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Forord av rådmann Tord Buer Olsen 
 

Lillehammer kommune har identifisert tre mål som kommunen må nå 

for å ha en rimelig grad av økonomisk handlefrihet fremover: 

• Netto driftsresultat må utgjøre minst 1,75 % av driftsinntektene 

• Disposisjonsfond må utgjøre minst 10 % av driftsinntektene 

• Netto lånegjeld må være mindre enn 75 % av driftsinntektene 

Å nå disse målene er helt nødvendig, kommunen trenger reserver for å 

møte uforutsette hendelser og til egenkapital i forbindelse med 

fremtidige investeringer. 

Regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat som utgjør 0,8 % av driftsinntektene. Dette er bedre 

enn de to foregående årene, da nettodriftsresultatet var negativt, men fortsatt et stykke unna 

målsetningen. 

Selv om netto driftsresultatet var positivt i 2015, var det ikke tilstrekkelig til å kunne avlegge et 

regnskap i null uten strykninger. Dette betyr at disposisjonsfond kun har en svak økning, og ved 

inngangen til 2016 utgjør mindre enn 0,3 % av driftsinntektene. I praksis innebærer dette at 

Lillehammer kommune har lite annet å svare uforutsette utgifter i 2016 med enn umiddelbare 

nedtak av samme størrelsesorden. 

Netto lånegjeld tilsvarte ved inngangen til 2016 67,8 % av driftsinntektene, som er godt innenfor 

målsetningen. Samtidig vet vi at kommune står overfor store investeringer i årene framover, og at 

det vil kreve betydelige egenkapital for å holde gjeldsgraden under 75 %. 

Lillehammer kommune er verken spesielt fattig eller spesielt rik. Det å måtte finne balansen mellom 

på den ene siden gode tjenester til innbyggerne og på den andre siden en rimelig grad av økonomisk 

handlefrihet er en øvelse som Lillehammer, i likhet med de aller fleste kommunene i Norge, er godt 

kjent med. 

Kommunal rapport rangerer årlig norske kommuner basert på statistikk om tjenesteyting og 

økonomi. Lillehammer kommune har de siste årene ligget blant topp 50, men sank hundre plasser til 

nr. 146 i Kommunebarometeret som ble publisert i mars 2016. Dette baserer seg på tall fra 2015. 

Den viktigste årsaken til nedgangen er de svake økonomiske resultatene de siste årene, og at disse 

ikke oppveies av tilsvarende bedre tjenester. På enkelte områder bruker Lillehammer kommune mer 

penger enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, men uten å få tilsvarende bedre 

resultater. På andre områder, som for eksempel grunnskole, er pengebruken mer gjennomsnittlig til 

tross for at resultatene er blant de beste i landet. 

Erfaringer fra både Lillehammer og mange andre norske kommuner viser at det er mulig å forene 

mindre pengebruk med bedre tjenester. Det handler om å tenke nytt og å gjøre ting på andre måter. 

Det må vi bli flinkere til. 
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Nedtelling til Ungdoms OL. Foto: YOG LHMR 

Året som gikk 
 

Januar 

 Lillehammer, Øyer og Gausdal innfører obligatorisk bruk av elektronisk innkjøpssystem. Alle 

leverandører må heretter sende sine fakturaer elektronisk, og kommunene er også i 

startfasen for elektronisk handel.  

 Lillehammer på 16. plass i Nærings-NM og Lillehammerregionen er nummer fem av landets 

80 regioner.  

 Friluftslivets år. Ordfører overnatter ute i Søndre park. 

 

Februar 

 Barne- og likestillingsminister 

Solveig Horne (Frp) besøker 

Lillehammer læringssenter. 

Statsråden orienteres om 

kommunens arbeid med 

bosetting av enslige 

mindreårige og 

funksjonshemmede samt 

viktigheten av frivillig innsats 

i integreringsarbeidet.  

 Ett år igjen til Ungdoms-OL! 

Markering med besøk av 

H.K.H. kronprins Haakon 

Magnus og avduking av 

nedtellingsuret på Lilletorget 

pluss Sjoggfilmfestival i 

Søndre park.  

 Finna bru over Mesnaelva ved 

Badedammen åpner igjen for trafikk. Kulturminne-brua fra1868 har vært stengt i halvannet 

år på grunn av råte, men Lillehammer kommune har nå sørget for grundig restaurering. 

 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningsveksten året før var på 1,01 prosent, den 

høyeste befolkningsveksten i Lillehammer siden 2009.  

 

Mars 

 Lillehammers nye anlegg for langrennscross og sykkel åpner på Birkebeineren skistadion. 

Resultatet av en samarbeidsprosess mellom Olympiaparken, skole og idrett med midler fra 

Sparebankstiftelsen.  

 Forberedelser i barne- og ungdomsskoler til undervisningsopplegg i forbindelse med 

Ungdoms-OL.  

 Lillehammer kino er under utbygging og det blir klart at åpninga av den største kinosalen må 

utsettes fra juni til august. Kinoen med totalt fem saler vil som planlagt stå ferdig i mars 

2016. Kommunen sørger for filmhelger på Maihaugen i ventetida. 



Årsberetning 2015                                                                                                                                Lillehammer kommune 

 
5 

Vignesvika. Foto: Anne Marit Eide 

 Strålende anmeldelser etter kommunens oppsetning av «Den lille havfrua» på Plan B. Den 

lokalproduserte ungdomsmusikalen drar fulle hus.  

April 

 Første prosjektgruppemøte i forbindelse med 

kommunereformen i Gausdal, Lillehammer, 

Ringebu og Øyer.  

 Kommunen inviterer til fotokonkurranse på 

Instagram med temaet klima og miljø. Bildene er 

tenkt brukt i kommunens plandokumenter.  

 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser rekordlavt 

antall konkurser i Lillehammerregionen.  

 

Mai 

 Prosjektgruppa i kommunereformarbeidet 

konkluderer med at de ønsker en folkeavstemning. 

Spørsmålet skal behandles politisk i hvert enkelt kommunestyre.  

 Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene feirer 20-års jubileum: H.K.H. Kronprinsesse 

Mette-Marit besøker arrangementet.  

 Offisiell åpning av skateparken på Strandpromenaden.  

 
Offisiell åpning av skateparken på Strandpromenaden.  
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Juni 

 Utredningsrapportene i kommunereformarbeidet er klare.  

 Avtale mellom Ungdoms-OL og kommunen signeres angående utvekslingselevene fra 

Oberhof som skal være frivillige under Lekene. 

 Vill vest da Lillehammer rullatorfestival feires på Lillehammer helsehus med temaet cowboy 

og indianere. 

 Åpning av HUB;  Et kontorfellesskap som skal fremme oppstarts- og vekstbedrifter i 

Lillehammer og regionen. 

 

Juli 

 Lillehammer og Gjøvik kommuner tar initiativ til et samarbeid med Norsk senter for 

informasjonssikring, NorSIS, om å utrede behovet for en egen enhet som skal forebygge og 

håndtere IKT-hendelser i alle landets kommuner.  

 Lillehammer kommune utlyser ledig stilling for ny rådmann.  

 

August  

 Lillehammer plasseres på en respektabel 47. plass i NHOs kommune-NM. Landets 428 

kommuner er i rapporten rangert etter vilkår for blant annet næringsliv, arbeidsmarked og 

kommunal økonomi.  

 Lillehammer kino åpner igjen med en sal tilgjengelig for daglige filmvisninger.  

  

September 

 Offisiell åpning av nye Vingrom skole.  

 NVE sender ut varsel om jord- og flomskredfare. Betydelig økning i vannføring og det føres 

tilsyn med flere vassdrag. Huseiere oppfordres også til å holde vannveier åpne.  

Lillehammer kino. Illustrasjon Snøhetta 
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 NRK1-riks velger å avholde sin valgsending i Kulturhuset Banken. Hovedtemaet er landbruk.  

 Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Espen Granberg Johnsen (Ap) velges for fire nye år til 

ordfører i Lillehammer kommune.  

Oktober 

 Resultatet fra innbyggerundersøkelsen i kommunereformarbeidet legges fram. Innbyggere i 

Lillehammer mer positive enn innbyggere i Gausdal , Ringebu og Øyer til å danne en ny 

kommune.  

 Ordførerne i de fire kommunene ønsker å avslutte prosessen, og kommunestyrene avslutter 

formelt samarbeidet.    

 Grunnskolene i Lillehammer tar i bruk Felles Elektroisk IDEntitet, Feide, en elektronisk 

pålogging med sikker identifisering av elever og lærere.  

 Kommunestyret vedtok enstemmig å ansette Tord Buer Olsen som ny rådmann i Lillehammer 

kommune.  

 

November  

 Rådmannen innstiller på å legge ned fire skoler og to barnehager i kommunen, og bygge en 

ny skole i Nordre Ål samt bygge ut Jørstadmoen skole.   

 Forebyggende personell i brannvesenet har ekstra fokus på arenaene som skal benyttes i 

regionen i forbindelse med Ungdoms-OL, samt steder hvor deltakerne skal innkvarteres.  

 Kommunens IT-avdeling legger til rette for WiFi-nettverk i Søndre park og deler av Storgata i 

forbindelse med Lekene.  

 

Desember  

 Kommunen starter nytt vintersyklist-prosjekt og søker etter deltakere som vil teste ut 

vintersykling i Lillehammer.  

 Med en 6. plass markerer Lillehammer kommune seg som en av landets beste 

kulturkommuner i Telemarksforsknings kulturindeks. 

 Kommunen lanserer sin egen bok: «Arven fra Lillehammer-OL». Sentrale skikkelser under 

Lillehammer-OL i 1994 bidrar sterkt til at boka blir til.  

 Biblioteket legger om til radiobrikketeknologi og investerer i bedre utlånsautomater, første 

ledd i «Meråpent bibliotek» som vil komme på plass i løpet av 2016.  

Åpning langrennscrossbane. 
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Rådmannens styringskart 
Styringskartet viser status på definerte mål vedtatt i budsjett 2015, som tar utgangspunkt i målene 

som ble vedtatt i Økonomi- og handlingsplan 2015-2018. 

 Strategiske mål 
2015 -2018 

Måles ved Resultat 2015 Ambisjon 2015 Kommentarer 

B
ru

ke
re

 o
g 

in
n

b
yg

ge
re

 

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

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

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

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

hjelp av startlån 

14 25 

- 

Kvadratmeterpris 
bolig, årlig 

gjennomsnitt 

Lillehammer 3,3 % 
Norge 5,0 % 

Utvikling som landet 
- 

Antall kvadratmeter 
fullførte boliger, 3 

år rullerende 
gjennomsnitt 

24 0810 kvm 21 000 kvm 

- 

Antall og typer 
boenheter som 

bygges pr år 
0 4 

Gjelder 
hardbruksboliger og 
andre boliger for 
vanskeligstilte.( jf 10 
mill. kroner bevilget 
til kjøp/bygging av 
boliger for 
utleie((BOSO)) 

 Innta en aktiv rolle når det 

gjelder å skaffe og tilrettelegge 

tilstrekkelig med 

næringsarealer 

 Være en aktiv pådriver i 

samarbeid med forsknings- og 

utdanningsinstitusjonene og 

næringslivet 

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

Befolkningsutvikling
, rullerende 3-årig 

gjennomsnitt 
0,78 % 1 % 

- 

Sysselsettingsvekst i 
forhold til 

befolkningsvekst, 
rullerende 3-årig 

gj.snitt 

N/A >0 

- 

Tilgjengelige 
næringstomter 

N/A 100 DA 
Ikke tilgjengelig p.t. 

Plassering nærings-
NM 

47 Topp 10 
Sist målte resultat: 
NHO næringsNM 
2015 

 Utvikle gode systemer og rutiner 
for internkontroll. 

 Oppdaterte risiko- og 
sårbarhetsvurderinger for 
samfunn og egen virksomhet. 

 Beredskapsplan er oppdatert og 
øvet. 

Antall uønskede 
hendelser 

0 0 
 

Oppdaterte planer 
og gjennomførte 

øvelser 
100% 100% 

Ingen øvelser 
planlagt i perioden. 
Planer er 
oppdaterte 

Evaluering av 
krisehåndtering 

- 100% 
Ingen kriser har 
inntruffet i perioden 

Tilsynsrapport avvik 
(FMOP) 

4 0 
- 

Beredskapsøvelser 0 2 
Ingen øvelser 
planlagt i perioden 

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

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

 Oppnådd at minst 90 % av alle 
unge fullfører videregående 
utdanning 

 En sysselsettingsutvikling 
minimum i takt med 
befolkningsutviklingen 

Klimagassutslipp 

1 074 kg CO2e per 
innbygger 

(Kommunal 
tjenesteproduksjo

n) 

Bidratt til å nå målet 
om 30 % reduksjon 

av klimagasser 
innen 2020(ift 1990 

nivå) 

Som referanse var 
tilsvarende måletall 
i 2011 på 1 025 kg 
CO2e. Tall for 1990 
finnes ikke pt. 
Måletall hentet fra 
klimaregnskap 
Opplandskommuner 
2014 – utkast. Tall 
for 2015 er 
tilgjengelig ultimo 
april 

Omdisponering av 
dyrket og dyrkbar 

jord (dekar) 
0 0 

- 
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Andel som fullfører 
vgs 

Om lag 93,5 % 90 % 

Andel som har 
fullført 
videregående skole, 
status fem år etter 
påbegynt opplæring 
(2011-2013) 

Netto innpendling i 
% av folketallet 

8,3 % 8,7 % 
Gjelder 2014 

R
am

m
e

b
e

ti
n

ge
ls

e
r 

 Det kommunale felleseiet 
forvaltes på en tillitsvekkende 
måte 

Lånegjeld 67,8 % 

Netto lånegjeld skal 
over tid ikke 

overstige 60 % av 
brutto 

driftsinntekter 

Andelen på 67,8 % 
er en økning på 5,6 
prosentpoeng fra 
sist målte 
resultat(2014). 
Økningen skyldes 
økte investeringer 

Fremtidige reserver 
i form av 

disposisjonsfond 
0,1 % 

Disposisjonsfond 
skal over tid være 

10 % av bruttodrifts-
inntekter 

 

Driftsøkonomi 
(gjennom netto 
driftsresultat) 

 0,8 % 

2015 forventes om 
lag 0,2% (men 

periodiske 
svingninger 

gjennom året) 

 

Om kommunen er 
ROBEK-listet 

Nei Nei 
- 
 

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

Folketall pr. 1.1. i 
Lillehammer 

0,64 % ift 2014 + 1 % fra 2014 
- 

Folketall 0-15 år i 
Lillehammer 

-1,16 % ift 2014 Samme som i 2014 
- 

P
ro

se
ss

e
r 

 Redusere sykefraværet 

Sykefravær 7,92 % 7,5 % 

Økning i 
sykefraværet på om 
lag 0,1 
prosentpoeng ift. 
2014. Måltallet er 
på årsbasis.  

 Høyne kommunens samlede 
kompetanse gjennom 
systematisk kompetanseutvikling 
og riktig rekruttering 

Medarbeider-
undersøkelsen 

«Nødvendig 
kompetanse» 

4,9 
> =gjennomsnitt 

(4,9) 

Status viser sist 
målte 
resultat(2013).  

Medarbeider-
undersøkelsen 

«Nærmeste leder» 
4,7 

>= gjennomsnitt 
(4,8) 

Status viser sist 
målte 
resultat(2013).  

K
o

m
p

e
ta

n
se

 o
g 

h
o

ld
n

in
ge

r 

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

undersøkelsen 
«Helhets-vurdering» 

4,5 
>=gjennomsnitt 

(4,6) 

Status viser sist 
målte 
resultat(2013).  

Mål og handlingsregler knyttet til driftsøkonomien, gitt i økonomi og handlingsplan 2015-2018, 

svares opp i nøkkeltallshefte medio 2016, da Kostratallene for 2015 er klare. 
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Årsberetning                

1 Økonomi  
Dette kapittelet tar for seg hovedstørrelsene til økonomien til Lillehammer kommune for 2015. For 

mer detaljerte opplysninger, se Regnskap med noter 2015– Lillehammer kommune. I de kommende 

analysene vises det direkte til regnskapsskjemaene. 

1.1 Drift 
Lillehammer kommunes regnskap for 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0. Dette 

etter strykninger av avsetninger til frie fond på totalt 3,1 mill. kroner. Med dette menes at av 

budsjettert mindreforbruk forutsatt avsatt til disposisjonsfond på 5 mill. kroner, er kun 1,9 mill. 

kroner avsatt i regnskap 2015. 

Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 15,9 mill. kr eller 0,8 % av brutto driftsinntekter. 

Dette er 1,5 prosentpoeng lavere enn snittet i Kommunegruppe 13 og 0,5 prosentpoeng lavere enn 

snittet i Oppland.  

Netto driftsresultat bør ligge på minimum 1,75 % for å skape en robust økonomi og skaffe 

handlingsrom for fremtidige investeringer. Måltallet er endret fra 3 % etter at det ikke lenger er 

anledning til å inntektsføre momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet.  Lillehammer 

kommune ligger under ambisjonsnivået for 2015 og må i årene som kommer jobbe for å komme opp 

på et netto driftsresultat hvor driftsnivået skaper en mer robust økonomi.  

 

Figuren viser netto driftsresultat og budsjettert netto driftsresultat for Lillehammer kommune 2014-

2015 (tall i mill. kr). Netto driftsresultat er 0,8 % av driftsinntektene i 2015 mot 0,1 % i regulert 

budsjett. Lillehammer kommune må redusere driften med minimum 20-30 mill. kroner pr år for på 

sikt å oppnå en solid økonomi. Netto driftsresultat korrigert for avsetning til og bruk av bundne fond 

og premieavvik er på 1,06 % av driftsinntektene. Begge disse måltallene bør være høyere enn 1,75 % 

jamfør overordnede mål. 

Regnskap - netto
driftsresultat

Regulert budsjett - netto
driftsresultat

Opprinnelig budsjett -
netto driftsresultat

2014 -13,1 -35,5 12,7

2015 15,9 1,3 3,9

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

 
  m

ill
. k

r 
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Kommunens regnskapsresultat er 0 millioner kroner etter strykninger på 3,1 mill. kroner. Vesentlige 

avvik forklares via regnskapsskjema 1A og 1B: 

 3,4 mill. kroner positivt avvik til fordeling drift jamfør regnskapsskjema 1A: 

 3,4 mill. kroner i negativt avvik i henhold til regnskapsskjema 1B 

o 8,2 mill. kroner i positivt avvik fra fellesområdet. 

o 11,5 mill. kroner i negativt avvik på driftsområdene. 

1.1.1 Regnskapsskjema 1A  

Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet 
(Tall i 1000 kroner) 

Regnskap 2015 
Regulert budsjett 

2015 
Mer-/mindreforbruk 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER    

Skatt på inntekt og formue -657 280 -655 003 2 277 

Ordinært rammetilskudd -624 280 -621 283 2 997 

Eiendomsskatt annen eiendom -34 777 -34 800 -23 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -40 790 -40 999 -209 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -51 625 -50 889 736 

Sum frie disponible inntekter -1 408 752 -1 402 974 5 778 

    

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER   0 

Renteinntekter og utbytte -49 855 -51 402 -1 547 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -117 -2 668 -2 551 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 56 162 59 363 3 201 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 629 0 -629 

Avdrag på lån 60 009 56 542 -3 467 

Netto finansinntekter/-utgifter 66 827 61 835 -4 992 

    

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER   0 

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 

0 0 0 

Til ubundne avsetninger 2 593 5 702 3 109 

Til bundne avsetninger 219 0 -219 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -1 200 -1 450 -250 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 

Netto avsetninger 1 612 4 252 2 640 

    

FORDELING   0 

Overført til investeringsregnskapet 51 1 -50 

Til fordeling drift -1 340 262 -1 336 886 3 376 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 340 262 1 336 886 -3 376 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 
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Ledere og sjefer i Lillehammer kommune på samling i Kulturhuset Banken 

Lillehammer kommune har et positivt avvik jamfør regnskapsskjema 1A på fellesinntekter og 

fellesutgifter på 3,4 mill. kroner; 

 5,8 mill. kroner høyere frie disponible inntekter enn regulert budsjett. Hovedsakelig er dette: 

o Skatteinntekter 2,3 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. 

o Rammetilskudd 3,0 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette er i 

hovedsakelig knyttet til høyere inntektsutjevning enn forventet i 

budsjettet. 

o Andre generelle statstilskudd 0,7 mill. kroner høyere enn budsjett. 

Dette knytter seg til rente og avdragskompensasjon fra Husbanken. 

 

 5,0 mill. kroner høyere netto finansutgifter enn budsjett (negativt avvik). 

o Renteinntekter, utbytte og avkastning på finansielle instrumenter er 

til sammen 4,1 mill. 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 2015. 

o Renteutgifter er 3,2 mill. kroner lavere enn budsjett, og skyldes som 

ovenfor svært lav rente gjennom 2015. 

o Avdrag på lån er 3,5 mill. kroner høyere enn budsjett. Lillehammer 

kommune praktiserer minimumsavdrag. Minimumsavdrag er det 

minimum kommunen kan betale i avdrag gjennom et år, og er en 

funksjon av årlige avskrivninger, bokførte verdier og langsiktige lån. 

Minimumsavdraget ble vurdert for lavt i budsjett 2015, med for lave 

forventede avskrivninger. 

 2,6 mill. kroner lavere netto avsetninger. Dette skyldes i hovedsak strykninger på 3,1 mill. 

kroner som gjør at avsetningen til disponible fond 3,1 mill. kroner lavere enn budsjett. 
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1.1.2 Tjenesteområdene i henhold til regnskapsskjema 1B 
Regnskapsskjema 1B - 
Driftsregnskapet, fordelt på Område 
(Tall i 1000 kroner) 

Regnskap 2015 Regulert budsjett 2015 Mer-/mindre forbruk 

Til fordeling drift (Fra budsjettskjema 
1A) 

1 340 262 1 336 886 -3 376 

Netto driftsutgifter pr Område   0 

Byggservice 42 610 45 002 2 392 

Eiendom -16 889 -14 985 1 904 

Teknisk drift 0 13 13 

Vann og avløp 0 0 0 

Park og idrett 25 230 25 791 561 

Veg og trafikk 21 857 21 411 -446 

Byggesak 615 196 -418 

Plan og miljø 10 005 10 523 518 

Fagavdeling by og samfunnsutvikling 0 0 0 

Lillehammer kirkelige fellesråd 10 627 10 627 0 

Sektor by- og samfunnsutvikling 94 055 98 578 4 523 

Hjemmetjenesten 181 362 173 381 -7 980 

Lillehammer helsehus 144 572 139 340 -5 232 

Rehabilitering 15 546 16 673 1 127 

Tildelingsenheten 22 745 22 958 213 

Samhandlingsreformen 12 112 8 586 -3 525 

Fagavdeling helse og velferd 6 331 4 261 -2 071 

Legehelsetjenester 24 068 22 105 -1 963 

Sektor helse og omsorg 406 736 387 305 -19 431 

Bofellesskap 132 191 132 061 -130 

Psykisk helse og rus 19 613 20 626 1 013 

Nav 45 930 48 809 2 879 

Sysselsetting 17 943 17 871 -72 

Sektor velferd 215 676 219 367 3 690 

Avlastning 24 937 25 031 94 

Barnevernstjenesten 48 448 44 777 -3 671 

Grunnskole 314 527 317 241 2 714 

Fagavdeling oppvekst, utdanning, 
kultur 

3 665 3 877 212 

Kultur og fritid 16 366 16 500 134 

Kulturhuset banken 3 124 2 981 -143 

Lillehammer bibliotek 10 124 10 148 23 

Lillehammer helsestasjon 17 075 17 754 679 

Lillehammer kino 2 139 596 -1 543 

Lillehammer kulturskole 7 564 7 683 119 

Lillehammer læringssenter 46 096 45 815 -281 

Barnehager 172 372 173 827 1 454 

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 666 438 666 229 -209 

Rådmannsfunksjon 10 458 11 211 754 

Politisk virksomhet 7 754 7 087 -667 

HR 12 345 13 496 1 151 

Dokumentasjon og Service 12 406 12 584 178 

Stabsfunksjoner 4 875 4 911 36 

Økonomi -2 157 -1 821 336 
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Tildeling av Arbeidsmiljøprisen 2015 til Byggservice 

IT 47 331 46 183 -1 148 

Rådhusforvaltning 9 591 8 433 -1 158 

Innkjøp 1 910 2 289 380 

Økonomisk planlegging og analyse 2 680 2 708 28 

Fellesområdet -149 835 -141 675 8 161 

Fagenheter og andre -42 645 -34 593 8 051 

Netto for alle Område 1 340 262 1 336 886 -3 376 

 

Tjenesteområdene viser et overforbruk på til sammen 3,4 millioner kroner.  Vesentlige avvik forklares 

nedenfor: 

Tjenesteområdene 11,5 mill. kroner negativt avvik mot vedtatt budsjett.  

Byggservice +2,4 mill. kroner 

 Positivt avvik på lønn, omlag 1,2 mill. kroner har to hovedårsaker: mindre bruk av 
renholdsvikarer og høyere refusjoner enn budsjettert. 

  Positivt avvik netto driftsutgifter på ca 1,2 mill. kroner skyldes i hovedsak tydelig 
kostnadskontroll, høyere driftsinntekter enn budsjettert, mindreforbruk av renholdsartikler 
og annet driftsmateriell. 

 

Eiendom +1,9 mill. kroner 

 I stor grad skyldes det positive avviket mindre utført vedlikehold som følge av lav 

bemanning/redusert kapasitet (planlegging, prosjektering og gjennomføring) 
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Hjemmetjenesten – 8,0 mill. kroner 

 Det lyktes ikke å gjennomføre innsparing på 3,5 mill. kroner knyttet til reduserte tjenester 
gjennom hverdagsrehabiliteringsprosjektet, slik det var forutsatt i budsjett 2015. Tverrfaglig 
rehabiliteringsteam er etablert og det forventes at tiltaket på sikt bidrar til redusert 
tjenesteomfang..  

 Lønn og sosiale utgifter viser et negativt avvik på ferievikarer, ekstrahjelp og overtid på 4,3 
mill. kroner. Avviket skyldes merforbruk ferievikarer, mer ressurskrevende brukere enn 
forutsatt i budsjettet og flere midlertidige løsninger på avdelingsledernivå (fravær og 
vakanser).  

 

Lillehammer helsehus -5,3 mill. kroner 

 5,3 mill. kroner er sammensatt av høyere utgifter enn budsjett på 8,5 mill. kroner og høyere 
inntekter enn budsjett på 3,2 mill. kroner. 

 Lønnsutgifter viser et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Utgifter til innleie av vikarer utgjør 1,8 
mill. kroner av merutgiftene og gjelder mange avdelinger. Innleie skyldes høyt fravær, 
ressurskrevende brukere og behov for forsvarlig fagdekning.  Øvrig avvik 2,5 mill. kroner på 
lønnsområdet kan i sin helhet knyttes til overtid/ekstrahjelp. Om lag halvparten av 
merforbruket på overtid skyldes dårlig fagdekning i form av vakante stillinger på avdeling for 
KAD/Intermediær plasser.  

 Korrigert for utgifter til innleie av vikarer viser andre driftsutgifter et negativt avvik på 4,2 
mill. kroner. Avviket skyldes svært mange utgiftsområder med varierende nivå på 
merforbruket. De største avvikene kan knyttes til medikamenter (0,6 mill. kroner), 
mat/servering (0,8 mill. kroner), husleie/strøm (0,7 mill. kroner), medisinsk forbruksmateriell 
(0,2 mill. kroner), utstyrsanskaffelser (0,4 mill. kroner) og service/vedlikehold (0,5 mill. 
kroner).    

 Andre driftsinntekter viser et positivt avvik på 3,0 mill. kroner. Merinntektene kan i stor grad 
knyttes til høyere inntekter for både korttid- og langtidsplasser (flere plasser i 2015 enn i 
foregående år). Men også kompetansetilskudd (0,3 mill. kroner) og en forsikringsutbetaling 
på 0,4 mill. kroner som ikke var budsjettert har bidratt til det positive avviket. 

 

Samhandlingsreformen – 3,5 mill. kroner 

 Antall døgn med utskrivningsklare pasienter på sykehus ble redusert fra ca 1200 i 2014 til ca 
700 i 2015. Kjøp fra andre kommuner (Øyer), samt Skogli, ble også kraftig redusert. Kjøp av 
egne korttidsplasser på intermediær/KAD-avdeling ved Lillehammer helsehus økte derimot 
kraftig. Sammen med sluttavregning på kommunal medfinansiering for 2014 som ble 0,4 mill. 
kroner høyere enn Helsedirektoratet opprinnelig beregnet, endte tjenesteområdet med et 
negativt avvik på ca 3,7 mill. kroner. Selv med svært god utvikling, nådde en ikke budsjettert 
mål. 

 

Fagavdeling helse -2,1 mill. kroner 

 Det negative på 2,1 mill. kroner skyldes i all hovedsak mindre tilskudd/prosjektmidler enn 
forutsatt i budsjettet.  

 

Legehelsetjenester -2,0 mill. kroner 

 Legehelsetjenester har negativt avvik knyttet til legevakt:  endrede arbeidsavtaler for 
leger  og reforhandlet avtale med Sykehuset Innlandet. Avvik på legevakt  deles med 
samarbeidskommunene, og blir fakturert i løpet av 2016.   Lillehammer kommune ble i 2015 
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pålagt å ha to turnusleger, noe som medførte en kostnad ut over budsjett på 0,3 mill. kroner. 
Total sett gir dette et samlet negativt avvik på 2 mill. kroner i 2015 for tjenesteområdet.  

 

NAV + 2,9 mill. kroner 

 NAV har søkt og fått noen enkeltstående store refusjoner fra staten i tillegg til tildelte midler 
fra fylkesmann. 

 NAV har hatt nedgang i økonomisk sosialhjelp. Færre langtidsmottakere, og færre familier 
som tidligere har hatt vedtak med relativt store utbetalinger. Det er også mindreforbruk på 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP).  Hovedårsaken er tett oppfølging av brukere, større 
overgang til ordinært arbeid, innføring av aktivitetsplikt og stor bruk av statlige tiltaksmidler. 
( Dett er en situasjon vi ikke kan regne med at vedvarer, da    NAV Lillehammer kunne ta over 
underforbruk av tiltak i andre regioner i Oppland i 2015) 

 Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, har enheten ikke tatt inn vikarer i samme 
størrelsesorden som enheten har mottatt refusjoner av foreldrepenger og sykerefusjoner.  

 

Barnevern -3,7 mill. kroner 

 Barnevernets overforbruk i 2015 er i hovedsak knyttet til flere plasseringer av barn i tiltak 
utenfor hjemmet enn forventet. Dette har medført høyere utgifter til kjøp av 
advokattjenester, til lønn til fosterhjem og til egenandel knyttet til barn i beredskapshjem og 
på institusjon enn forventet. I tillegg kommer kjøp av saksbehandlertjenester. Dette med 
bakgrunn i høyt sykefravær i 2015 som bare delvis ble dekket opp ved hjelp av vikar, og som 
medførte kjøp av tjenester for å greie å overholde barnevernlovens krav til 
saksbehandlingen. 

 

Grunnskole + 2,7 mill. kroner 

 Grunnskole hadde effektiviseringstiltak på om lag 3,7 mill. kroner i budsjett 2015. 
Lillehammerskolen har redusert med 8 lærerårsverk i 2015 (GSI-tall) og økt assistentårsverk 
med 1. 

 Grunnskole fikk overført overskudd fra 2014 på 3,2 mill. kroner som har vært reserve 
gjennom 2015. Skolene har hatt god økonomistyring gjennom året og de fleste har positivt 
resultat ved årets slutt.  

 Det har vært en økning på utgifter til fosterhjemsplasserte i andre kommuner, til 
spesialundervisning ved de private skolene og en økning i utgifter på grunn av 
fylkeskommunen nye beregningsmetode for trafikkfarlig skolevei.  

 

Lillehammer kino -1,5 mill. kroner 

 Tjenesteområdet fremkommer med et negativt resultat på 1,5 millioner. Dette skyldes at det 
ble budsjettert med billett- og kioskinntekter i tre kinosaler fra 1.juni, mens kinoen i 
realiteten hadde en sal med begrenset kapasitet fra 28.august og ut året. At inntektene blir 
lavere medfører igjen at utgiftene til kjøp av matvarer for videresalg og filmleie blir en del 
lavere. 

 På grunn av mindre drift har Lillehammer kino hatt innsparinger på strøm og annonser i løpet 
av året. 
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Barnehage + 1,5 mill. kroner 

 Kommunale barnehager har et samlet mindreforbruk/overskudd på 0,8 mill. kroner og 
skyldes en svært god økonomistyring og sparing på mange enkeltposter. 

 Tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på 0,7 mill. kroner: 
o Tilskudd ikke-kommunale barnehager bygger på en tilskuddssats pr barn som 

gjenspeiler kommunens selvkost for barnehagedrift. Tilskuddet til de ikke 
kommunale barnehagene for 2014 er vurdert å være for høyt da de kommunale 
barnehagene hadde vesentlig høyere personalutgifter enn de ikke-kommunale. 
Forventet avkorting av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for tilskudd 2014 på 
4,5 mill. kroner er inntektsført området i 2015. Kommunen har vurdert avkorting 
med bakgrunn i barnehageloven §§14-a og 16-a. 

o Merforbruket knyttet til tilskudd ikke-kommunale barnehager for 2015 er om lag 3,8 
mill. kroner. Om deler av dette bør avkortes, kan først vurderes i 2016 når 
barnehagene avlegger regnskap for 2015. 

 

Fellesområdet 8,1 mill. kroner bedre enn budsjett, skyldes hovedsakelig: 

 Kalkulatoriske utgifter 4,0 mill. kroner lavere enn budsjett. Motposten til disse utgiftene vises 
på fellesområdet, og fremkommer som et negativt avvik. 

o Kalkulatoriske renter og avskrivninger netto 4,0 mill. kroner. Pga lavt rentenivå, er 
også kalkulatoriske renter som belastes selvkostområdet Vann og Avløp lavere enn 
forutsatt i budsjettet. Denne posten må ses sammen med renteutgifter forklart 
under skjema 1A ovenfor.  

 Pensjonsutgift +2,6 mill. kroner 

 Ubrukt reservepost +6,75 mill. kroner 

 Refusjon ressurskrevende brukere + 4,4 mill. kroner. 

o Avregning refusjon ressurskrevende brukere 2014 ga en merinntekt på 4,4 mill. 

kroner i 2015. 

1.1.3 Totale driftsinntekter Lillehammer kommune 

 

Figuren viser driftsinntekter for 2014-2015(tall i mill. kroner).  

Salgs- og
leieinntekter

Skatteinntekter Rammetilskudd Andre driftsinntekter

2014 318 693 630 374

2015 324 733 624 372
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Regnskapsskjema 2b viser brutto investeringer fordelt på bevilgningsområder. Gjennom året, bevilges og rapporteres 

investeringene ofte som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket investeringstilskudd, momskompensasjon og 

andre kapitalinntekter). Vesentlige brutto-avvikene forklares jamfør regnskapsskjema 2B nedenfor. Nettoavvik pr prosjekt 

forklares der dette anses oppklarende. 

Totale driftsinntekter for Lillehammer kommune for 2015 er 2 053 mill. kroner, tilsvarende for 2013 

er 2 015 mill. kr. Driftsinntektene økte med om lag 38 mill. kroner eller 1,9 % fra 2014 til 2015. 

Mellom 2013 og 2014 var tilsvarende økning 5,3 %. 

1.1.4 Totale driftsutgifter  

 

Figuren viser netto driftsutgifter for 2014-2015 (tall i mill. kroner).  

Totale driftsutgifter for Lillehammer kommune utgjorde 2 048 mill. kroner i 2015. Driftsutgiftene er 

på samme nivå som i 2014 nominelt, dvs. at det har vært en reell reduksjon på driftsutgiftene lik 

kommunal deflator som var om lag 3 prosent. Økning i driftsinntekter fra 2014 til 2015 på 1,9 % er 

høyere enn økningen i driftsutgifter som var på 0%. Se grafer ovenfor og regnskapsskjema 4 

økonomisk oversikt drift 

Netto driftsutgifter pr innbygger er 54 011 kr, en økning på 2 390 kr fra 2014. Sammenlignet med 

snittet i kommunegruppe 13, ligger Lillehammer kommune 4 787 kr høyere.  Lillehammer kommune 

ligger 1 360 kr lavere enn snittet i Oppland. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert 

avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. 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.  

1.1.5 Netto finansutgifter 

Lillehammer kommune hadde netto finansutgifter i 2015 på 67,1 mill. kroner, hvor renteinntekter og 

utbytte utgjør ca. 49,9 mill. kroner og renteutgifter og avdrag utgjør ca. 117 mill. kroner.  

1.2 Investeringer 
Kommunens bruttoinvesteringer i 2015 utgjorde 239,4 mill. kroner (jamfør regnskapsskjema 2A). 

Dette er en økning på 55,1 mill. kroner i forhold til 2014, men 37,9 mill. kroner lavere enn budsjett.  

Avviket på 37,9 mill. kroner fordeles på bevilgningsområdene gjennom regnskapsskjema 2B.  

 

 

 

Lønns- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Andre driftsutgifter

2014 1260 716 72

2015 1292 716 40
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Åpning av Finna Bru 

Gjennom året, bevilges og rapporteres investeringene ofte som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket 

investeringstilskudd, momskompensasjon og kapitalinntekter). Med denne bakgrunnen vises tabellen nedenfor i «netto 

investering». Tabellen viser de ti største prosjektene i 2015 målt i «netto-verdi». 

 

Eiendom – positivt avvik 17,5 mill. kroner - hovedposter: 

o Utbygging Kino og Kunstmuseum 
mindreforbruk på brutto utgifter på om 
lag 14,5 mill. kroner ved årets slutt. 
Prosjektet var ikke ferdigstilt pr 31.12 
og forventede inntekter var ikke 
inntektsført. Netto positivt avvik pr 
31.12 på 5,7 mill. kroner. Dette skyldes 
forskyvninger i prosjektet. Prosjektet 
avsluttes i 2016. 

o EPC-ENØK investeringer har ett 
mindreforbruk på om lag 4,5 mill. 
kroner brutto. Fratrukket moms er 
mindreforbruket netto på 3,1 mill. 
kroner. Dette skyldes forsinkelser hos 
leverandør. 

o Kjøp av boliger, mindre forbruk på 10 
mill. kroner. Avviket skyldes mindre 
innmeldte behov enn forventet fra 
tjenesteområdene. Behovet forventes økt i 2016 mht. bosetting av flyktninger. 

 

Legehelsetjenester positivt avvik på 12,3 mill. kroner 

o Skyldes ikke igangsatt bygging av legevakt slik det var forutsatt i budsjett 2015. Prosjektet var 
opprinnelig budsjettert med 24,6 mill. kroner i 2015, men ble justert ned til om lag 5 mill. 
kroner. Justert for forventet merverdiavgift og korreksjon på inntekter er budsjettert beløp i 
2015 5 mill. kroner. Prosjektet planlagt startet opp i 2016. 

 

Stabsfunksjoner positivt avvik på 12,5 mill. kroner 

o Utvikling av bolig og næringsformål, netto bevilgning 10 mill. kroner. Det er ikke gjennomført 
kjøp til disse formål i 2015. 
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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. 

1.2.1 De ti største investeringsprosjektene i 2015 ( i 1 000) 

Prosjekt Tjenesteområde Regnskap 
Regulert 
budsjett 

UTBYGGING KINOEN OG 
KUNSTMUSEEUM 

Eiendom 49 512 55 230 

VINGROM SKOLE OMBYGGING 
2014/15 

Eiendom 18 629 20 836 

KJØP AV BOLIGER OG 
LEILIGHETER 

Eiendom 15 437 17 816 

PROSJEKT VASSDRAG Veg og trafikk/Plan og miljø 8 892 9 729 

VEIUTBEDRINGER Vei og Trafikk 6 847 5 000 

KJØP AT IT-UTSTYR IT-enheten 5 666 8 000 

Garderober Vest Kristins hall Park og idrett 5 663 5 500 

KJØP AV TERRASSEN Eiendom 5 635 5 700 

SANERING NEDRE 
LYSGÅRDSVEG 

Vann og avløp 5 527 0 

BIRKEBEINER 2 HØYDEBASSENG Vann og avløp 5 004 0 

*Vann og avløpsinvesteringene budsjetteres samlet, derfor ikke budsjett på hvert enkelt prosjekt. 

 

1.3 Lånegjeld 
Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av 2015 var 1 980 mill. kroner inkludert finansielle leasing 

kontrakter. Dette er en økning på 225 millioner kroner eller 12,8 % i forhold til 2014.  

Gjeldsporteføljen er fordelt med 59,5 % flytende rente og 40,5 % fast rente. Kommunens totale 

lånegjeld pr 31.12.2015 er på 96,4 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2015, mot 87,1 % i 

2014.  

Det vises for øvrig til rapportering av finansforvaltning pr 31.12.2015. 

Netto lånegjeld pr innbygger er 50 700 kr. Dett er om lag 5 % høyere enn gjennomsnittet for 

kommunegruppe 13 som har 48 305 kr i snitt pr innbygger. Tilsvarende differanse var 2 % i 2014. 

1.4 Utlån 
Kommunens utlån er pr 31.12.2015 på 511,2 mill. 

kroner, mot 479,2 mill. kroner i 2014. Utlånene 

fordeler i hovedsak seg med lån til Eidsiva Energi og 

LGE Holding AS på hhv. 194 millioner kroner og 77 

millioner kroner, samt 229,7 mill. kroner til startlån. 

Tilsvarende tall for startlån var 196,7 mill. kroner i 2014.  

 

Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger er 50 700 kr. Dett er om lag 5 % høyere 
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Arbeidskapitalen er et mål på hvor 

mye større omløpsmidlene er enn 

den kortsiktige gjelden., og er en 

måte å måle likviditet på. 

Arbeidskapitalen bør være positiv. 

enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 som har 48 305 kr i snitt pr innbygger. Tilsvarende 

differanse var 2 % i 2014. 

1.5 Likviditet og soliditet 

Arbeidskapital 

Kommunens arbeidskapital, beregnet som differansen mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik er ved 

utgangen av 2014 på 136,5 mill. kroner. Dette er en forbedring i 

forhold til 2014.  

 

Tall i 1 000 kr 

Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som arbeidskapitalen fratrukket ubrukte lånemidler, 

kapitalfond, premieavvik og bundne driftsfond er ved utgangen av 2015 på -80,9 millioner kroner. 

Tilsvarende tall ved utgangen av 2014 er -102,7 millioner kroner. Dette viser en forbedring i 

likviditeten. Arbeidskapitalen bør være positiv. Negativ arbeidskapital er tegn på svak likviditet. 

Likviditetsgrader 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene viser 

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest 

likvide omløpsmidlene. 

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene(se Regnskap med noter 2015, 

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet, side 11).  Nøkkeltallet bør være større enn 2, fordi noen av 

omløpsmidlene kan være mindre likvide. 

 31.12.15 31.12.14 

Likviditetsgrad 1 1,89 (1,50) 1,54 (1,12) 

Likviditetsgrad 2 0,69 0,39 

()=korrigert for premieavvik 

2015 2014

Arbeidskapital 136 530 43 842

Arbeidskapital drift -80 919 -102 715

 -150 000

 -100 000

 -50 000

 -

 50 000

 100 000

 150 000



Årsberetning 2015                                                                                                                                Lillehammer kommune 

 
22 

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være 

større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er 

klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. 

Fra 2014 til 2015 har likviditeten bedret seg basert på årsskiftevurderingene, men ligger fortsatt 

under anbefalingene. Kommunen har fokus på god likviditetsstyring gjennom året, spesielt mht. 

investeringsprosjekter.  

Soliditet (egenkapitalprosent og gjeldsgrad) 

Soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor 

stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere 

egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten men ett normtall kan være minst 30 %.  

 31.12.15 31.12.14 

Egenkapitalprosent 19,1 % 18,8 % 

Beregnet egenkapitalprosent per 31.12.15 viser at Lillehammer kommune har en noe begrenset evne 

til å tåle tap.  

Gjeldsgrad viser forholdet mellom gjeld og egenkapital, og er et nøkkeltall som synliggjør 

kommunens økonomiske handlefrihet Gjeldsgraden bør være under 5. 

 31.12.15 31.12.14 

Gjeldsgrad 4,2 4,3 

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt anbefalinger med hensyn til hvor høy 

egenkapitalprosenten, likviditetsgraden eller hva gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være 

observant på utviklingen i disse indikatorene. Et betydelig høy investeringsnivå med tilhørende høyt 

låneopptak kan over tid føre til svekket soliditet.  
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1.6 Fondsmidler  
Størrelsen på kommunens frie fondsmidler gir uttrykk for kommunens handlingsrom til å finansiere 

investeringer samt å dekke opp uforutsette utgifter eventuelt svikt i inntekter. 

Fondsoversikt 
(Tall i mill. kroner) 

Saldo 01.01.15 Endring Saldo 31.12.15 

Driftsfond 

Frie driftsfond 5,2 1,2 6,4 

Disposisjonsfond 0,1 1,9 2,0 

Kommunalt utviklingsfond 2,6 -1,2 1,4 

Forsikringsfond 0,2 -0,1 0,1 

Sum andre ubundne driftsfond 2,3 0,6 2,9 

    
Bundne driftsfond 96,2 14,7 110,9 

Næringsfond 0,5 0,1 0,6 

Vannfond 12,7 9,6 22,3 

Avløpsfond 49,0 0,0 49,0 

Kulturfond 1,3 0,6 1,9 

Sum gave- og minnefond 2,3 0,2 2,5 

Sum andre bundne driftsfond 30,4 4,2 34,6 

Investeringsfond 

Frie investeringsfond 11,5 -4,4 7,1 

Kapitalfond 0,4 0 0,4 

Utviklingsfond kraftfusjon 4,7 0 4,7 

Sum andre ubundne investeringsfond 6,4 -4,4 2 

    
Bundne investeringsfond 12,8 10,5 23,3 

Tilfluktsromsmidler 4,3 0 4,3 

Frikjøpsfond 1,3 0 1,3 

Forvaltningslånefond 2,6 10,8 13,4 

Idrettsfond 3 0 3 

Sum andre bundne investeringsfond 1,6 -0,3 1,3 

Sum fond 125,7 22,0 147,7 

 

Tabellen viser at sum fondsmidler er 22,0 millioner kroner høyere per 31.12.15 enn ved inngangen av 

året. Bundne driftsfond har økt med om lag 15 millioner kroner, mens ubundne driftsfond er økt med 

omlag 1,2 mill. kroner. 

For ytterligere spesifikasjoner for fond pr 31.12.2015 vises til regnskapets note 12. 
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1.7 Oppsummert status økonomi 
Status på driftsstørrelser, likvider og fond tilsier at Lillehammer kommunes økonomi er svært 

utfordrende. Fond som buffere for framtidige utfordringer er minimale. Lillehammer kommune må 

framover tilpasse driften til de inntektene kommunen har til rådighet og bygge en solid økonomi ved 

styrking av fond (egenkapital). Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 fortsetter 

fokuset for bygging av en solid økonomi.  

Tiltak som har løpende fokus framover er: 

 Tett oppfølging av mål og handlingsregler innenfor driftsbudsjett, fondsoppbygging og 

opptak lån/investeringsbegrensinger – jamfør økonomi og handlingsplan 

 Gradvis økende mindreforbruk/overskudd kommende år– jamfør økonomi og handlingsplan 

 Tilrettelagt kompetanseoppbygging med fokus på å holde kostnadene innenfor tildelt 

budsjettramme for ledere med behov for kompetansebygging. 

 Ekstra administrativt fokus og oppfølging på tjenester som av forskjellige årsaker anses å ha 

risiko knyttet til sitt budsjett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 nye lekesjefer kurses i februar 2015. Lekesjefene skal lede aktiviteter for medelever 
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2 Likestilling 
 

2.1 Lønn og kjønn 
Lillehammer kommune hadde pr. 31.12.15 om lag 1 722 årsverk fordelt på 2 413 stillinger og 2 183 

ansatte1. Beregningsgrunnlaget for årsverk, stillinger, ansatte og lønn tar utgangspunkt i alle som har 

en stillingsprosent i faste eller midlertidige stillinger.  

Aldersgruppe Kjønn  Gjennomsnittslønn 2015 Gjennomsnittslønn 2014 

0-19 år Kvinner 305 170 300 605 

Menn 296 850 295 000 

Gjennomsnitt 303 783 300 071 

20-29 år Kvinner 352 175 348 706 

Menn 339 596 330 081 

Gjennomsnitt 348 959 343 980 

30-39 år Kvinner 433 707 421 208 

Menn 408 178 402 214 

Gjennomsnitt 426 745 416 096 

40-49 år Kvinner 442 098 437 150 

Menn 469 631 458 643 

Gjennomsnitt 448 806 442 549 

50-59 år Kvinner 440 273 436 434 

Menn 458 790 450 103 

Gjennomsnitt 444 902 439 796 

60-69 år Kvinner 438 882 432 513 

Menn 493 566 488 966 

Gjennomsnitt 451 769 445 704 

70+ år Kvinner 354 417 355 533 

Menn 298 100 365 050 

Gjennomsnitt 335 644 360 971 

Gjennomsnittslønn Kommunen 426 854 421 695 

Tabell viser gjennomsnittslønn fordelt på aldersgruppe og kjønn 

 

 Kvinne Mann 

Rådmann inkl Sektorsjefsnivå 43 % 57 % 

Tjenesteområdeledernivå 55 % 45 % 

Tabell viser kjønnsfordeling per ledernivå 

Tabellen viser kjønnsfordeling i forhold til ledernivå. Gjennomsnittlig for toppledernivå (rådmann, 

sektorsjefer- og tjenesteområdeleder) er kvinnelig lederandel på 53 %.  Andel kvinner utgjør forøvrig 

om lag 75 % av kommunens ansatte.   

                                                           
1
 Forskjell mellom antall stillinger og ansatte skyldes at en del ansatte er ansatt i flere stillinger 
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2.2 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 ble sist revidert i 2012. Kommunen har i 2015 deltatt på 

erfaringskonferanse med Bufdir og senter for LHBT, og vil med utgangspunkt i dette iverksette 

revidering av handlingsplakaten. 

Det er etablert et samarbeide mellom kommunens tjenesteområde Lillehammer Læringssenter og 

flere tjenesteområder, hvor det gjennomføres språkopplæring gjennom arbeidspraksis for 

innvandrere og flyktninger.   

Lillehammer kommune vil videreføre tiltak for å redusere diskriminering med fortsatt fokus på 

prosessene over.   

 

 

 

 

Lillehammer fra Utsiktsbakken  
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3 Betryggende kontroll og etisk standard 

3.1 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.  Kommunens kvalitetssystem 

omfatter i tillegg enkelte nye retningslinjer knyttet til etikk og etiske refleksjoner innen konkrete 

områder og fag. 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 verdigrunnlag, 

spesifikke problemstillinger og personlig adferd. Verdier og etikk er tema på de faste 

introduksjonsmøtene for nyansatte.  Det gjennomføres også obligatorisk informasjonssikkerhetskurs 

for alle ansatte. 

3.2 Internkontroll 
Det administrative kvalitets- og internkontrollrådet har som hovedoppgaven å utvikle 
kvalitetsarbeidet slik at Rådmannen sikrer styring, måloppnåelse og etterleving av lover og 
forskrifter. Kvalitet- og Internkontrollarbeidet er en del av styringsdialogen i ordinær ledelse, og 
virksomhetsstyring.  

Kontinuerlig forbedringsarbeid skal prege alle kommunens prosesser. Dette innebærer at det 
etableres system, kultur og kunnskaper i organisasjonen som sikrer fokus på arbeid med kvalitet- og 
internkontroll.  

For å kunne forebygge uønskede hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsinformasjon 
innenfor de risikoområdene som er avdekket gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser på 
tjenesteområdenivå og tjenesteovergripende funksjoner. 

Fokusområder har i 2015 vært: 

 Vitalisere internkontrollarbeidet i organisasjonen 

 Organisering av kvalitetsarbeidet i sektorene  

 Kompetanseheving i organisasjonen om kvalitet- internkontroll. 

 Bistå organisasjonen ved tilsyn fra eksterne myndigheter. 

 Etablere gode rutiner ved oppfølging av gjennomførte tilsyn. 

 Innføre aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i hekle organisasjonen. 

 Etablere regionalt kvalitet- og internkontroll samarbeid. 
 

Disse fokusområdene vil bli videreført samtidig som det for 2016/17 skal utarbeides. 

 Internkontrollhåndbok for å synliggjøre de krav rådmann har til å sikre at kommunen har den 
ønskede utvikling. 

 Årlige plan med milepæler for kommunens kvalitets og internkontrollarbeid. 

 Plan- og gjennomføring av internrevisjon. 
 

Lillehammer kommune deltar i egenkontroll nettverk i regi av Fylkesmannen i Oppland.  Nettverket 
utveksler erfaringer med internkontroll og etablering av strukturer. 
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Hovedbrannstasjon Lars Skrefsrud gate på Lillehammer. Foto www.lrbv.no 

4 Kommunale samarbeid 

Fellesenhet økonomi 
Fellesenhet økonomi leverer regnskaps- og lønnstjenester til kommunene Gausdal, Lillehammer og 

Øyer. Enheten ble etablert som en fellesenhet for kommunene i 2008 hvor Lillehammer er 

vertskapskommune. Det føres også regnskap for kirkelige råd og del foretak og legater med 

tilknytning til kommunene. Enheten har i 2015 hatt 19,1 årsverk til løpende drift og er organisert med 

en lønnsavdeling, en fakturaavdeling og en regnskapsavdeling hvor hver avdeling ledes av en 

fagleder. Fellesenhet økonomi leverer tjenester i tråd med oppdragsavtalen vedtatt av de tre 

samarbeidene kommunene.   

4.2 Innkjøp 
Innkjøp er en 3-1 funksjon hvor Lillehammer er vertskap og gir tjenester også til Øyer og Gausdal. 

Innkjøpskontoret har 3,7 årsverk fordelt på 4 personer. I tillegg til den faste bemanningen har innkjøp 

en 2-årig prosjektstilling for innføring av elektronisk handel for de 3 kommunene. Prosjektet er 

finansiert av de 3 kommunene med støtte fra DIFI og avsluttes 31.12.2016.  

Innkjøpskontoret gjennomfører anbudskonkurranser for etablering av felles rammeavtaler der 

samordning er hensiktsmessig. Innkjøpskontoret merker stadig økning i etterspørsel av råd og 

veiledning fra enhetene i kommunene.  

Lillehammer, Øyer og Gausdal inngår i innkjøpssamarbeidet INNOFF sammen med Oppland 

fylkeskommune, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner.  

Innkjøp har gjennom flere år ført statistikk over omsetning fra rammeavtaleleverandører.  

For 2015 økte omsetningen fra 2014 med 39 MNOK til samlet 465 MNOK. Kjøp fra avtaler fordeler 

seg for 2015 med Lillehammer 62 %, Øyer 16 % og Gausdal 22 %.   

4.3 Lillehammer Region Brannvesen  
Lillehammer Region Brannvesen 

er et samarbeid mellom Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommuner. 

Organisert etter kommunelovens 

§ 27. Samarbeidet omfatter 

brann- og feiervesenet. 

Lillehammer Region Brannvesen 

leverer tjenester i tråd med 

oppdragsavtalen vedtatt av de 

tre samarbeidene kommunene.  

4.4 Legevakt  
Samarbeid mellom kommunene 
Gausdal, Lillehammer, Øyer, 
Ringsaker og Ringebu. 

Lillehammer kommunestyre 
besluttet i sak 13/5369-3 at Lillehammer 
interkomunale legevakt fortsatt skal 
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være etablert ved Sykehuset innlandet (SI), Lillehammer, og utbygges der. Videre har det i 
kommunestyresak 14/4455-1 blitt besluttet å flytte de kommunale akuttplassene (KAD-plasser) for 
Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Nordre Ringsaker (Brøttum) fra Lillehammer helsehus til 
Sykehuset innlandet. Basert på disse vedtak er det planlagt og prosjektert ny legevakt som 
inneholder nødvendige arealer/rom for samlokalisering av døgnlegevakt og KAD-senger.  

4.5 KAD (Kommunale akutte døgnplasser)  
Samarbeid mellom kommunene Gausdal, Lillehammer, Øyer, nordre Ringsaker og Ringebu.  

4.6 Intermediære plasser  
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Finansieringsandel for 
intermediærtilbudet ved Lillehammer Helsehus er fordelt iht. vertskommuneavtale. Tolv senger er 
lokalisert ved Lillehammer helsehus sammen med KAD-senger. 

4.7 Samhandlings- og utviklingsenheten  
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Alle kostnadene vedrørende 

basisbemanningen i Samhandlingsenheten finansieres med like deler på hver kommune, i tråd med 

vertskommuneavtalen av mars 2013. Kostnadene til funksjonen sykehjemsoverlege og 

fastlegesykepleieordningen finansieres etter folketall 


