUS 0 0 22,3 22 - 
HJEMMETJENESTEN 205 221 223 2 0,5 % 
LILLEHAMMER HELSEHUS 199 208 213 5 2,2 % 
REHABILITERING 15 15 15 0 0 % 
SYSSELSETTING 32 32 30 -2 6,7 % 
TILDELINGSENHETEN 18 20 18 -2 -11,1 % 
NAV 17 20 17 -3 -15 % 
SAMHANDLINGSREFORMEN 0 1 6 4 358 % 
FAGAVDELING HELSE OG VELFERD 0 0 17 17 - 
LEGEHELSETJENESTER 0 0 4,0 4 - 
Sum årsverk  640 682 705 23 3,4 % 

      
Sektor for by- og samfunnsutvikling      
BYGGSERVICE 97 97 97 0 0,4 % 
EIENDOM 8 9 9 0 0 % 
VANN OG AVLØP 33 34 37 3 8,8 % 
PARK OG IDRETT 0 0 12 12 - 
VEG OG TRAFIKK 0 0 18 18 - 
BYGGESAK 0 0 7 7 - 
PLAN OG MILJØ 0 0 12 12 - 
AREAL OG MILJØ 21 22 0 -22 - 
KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 31 31 1 -31 - 
Sum årsverk  190 193 193 0 0 % 

      
Sektor for oppvekst, utdanning og kultur      
AVLASTNING 25 28 27 1 3,6 % 
BARNEVERNSTJENESTEN 28 29 32 3 10,3 % 
GRUNNSKOLE 432 428 409 -19 -4,3 % 
KULTUR OG FRITID 12 13 13 0 0 % 
KULTURHUSET BANKEN 4 4 4 0 0 % 
LILLEHAMMER HELSESTASJON 22 22 25 3 14,4 % 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK 9 9 10 1 12,5 % 
LILLEHAMMER KINO 3 3 4 1 17,8 % 
LILLEHAMMER KULTURSKOLE 14 14 14 0 0 % 
LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 56 57 55 -2 -3,4 % 
BARNEHAGEFORVALTNING 9 3 3 0 0 % 
KOMMUNALE BARNEHAGER 150 149 143 -6 4,2 % 
Sum årsverk  764 759 739 -20 -2,6 % 

      
Utenfor sektor       
RÅDMANNSFUNKSJON 4 4 7 3 75 % 
HR (inkludert frikjøp HTV og HVO) 0 0 15 15 - 
STAB 0 0 21 21 - 
FELLESENHET ØKONOMI 23 24 21 -3 -13,6 % 
IT 1 0 2 2 - 
RÅDHUSFORVALTNING 3 3 3 0 0 % 
INNKJØP 3 3 3 0 0 % 
ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE 0 0 3 0 - 
LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN 34 36 37 1 2,7 % 
INFORMASJON OG SERVICE 21 21 0 -21 - 
PERSONAL 15 16 0 -16 - 
STRATEGI OG UTVIKLING 11 10 2 -8 -80 % 
Sum årsverk  115 117 114 -3 -2,6 % 

      
Sum årsverk Lillehammer kommune 1707 1749 1751 2 0,1 % 

 

ANTALL ÅRSVERK PR SEKTOR OG TJENESTEOMRÅDE
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5.3 Alderssammensetning 
Gjennomsnittlig alder blant ansatte i Lillehammer kommune er om lag 45,7 år pr. 31.12.2012. Dette er det samme som for 2012. 
Gjennomsnittsalderen for kvinner i kommunen er 45,6 år og for menn er gjennomsnittsalderen 46,0 år. 
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Figuren viser alderssammensetningen 2012-2013. Figuren viser gjennomsnittlig stillingsandel pr. aldersgruppe 
for 2012 og 2013.

5.4 Likestilling
Beregningsgrunnlaget for likestilling tar utgangspunkt i alle stillinger som hevet månedslønn i desember 2013 uavhengig av 
stillingstype. Ubesatte stillinger er ikke tatt med.

Figuren viser antall ansatte fordelt på kjønn per 31.12 2012 og 2013.

 

Kvinner Menn Gj. sn Kvinner Menn Gj. sn

2012 2013

Hele kommunen 389000 401000 392000 401000 412000 404000

Sektor for by- og samfunnsutvikling 365 000 395 000 384 000 381 000 413 000 401 000

Sektor for helse og velferd 361 000 362 000 361 000 377 000 378 000 377 000

Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 419 000 429 000 421 000 425 000 433 000 426 000

Uten sektor 431 000 416 000 422 000 464 000 427 000 442 000
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Figuren viser antall ansatte fordelt på kjønn pr. 31.12 2012 og 2013

Andel kvinner utgjør om lag 75 % av kommunens ansatte. På toppledernivå med hensyn til ny organisering er kvinneandelen 38 
%, ellers på virksomhetsledernivå (tjenesteområdeleder- og fagenhetsledere) er kvinneandel på om lag 75 %.

 

Kvinner Menn Gj.sn Kvinner Menn Gj.sn

2012 2013

Hele kommunen 75% 74% 75% 72% 74% 72%

Sektor for by- og samfunnsutvikling 82% 91% 88% 82% 91% 88%

Sektor for helse og velferd 69% 65% 69% 67% 65% 67%

Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 79% 77% 79% 74% 75% 74%

Uten sektor 83% 61% 71% 87% 62% 72%
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Figuren viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse i prosent fordelt på kjønn pr. 31.12 2012 og 2013

 

Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

2012 2013

Hele kommunen 1 705 562 2 267 1701 552 2253

Sektor for by- og samfunnsutvikling 80 137 217 80 134 214

Sektor for helse og velferd 830 149 979 857 155 1012

Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 724 185 909 705 175 880

Uten sektor 71 91 162 59 88 147

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

Lønnsforskjellen i gjennomsnitt mellom kvinner og menn er 11 358 kroner per 31.12.2013, uavhengig av ulike forhold som 
påvirker lønnsdannelsen. Det relative forholdet er at menns gjennomsnittlige årslønn ligger ca. 2,8 % over kvinner. 
For 2012 var forskjellen ca. 3.1 %.
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5.5 Diskriminering og likestilling
De mest sentrale tiltakene for å redusere diskriminering og 
likestilling er knyttet til:

Ansettelsesprosesser; hvor Lillehammer kommune har et 
uttalt ønske om å være i takt med samfunnet for øvrig når det 
gjelder sammensetning av ansatte. I standard utlysningstekst 
står følgende; «Lillehammer kommune skal i størst mulig grad 
avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater 
til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og 
etnisk bakgrunn.»

Det er utviklet en Handlingsplakat for bedre livskvalitet for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i 
Lillehammer.  Handlingsplakaten er fra 2010 og ble sist revi-
dert i 2012, med bakgrunn i årlig kontaktmøte mellom 
politikere, administrasjon/fagmiljøer og representanter for 
LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans-
personer) og Skeiv Ungdom.

Kommunestyret vedtok høsten 2013 gjennomføring av tiltak 
for fjerning av ufrivillig deltid.  Det er etablert et prosjekt for 
å gjennomføre vedtaket. Tiltakene er knyttet til kompetanse-
heving, grunnbemanning, og arbeidstidsordninger. Flere av 
tiltakene iverksettes i løpet av 2014.

Lillehammer kommune er deltager i kommuneprogrammet 
«Likestilte kommuner». Prosjektets mål er å belyse og identi-
fisere profesjonsetiske dilemmaer innen likestillingen mellom 
kjønn, og å få likestillingsperspektivet innarbeidet i aktuelle 
prosedyrer og rutiner. I 2013 er det gjennomført kartleggings-
arbeid ved samhandlingsenheten og en barneskole for å se om 
det er ulikheter i tjenestyring og resultater knyttet til kjønn.  
Det er ikke funnet ulikheter som med sikkerhet er knyttet til 
kjønn. Det er gjennomført informasjonsmøter på ulike leder-
nivå og tjenesteområder. Deltagelse i prosjektet videreføres i 
2014 med blant annet nordisk erfaringsutveksling

Lillehammer kommune vil videreføre tiltak for å redusere 
diskriminering med fortsatt fokus på prosessene over. 
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Figuren viser gjennomsnittlig sykefravær de siste fem årene. 
Sykefraværsstatistikken er hentet fra kommunens økonomi- 
og personalsystem (Agresso). Etter solid nedgang i 2010 er 
fraværet stabilisert omkring 8-8.5 prosentpoeng.

5.6 Etisk standard
Sentrale tiltak som Lillehammer kommune har satt i gang for 
å sikre høy etisk standard. Personalhåndboka til Lillehammer 
kommune har et eget kapittel om verdier og etikk, hvorav deler 
fokuserer direkte på de etiske retningslinjene for kommunens 
ansatte.  Alle tjenesteområder har fått tildelt refleksjonskort 
som skal brukes internt for å fremme diskusjon og refleksjon 
knyttet til høy etisk standard. Temaene dreier seg om verdi-
grunnlag, spesifikke problemstillinger og personlig adferd. 
Verdier og etikk er tema på de faste introduksjonsmøtene for 
nyansatte. Det gjennomføres obligatorisk informasjons-
sikkerhetskurs for alle ansatte.

5.7 Sykefravær
Gjennomsnittlig sykefravær for Lillehammer kommune er 
8,27 % i 2013. Det er 0,16 prosentpoeng lavere enn i 2012.
Ved denne nedgangen nærmer vi oss nivået i 2011, som er det 
laveste nivået i et 5 års perspektiv. Ambisjonen for 
Lillehammer kommune er å få sykefraværet lavere enn 7 %.

Figuren viser sykefraværet gjennom 2013 per måned i %. Sykefraværet var høyest i januar med 10 % og lavest i juni med 4,79.
I 2012 var fraværet høyest i februar med 10, 59 % og lavest i juli med 4, 64 %.
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5.8 Kompetanse
Fra 2013 er det avsatt årlige overordnede midler til kompe-
tanseutviklende prosjekter i kommunen. I 2013 ble det avsatt 
5 millioner kroner. Tjenesteområdene søker midler herfra 
med bakgrunn i kompetansebehov presentert i sektorens/
tjenesteområdets kompetanseplan. Utover tildelte midler eller 
eksterne tilskuddsmidler, har kompetanseutviklingen vært 
begrenset til de ressurser det enkelte tjenesteområdet har 
avsatt til kompetansehevende formål.

I 2013 ble det totalt benyttet 7,9 millioner kroner til kompe-
tansehevende tiltak. Av disse er 2,7 millioner kroner fra over-
ordnede midler på 5 millioner kroner.  2,3 millioner av disse 
midlene er avsatt til fond for tiltak som gjelder for skoleåret 
2013/2014, med utbetaling først i 2014. Kompetansemidlene 
er tildelt i sin helhet. Midlene er benyttet til kompetanseheving 
av undervisningspersonell, kompetanseheving for grupper 
av helsepersonell, og støtte til utdanning for enkeltpersoner 
relatert til fagbrev og annen spesialutdanning på bachelor og 
masternivå.

Gjennomsnittlig kompetansemidler per årsverk i 2013 var på 
kr 4 511. Tilsvarende tall i 2012 var på kr 3 201 uten over-
ordnede midler. Snitt per årsverk korrigert for overordnede 
midler er på kr 2 953. 

Medarbeiderundersøkelsen for 2013 viser en signifikant 
bedring i de ansattes opplevelse av faglig og personlig 
utvikling, og dette kan være en effekt av økning i satsingen på 
kompetansehevende tiltak. 

Lillehammer kommune utarbeidet i 2012 en strategisk kompe-
tanseplan som ble politisk behandlet og vedtatt i kommune-
styret. I 2013 har det vært gjennomført prosesser i sektorene 
for å utvikle egne planer for sektorene og tjenesteområdene. 
Sektor for helse og velferd har egen kompetanseplan og Sektor 
for oppvekst, utdanning og kultur sluttfører arbeidet med 
sektorplanen våren 2014. Arbeidet med kompetanseplanen for 
Sektor By- og samfunnsutvikling starter opp i 2014. Planene 
skisserer viktige satsingsområder og gir føringer for hvordan 
sektorene og det enkelte tjenesteområdet skal jobbe strategisk 
med kompetanse fremover. 
 
Lillehammer kommune gjennomfører årlige dialogmøter med 
fagskolene og høgskolene i Oppland og Hedmark hvor 
kommunens kompetansebehov kortsiktig og langsiktig 
presenteres, samtidig som ønske om gjennomføringsform, 
studienes innhold med mer diskuteres. Det søkes aktivt midler 
til kompetansehevende tiltak gjennom blant annet Fylkesman-
nen, NAV, Kommunal Landspensjonskasse, Helsedirektoratet, 
Kommunenes sentralforbund og Nasjonalt fagorgan for 
kompetansepolitikk (VOX) med flere. 
 

5.9 Internkontroll
Styring og ledelsesstruktur i Lillehammer kommune er fra 
tidligere år etablert i kommunens kvalitetssystem 
«Standarden», som også innehar modul for risikovurdering og 
modul for avviksrapportering og -oppfølging. 

I løpet av 2013 har Lillehammer kommune deltatt i et egen-
kontroll nettverk i regi av Fylkesmannen i Oppland. 
Nettverket har utvekslet erfaringer med internkontroll og 
etablering av strukturer.

Det er høsten 2013 opprettet et administrativt kvalitets- og 
internkontrollråd for å videreutvikle kvalitets- og 
internkontrollarbeid i hele organisasjonen.  Rådet skal i 2014 
også gjennomføre internrevisjoner på utvalgte områder. 

I løpet av 2013 er det gjennomført tilsyn på følgende områder 
(et utvalg):

• Lillehammer Læringssenter: Forvaltning av introduksjons-
 loven v/Fylkesmannen
• Grunnskole: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø  
 v/Fylkesmannen
• Grunnskole: Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet 
 v/Arbeidstilsynet
• Diverse branntilsyn av kommunale bygg 
 v/Lillehammer Region brannvesen

Videre er det gjennomført forvaltningsrevisjons prosjekter på 
følgende områder:

• «Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket», av 
 grenset til om kommunen har etablert betryggende intern 
 kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges,  
 og om anskaffelser over kr 100 000 har vært gjenstand for  
 konkurranse og om kravet til dokumentasjon er oppfylt.
• «Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forut 
 setninger» avgrenset til hjemmeboende.

Av andre kvalitets- og internkontrollaktiviteter kan nevnes:

• Vedtatt nytt reglement for delegering av myndighet til  
 politiske utvalg og rådmannen. Oppdatering av 
 administrativt delegeringsreglement er igangsatt.
• Igangsatt gjennomgang og oppdatering av økonomi-
 reglementet.
• LEAN-prosess knyttet til forberedelse og oppfølging av saker  
 til politisk behandling.
• Interntilsyn i tjenesteområdet Grunnskole.  Rapport er 
 presentert for Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur.  
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6.1 Sektor for by- og samfunnsutvikling
KOMMUNAL VEI OG GATE PER KM
Tabellen viser brutto driftsutgifter i kroner per km. for kommunal vei og gate: 

6 Sammenligninger
Sammenligningene bygger på foreløpige Kostra-tall for 2013.

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 184 056 Kr 124 874 Kr 93 476 Kr 159 810 Kr 146 090 Kr 165 644 Kr 124 772 
2013 Kr 218 217 Kr 124 704 Kr 101 398 Kr 172 557 Kr 163 376 Kr 169 340 Kr 135 400 

 
Dette betyr: Driftsutgifter tilknyttet flom 2013 og kompensasjon for fritak avgiftsparkering i sentrum utgjør økningen i brutto 
driftsutgifter pr. km veg og gate fra 2012 til 2013. Antall kilometer veg er oppgitt fra Vegdirektoratet i grunnlaget til 143, mens 
gjennomgang høsten 2013 viser at Lillehammer har 162 kilometer veg. Tas det hensyn til dette, vil Lillehammer ha en kostnad 
på kr. 165 463 pr. km veg og gate. Det er usikkerhet vedrørende sammenligning av tall, for eksempel er ikke kommunal gang- og 
sykkelveg (28 km) med i grunnlaget, og heller ikke salgsinntekter tilknyttet avgiftsparkering.

ÅRSGEBYR VANNFORSYNING
Tabellen viser årsgebyr vann for standardbolig inntil 120 kvm:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 1 945 Kr 2 100 Kr 3 090 Kr 2 000 Kr 1 170 Kr 2 054 Kr 3 107 
2013 Kr 1 945 - Kr 3 307 Kr 2 108 Kr 1 338 Kr 2 093 Kr 3 016 

 
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. Med store rehabilitering og nyanleggsbehov på ledningsnett og tekniske anlegg, inklusive 
Lillehammer vannverk, må en forvente en økning i årsgebyret fra 2015.

ÅRSGEBYR AVLØP
Tabellen viser årsgebyr avløp for standardbolig inntil 120 kvm:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 3 490 Kr 2 190 Kr 5 198 Kr 3 300 Kr 2 777 Kr 2 802 Kr 3 433 
2013 Kr 3 490 - Kr 5 562 Kr 3 480 Kr 2 780 Kr 2 847 Kr 3 380 

 
Dette betyr: Lillehammer Renseanlegg er ett av kun fem renseanlegg i landet med krav om nitrogenfjerning. Dette er en meget 
kostnadskrevende prosess, men på tross av denne ligger gebyret circa på landsgjennomsnittet. Med store rehabiliterings- og 
nyanleggsbehov på ledningsnett og tekniske anlegg, må en forvente en økning av årsgebyret fra 2015.

6.2 Sektor for helse og velferd
HJEMMETJENESTER 
(inkludert tjenester til psykisk utviklingshemmede og innen psykiske helse og rusomsorg)
Tabellen viser driftsutgifter til hjemmetjenester, avlastning, omsorgslønn, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse: 

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 248 610 Kr 203 134 Kr 183 010 Kr 213 299 Kr 220 921 Kr 215 974 Kr 211 093 
2013 Kr 236 516 Kr 208 693 Kr 182 460 Kr 223 741 Kr 210 218 Kr 225 784 Kr 218 990 

 
Dette betyr: Lillehammer kommune bruker forholdsvis mer ressurser på disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner. Om 
dette gir bedre kapasitet eller kvalitet på tjenestene er vanskelig å fastslå. Med dette som utgangspunkt har rådmann satt i gang et 
arbeid med å se på Tildelings rolle i tjeneste tildeling, kvalitet på tjenestene samt om tjenestene organiseres og driftes effektivt.

ENHETSKOSTNADER INSTITUSJON 
Tabellen viser driftsutgifter ved tjenesteproduksjon per beboer i institusjon:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 987 172 Kr 1 141 418 Kr 865 858 Kr 979 365 Kr 1 057 736 Kr 975 441 Kr 942 085 
2013 Kr 952 262 Kr 1 125 888 Kr 943 244 Kr 1 040 974 Kr 1 066 643 Kr 1 012 834 Kr 977 248 

 
Dette betyr: Driftsutgiftene for institusjonsplasser i Lillehammer kommune ligger på et forsvarlig nivå.
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UTGIFTER PLEIE OG OMSORG
Tabellen viser driftsutgifter til pleie og omsorg med fratrekk fra prosjekt og øremerkede tilskudd:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 18 348 Kr 14 858 Kr 15 629 Kr 19 577 Kr 10 891 Kr 14 073 Kr 14 944 
2013 Kr 16 622 Kr 14 883 Kr 15 087 Kr 20 814 Kr 10 880 Kr 14 423 Kr 15 278 

 
Dette betyr: Samlede utgifter til pleie- og omsorgstjenester ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, men lavere enn 
Hamar. Sammenligningstallene underbygger tidligere tabell som viser en forholdsvis høy innsats i Lillehammer på 
hjemmebaserte tjenester.

LEGEÅRSVERK
Tabellen viser legeårsverk per 10 000 innbygger:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 12,3 årsverk 10,0 årsverk 9,3 årsverk 11,2 årsverk 9,6 årsverk 9,3 årsverk 9,9 årsverk 
2013 9,7 årsverk 8,9 årsverk 7,9 årsverk 9,2 årsverk 8,2 årsverk 7,7 årsverk 8,2 årsverk 

 
Dette betyr: Lillehammer har en forholdsvis god legedekning med god kapasitet på fastlegenes liste gjennom nye hjemler i 2013. 
Det er også etablert en egen idrettslege. Lillehammer har cirka 2500 gjestepasienter fra nabokommunene 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 Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 95,4 % 100 % 83,3 % 95,3 % 100 % 93,2 % 93,5 % 
2013 100 % 100 % 85,8 % 95,3 % 100 % 92,5 % 93,8 % 

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

FYSIOTERAPIÅRSVERK
Tabellen viser dekning fysioterapeuter per 10 000 innbyggere:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 9,7 årsverk 12,7 årsverk 10,5 årsverk 11,2 årsverk 6,8 årsverk 8,6 årsverk 8,8 årsverk 
2013 10,1 årsverk 12,9 årsverk 10,8 årsverk 11,1 årsverk 8,4 årsverk 8,7 årsverk 8,9 årsverk 

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

BEBOERE I INSTITUSJON
Tabellen viser andel innbyggere i institusjon over 80 år:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 12,9 % 8,1 % 15,3 % 11,0 % 6,5 % 12,5 % 14,1 % 
2013 13, % 8,4 % 14,7 % 11,5 % 9,7 % 12,3 % 13,8 % 

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

SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Tabellen viser sosialhjelpsmottakere 20-66 år:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 3,8 % 5,0 % 4,5 % 4,9 % 3,3 % - 3,7 % 
2013 4,2 % 1,8 % 4,9 % 5,8 5 3,4 % 4,1 % 4,1 % 

 
Dette betyr: Antall sosialhjelpsklienter i Lillehammer ligger på landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn sammenlignbare 
kommuner i nærheten. Det er likevel grunn til bekymring over utviklingen av antall sosialhjelpsmottakere i gruppen 18-24 år 
som har økt med i overkant av 40 % siste året.
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6.3 Sektor for oppvekst, utdanning og kultur
UTGIFTER GRUNNSKOLE
Tabellen viser driftsutgifter for grunnskole per innbygger 6-15 år, inkludert skolelokaler og skyss:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 96 551 Kr 91 820 Kr 96 847 Kr 89 428 Kr 79 085 Kr 89 326 Kr 97 429 
2013 Kr 100 190 Kr 99 774 Kr 101 248 Kr 92839 Kr 90 919 Kr 94 435 Kr 98 577 

 
Dette betyr: Lillehammer kommune har noe høyere utgifter per innbygger i alderen 6-15 år enn for eksempel Gjøvik, Hamar og 
gjennomsnittet i gruppe 13. Tallene, eksklusive skolelokaler og skyss, viser at Lillehammer har noe lavere utgifter enn Ringsaker 
og Gjøvik, men noe høyere enn Hamar.

UTGIFTER BARNEHAGE
Tabellen viser driftsutgifter per barn i barnehage:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 kr 118 574 Kr 109 905 Kr 108 733 Kr 126 479 Kr 114 609 Kr 113 712 Kr 115 429 
2013 Kr 123 166 Kr 117 415 Kr 112 040 Kr 132 940 Kr 121 947 Kr 118 252 Kr 119 972 

 
Dette betyr: Utgiftene til barnehageplass per barn i aldergruppa 1-5 år er relativ høy i Lillehammer. Dette kan skyldes flere 
forhold. En høy andel av barna i aldersgruppen, sammenlignet med andre kommuner, går i barnehage. Lillehammer, Hamar og 
Ullensaker har den største andelen barn under 1 år. Enhetskostnaden for små barn er høyere på grunn av bemanningskravet.

UTGIFTER BARNEVERN
Tabellen viser driftsutgifter i snitt per barn 0-17 år:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 Kr 6 340 Kr 7 196 Kr 6 232 Kr 6 328 Kr 4 603 Kr 6 384 Kr 6 858 
2013 Kr 7 562 Kr 7 960 Kr 7 103 Kr 6 834 Kr 4 492 Kr 6 628 Kr 7 493 

 
Dette betyr: Lillehammer kommune har utgifter til barnevern i 2013 som ligger så vidt over gjennomsnittet. 
Utgiftene økte noe mer enn den gjennomsnittlige økningen i landet fra 2012 til 2013.

BARNEHAGEDEKNING
Tabellen viser andel barn i barnehage 1-5 år:

 Lillehammer Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 94,1 % 91,1 % 90,2 % 92,5 % 95,2 % 91,0 % 90,1 % 
2013 94,1 % 92,6 % 89,7 % 94,5 % 95,9 % 91,0 % 90,0 % 

 
Dette betyr: Andelen barn med rett til barnehageplass som går i barnehage er høy i Lillehammer. Dette avspeiler en god barne-
hagedekning. 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 Gjøvik Ringsaker Hamar Ullensaker Gruppe 13 Snitt landet 
2012 6,5 % 5,7 % 7,7 % 5,3 % 6,9 % 7,9 % 8,5 % 
2013 6,0 % 6,8 % 7,0 % 5,3 % 6,7 % 7,7 % 8,3 % 

 
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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