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Innledning 
 

Hva og hvorfor  

Dette nøkkeltallshefte inneholder statistikk og informasjon om Lillehammer kommune, både 

samfunnsmessige, demografiske forhold og organisasjonen Lillehammer kommune. Dataene er 

hentet fra ulike kilder, men med hovedvekt på statistikk hentet fra SSB/KOSTRA.  

Hensikten med nøkkeltallshefte er å kunne fremstille relevant data som kan benyttes til å se 

utviklingen av Lillehammer kommune og for å kunne sammenligne Lillehammer kommune med 

andre relevante kommuner, som videre kan brukes som beslutningsgrunnlag ved avgjørelser 

vedrørende Lillehammer kommunes fremtid.  

De bakenforliggende forklaringer til tallene fremkommer ikke i dette heftet. Dette er et hefte hvor 

kun statistikk blir presentert, og som kan danne grunnlag for videre diskusjon. De ulike nøkkeltallene 

som presenteres er valgt ut dels på grunnlag av hva SSB definerer som «utvalgte nøkkeltall» og dels 

ut fra hva administrasjonen ser på som mest relevant i forhold til tjenesteytingen.  

Oppbygging og kildebruk 

Nøkkeltallshefte er delt inn i to hoveddeler. I første del er statistikk i forhold til samfunnsmessige 

sider ved Lillehammer kommune fremstilt, som i stor grad setter rammebetingelsene for 

Lillehammer kommune. Nøkkeltallene er her i hovedsak fremstilt med historiske data for 

Lillehammer kommune.  

I andre del fremstilles nøkkeltall fra organisasjonen Lillehammer kommune. Innledningsvis omtales 

områder som er gjeldene for hele organisasjonen, som sykefravær og finansiell økonomi, før 

nøkkeltall innenfor de ulike sektorene blir presentert. Nøkkeltallene er her presentert både med 

historiske data, samt sammenlignet med andre kommuner. De valgte sammenligningskommunene er 

Gjøvik og Hamar, da disse to byene på flere områder har likheter med Lillehammer kommune, som 

for eksempel antall innbyggere, økonomiske rammebetingelser og geografiske forutsetninger. I 

tillegg til disse to kommunene har kostragruppe 13 blitt brukt som sammenligningsgrunnlag. 

Kostragruppe 13 er en av 16 grupper som SSB har definert i sitt statistikkarbeid. Kommuner i samme 

kostragruppe har tilsvarende befolkningsnivå og økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å 

sammenligne. Samtidig må det presiseres at det likevel finnes en del variasjoner i kostragruppene, 

som gjør at det ved enkelte nøkkeltall ikke er direkte sammenlignbart.  

Tabellene det henvises til gjennomløpende i dokumentet er tabeller man finner igjen i 

statistikkbanken til SSB. Der det er relevant benyttes det konserntall. Med konserntall menes tall fra 

kommuneregnskapet, regnskapene til kommunale foretak, interkommunale samarbeider og 

interkommunale selskaper.  

  



4 
 

1 DEL 1: SAMFUNN – RAMMEBETINGELSER FOR LILLEHAMMER 

KOMMUNE 
 

1.1 Befolkningssammensetning  
 

1.1.1 Befolkningsendringer 
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Kilde: SSB (tabell 07459) 

 

Lillehammer kommune har hatt en stabil vekst i folketallet. Ved inngangen til 2016 var 

befolkningstallet 27 476 i Lillehammer kommune. Befolkningsveksten har gått fra og skyldes 

fødselsoverskudd og innvandring, til i større grad skyldes innenlandsk tilflytting og innvandring.  

 

  

1.1.2 Befolkning etter alder 
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Kilde: SSB (tabell 07459). Antall personer bosatt i begynnelsen av 2016 i Lillehammer kommune fordelt etter alder. 
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År 2000 År 2016

Endring i 

prosent

0-5 år 7,3 % 5,9 % -1,4 %

6-19 år 16,5 % 16,3 % -0,3 %

20-66 år 60,6 % 60,9 % 0,3 %

67-79 år 11,1 % 11,7 % 0,6 %

80-89 år 4,0 % 4,2 % 0,2 %

90 år eller eldre 0,5 % 1,0 % 0,5 %  
Kilde: SSB (tabell 07459) 

 

Tabellen over viser andelen av personer bosatt innenfor seks ulike aldersintervall for år 2000 og år 

2016 av totalt ansatt bosatt i henholdsvis år 2000 og 2016. Kolonnen helt til høyre viser den relative 

endringen fra år 2000 til år 2016 i antall bosatt i de ulike aldersgruppene. Utviklingen i 

alderssammensetningen i Lillehammers befolkning er at antall eldre bosatt stiger mer relativt sett 

enn den yngre befolkningen, og da spesielt de yngste i befolkningen. I aldersgruppen 0 til 5 år har det 

vært en absolutt reduksjon i befolkningstallet.  

 

 

1.1.3 Geografisk fordeling av befolkningen  

2013 2014 2015 2016

Prosentvis 

endring 2013-

2016

Sentrum 4 813             4 890             4 942             4 955             3 %

Nordre Ål 8 216             8 234             8 300             8 475             3 %

Søre Ål 3 613             3 678             3 795             3 803             5 %

Vårsetergrenda/Røyslimoen 2 863             2 857             2 782             2 790             -3 %

Øvre Ål/Nordseter 1 019             1 018             1 046             1 056             4 %

Fåberg/Jørstadmoen 2 481             2 495             2 537             2 524             2 %

Vingar 1 939             1 938             1 948             1 916             -1 %

Vingrom 942                 963                 993                 1 000             6 %

Saksumdal 359                 369                 381                 387                 8 %

Rudsbygd 532                 531                 525                 520                 -2 %

Uoppgitt bosted 73                   55                   51                   50                   -32 %

SUM 26 850           27 028           27 300           27 476           
Kilde: SSB (tabell 04317 - bearbeidet). Tabellen viser befolkningstallet i begynnelsen av de respektive årene.  
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1.1.4 Fødselsoverskudd, flytting og innvandring 
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Kilde: SSB (tabell 01222) 

 
Figuren over viser hvordan befolkningsveksten i Lillehammer har fordelt seg på fødselsoverskudd, 
netto flytting og netto innvandring. Med fødselsoverskudd menes antall fødte minus antall døde i 
løpet av et år. Med netto flytting menes inn- og utflytting som skjer innenlands. Lillehammer 
kommune har gått fra å vokse som følge av fødselsoverskudd og innvandring, til innflytting og 
innvandring.  
 

1.1.5 Innvandring 
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Kilde: SSB (tabell 04902).  

 

Lillehammer har en lavere andel innvandrerbefolkning sammenlignet med Gjøvik, Hamar og landet 
for øvrig. Andelen innvandrerbefolkning i Lillehammer har hatt en økning på 1,3 prosentpoeng fra 
2013 til 2015. Dette er på samme nivå som resten av landet. 
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1.1.6 Befolkningsfremskrivning 

  2016 2020 2025 2030 2040

0 år 231 303 371 376 394

1-5 år 1397 1504 1917 1991 2067

6-12 år 2126 2091 2333 2804 3031

13-15 år 938 958 966 1043 1340

16-19 år 1407 1377 1426 1401 1875

20-44 år 8841 9237 9900 10461 11186

45-66 år 7880 8074 8104 8251 9209

67-79 år 3226 3525 3887 4011 4502

80-89 år 1155 1177 1429 1857 2234

90 år eller eldre 275 275 323 368 708

Alle aldre 27 476        28 521        30 656        32 563        36 546        
Indeks arbeidskraft 11,7               11,9               10,3               8,4                 6,9                 

Indeks øk.bærekraft 1,6                 1,5                 1,4                 1,4                 1,3                  
Kilde: SSB (tabell 11168). Tallene er basert på alt. MMMM i 2016 og 2020, og alt. HHMH i år 2025, 2030 og 2040.  
Indeks arbeidskraft er antall arbeidsføre (20-66 år) pr. antall eldre over 80 år. 
Indeks økonomisk bærekraft er antall arbeidsføre (20-66 år) pr. alle andre. 
 

Tabellen over viser fremskrevet folkemengde for utvalgte år frem til 2040, med utgangspunkt i 
folketallet per 1.1.2016. Framskrivningene viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om 
fruktbarhet, levealder og netto innflytting med utgangspunkt i den observerte utviklingen.  
  

Lillehammer er en av få kommuner i innlandet som har befolkningsvekst, og det forventes at dette 
fortsetter. Kommuneplanen 2014-2027 har som mål at befolkningsveksten skal være 1 % per år, 
stigende til 1,5 % mot slutten av planperioden. Kommunen er avhengig av tilflytting og innvandring 
for å nå dette målet.  
 
Andelen av befolkningen som består av de eldre aldersgruppene (67 år og over) vil øke fra rundt 
2020. Blant annet vil antallet eldre over 80 år mer enn doble seg fra 2016 til 2040.  
 
I tabellen er indeksen for arbeidskraft og indeksen for økonomisk bærekraft i årene fremover 
fremstilt. Disse indeksene sier noe om tilgangen til arbeidskraft i framtiden, henholdsvis arbeidsføre 
sett opp mot den eldste befolkningen og arbeidsføre sett opp mot alle andre. Jo færre arbeidsføre 
det er i befolkningen, jo større krav stilles til produktivitetsveksten. Som tabellen viser vil indeksen 
for arbeidskraft falle fra 11,7 i 2016 til 6,9 i 2040. Indeksen for økonomisk bærekraft har også en 
nedgang fra 1,6 i dag til 1,3 i 2040. Dette sier oss at andelen arbeidsføre relativt sett til resten av 
befolkningen sannsynlig vil få en nedgang i årene fremover.   
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1.2 Sysselsetting  
 

1.2.1 Sysselsetting etter næring  

Andel (prosent) sysselsatte personer i Lillehammer kommune fordelt etter næring. Kilde: SSB (tabell 07979) 

 

1.2.2 Arbeidsledighet 

 
Andel (prosent) helt ledige arbeidssøkere av den totale arbeidsstyrken. Helt ledige arbeidssøkere omfatter alle 

arbeidssøkere registrert i NAVs arbeidssøkerregister som har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Kilde: NAV 
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1.2.3 Pendling 
 

2015

Ringsaker 1 169             

Gausdal 1 072             

Øyer 910                 

Gjøvik 656                 

Oslo kommune 217                 

Hamar 149                 

Resten av landet 1 658             

Total innpendling i antall 

personer 5 831             

I % av totale arbeidsstyrken i 

Lillehammer kommune 35 %

Antall som pendler til Lillehammer

 
Arbeidsinnpendling til Lillehammer 2015 etter bosted. Tabell til venstre: Antall innpendlere fra de respektive kommunene. 

Diagrammet til høyre: Prosentfordeling av hvilke kommuner innpendlere er bosatt. Kilde: SSB (03321) 

Nesten 6000 personer pendler daglig til Lillehammer på jobb. Ringsaker er den største 

«innpendlingskommunen», etterfulgt at Gausdal og Øyer. 
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Kilde: SSB (tabell 03321). Tabellen viser tall for 2015. 

 

I overkant av 3000 Lillehammerringer har sitt arbeid utenfor Lillehammer kommune. De fleste av 

disse pendler til Oslo eller Ringsaker på jobb. Innpendlingen er større enn utpendlingen, så netto 

pendling viser at flere pendler til Lillehammer på jobb enn motsatt. 
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1.3 Levekår 
Nedenfor følger utvalgte nøkkeltall knyttet til levekår og sosiodemografiske forhold for Lillehammers 

befolkning. Dette er blant annet indikatorer som har betydning for en befolknings folkehelse. Mer 

omfattende info om folkehelse finnes i dokumentet «Folkehelseoversikt 2016», som ligger 

tilgjengelig på Lillehammer kommunes nettsider. 

 

1.3.1 Utdanningsnivå  
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Andelen (prosent) personer 16 år og over, etter utdanningsnivå. Kilde: SSB (tabell 09429)  

 

Tabellen over viser at Lillehammer har sammenlignet med Gjøvik og Hamar, samt landet for øvrig, et 

høyt utdanningsnivå i befolkningen bosatt i Lillehammer kommune. 
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1.3.2 Frafall i videregående skole 
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Kilde: SSB (tabell 10972) 

 

Diagrammet over viser andel i prosent av alle som ikke har fullført videregående skole i to ulike 

tidsperioder. Andelen er i prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. 

Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et 

gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått i ett eller 

flere fag, og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som 

startet opp dette året, men som sluttet underveis. 

Det er noe mindre frafall fra videregående skole i Lillehammer enn i Gjøvik, Hamar og hele landet 

sett under ett.  Frafallet i videregående skole i Lillehammer kommune har vært nedadgående de siste 

årene.  
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1.3.3 Økonomiske indikatorer 

1.3.3.1 Inntektsulikhet  

2009 2010 2011 2012 2013

Lillehammer 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6

Gjøvik 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

Hamar 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7

Landet 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7  
Kilde: Kommunehelsas statistikkbank - http://khs.fhi.no/webview/. Året 2013 er det året man har sist oppdaterte data.  

 

I tabellen ovenfor er måltallet P90/P10 brukt. Det er forholdet mellom inntekten til den personen 

som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. Det vil si inntekten til 

den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % 

laveste inntekten. Jo høyere dette forholdstallet er, jo større er inntektsulikheten. 

Lillehammer har en lavere grad av inntektsulikhet sammenlignet med Hamar og landet for øvrig, men 

noe høyere enn Gjøvik. Utviklingen i Lillehammer, og generelt i landet, er at inntektsulikheten øker 

noe.  

1.3.3.2 Medianinntekt husholdning 
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Kilde: Kommunehelsas statistikkbank - http://khs.fhi.no/webview/. Tallene er oppgitt i kroner. 2013 er det året hvor man 

har sist oppdaterte data.  

 

Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i en 

husholdning i løpet av kalenderåret. Studenter er ikke inkludert. I diagrammet over er medianinntekt 

brukt som mål på inntekten. Medianinntekten er inntekten til husholdningen som havner «i midten» 

når man sorterer husholdningsinntektene etter størrelse. Medianinntekten er mer robust enn 

gjennomsnittsinntekt da det ikke påvirkes av ekstreme enkeltverdier. Med husholdning menes her de 

som til daglig bor sammen og har en felles økonomi.  

 

Tabellen over viser medianinntekten for husholdninger etter skatt. Nøkkeltallet brukes her som en 

levekårsindikator, ettersom det er vanlig å anse inntekt og økonomi som grunnleggende 

påvirkningsfaktorer for helse.  

 

Medianinntekten i Lillehammer kommune ligger noe under landet som helhet, men over nabobyene i 

regionen, samt Oppland fylke sett under ett. 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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2 DEL 2: ORGANISASJONEN LILLEHAMMER KOMMUNE 
 

2.1 Fordeling av lønnsutgifter Lillehammer kommune 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lønn, administrasjon og 

styring 9 6,5 6,6 6,8 5,9 5,6 5,4 5,2

- herav Lønn, styring og 

kontrollvirksomhet 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

- herav Lønn, administrasjon 8,4 6 6 6,2 5,3 5 4,8 4,6

Lønn, barnehage 8,3 7,8 7,8 8,1 8,2 7,7 7,7 7

Lønn, grunnskoleopplæring 23,8 23,3 24,2 23,9 23,5 22,5 22 21,4

Lønn, helse og omsorg 1) 39,7 39,8 40 40 43,5 41,9 45,8 43,6

Lønn, kommunehelse 2,1 2,1 2,2 2,2 0 0 .. 0

Lønn, pleie og omsorg 37,6 37,7 37,8 37,7 0 0 .. 0

Lønn, sosialtjenesten 2,5 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5 3,6 3,8

Lønn, barnevern 1,4 1,7 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 3,6

Lønn, vann, avløp, 

renovasjon/avfall 2,2 2,4 2,1 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5

Lønn, fysisk planlegging, 

kulturminne/natur/nærmiljø 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,5 1,4

Lønn, kultur 2,1 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,7 2,4

Lønn, kirke 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lønn, samferdsel 0,5 0,4 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1

Lønn, bolig 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lønn, næring 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0

Lønn, brann og ulykkesvern 2,4 2,3 2,5 2,5 2,9 2,6 2,6 2,5

Lønn, interkommunale 

samarbeid (§ 27-samarbeid) 0 0 0 0 1 1 1,3 1,2

Fordeling av lønnsutgifter for Lillehammer kommune, i prosent av totale lønnsutgifter

Andel (prosent) lønnsutgifter per område i Lillehammer kommune i prosent av totale lønnsutgifter. Variablene for «Lønn, 

kommunehelse» og «lønn, pleie og omsorg» utgikk fra og med 2012, og ble erstattet av variabelen «Lønn, helse og 

omsorg». Kilde: SSB (tabell 04937) 
 
1) Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og 

omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble 

etablert i forbindelse med samhandlingsreformen. 

 

Innenfor helse og omsorg, sosialtjenesten og barnevern har det vært en økning i andelen lønn i 

prosent av totale lønnsutgifter i kommunen. I løpet av en sjuårsperiode har andelen lønn i prosent av 

totale lønnsutgifter økt fra 39,7 % til 43,6 % i helse og omsorgssektor. Dette viser at sektoren er i 

vekst. Det samme gjelder for sosialtjenesten og barnevern som i løpet av siste sjuårsperiode har økt 

andelen lønn med henholdsvis 1,3 prosentpoeng og 2,2 prosentpoeng. Det har derimot vært 

reduksjon i andelen lønn innenfor andre tjenesteområder i Lillehammer kommune, som i 

administrasjonen, barnehage og grunnskoleopplæringen. 

 

2.1.1 Årsverk 

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

ansatte. Forskjell mellom antall stillinger og ansatte skyldes at en del ansatte er ansatt i flere 

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

en stillingsprosent i faste eller midlertidige stillinger.  
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2.2 Sykefravær 
 

2.2.1 Sykefraværsstatistikk Lillehammer kommune 
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Kilde: Egne data  

 

Sykefraværet for ansatte i Lillehammer kommune var i gjennomsnitt i 2015 på 7,9 %. Dette er en 

liten nedgang i sykefraværet fra tidligere år. Når man splitter sykefraværet opp i fravær innenfor og 

utenfor arbeidsgiverperioden er fraværsprosenten innenfor arbeidsgiverperioden nokså stabil, mens 

det er en liten nedgang i sykefravær perioden utenfor. Fravær utenfor arbeidsgiverperioden regnes 

som fravær fra arbeidsplassen mer enn 16 dager i strekk.  

 

2.2.2 Økonomiske konsekvenser 
KS har utviklet en beregningsmodell1 for kommunene for å gi et anslag på hvor mye sykefraværet 

koster i den enkelte kommune. En del av utgiftene knyttet til sykefravær blir dekket via refusjoner til 

kommunen, men det er en rekke kostnader knyttet til sykefravær som kommunen selv må dekke. 

Dette gjelder blant annet pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon og 

feriepenger av lønn utover 6G. 

Modellen til KS beregner det samfunnsøkonomiske tapet ved at arbeid ikke blir utført. Det antas at 

arbeidet ikke blir utført ved fravær, og modellen regner verdien av dagsverkene som ikke blir utført. 

Tallene vil dermed ikke være tall som fremkommer i Lillehammers regnskap, men det vil være 

verdien av produksjonstapet.  

                                                           
1
 Kilde: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/analyse-og-statistikk/fravar/beregningsmodell-for-kostnader-av-

sykefravar-i-kommunene/ 
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Tall er oppgitt i millioner kroner. Kilde: KS.no – beregningsmodell for kostnader ved sykefravær.  

 

En total nedgang i sykefraværet på 0,35 % fra 2013 til 2015 har ført til en kostnadsreduksjon for 

Lillehammer kommune på om lag 300 000 kroner. Den totale kostnadsreduksjonen for både stat og 

kommune ved redusert sykefravær i Lillehammer kommune er på om lag 4 millioner kroner. Med 

andre ord har staten hatt den største kostnadsreduksjonen ved redusert sykefravær i Lillehammer 

kommune.  

Ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden er det kommunene selv som bærer kostnadene. Ved 

lengre fravær, altså fravær utenfor arbeidsperioden, får kommunene refundert fra staten store deler 

av kostnadene ved fraværet. Sammensetningen av endringen i sykefraværet fra 2013 til 2015 med en 

liten økning i korttidsfravær og en reduksjon i langtidsfravær sørger for at kostnadsreduksjonen for 

Lillehammer kommune alene er beskjeden, men totalt sett (stat og kommune) er nokså stor.  
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2.3 Finansiell økonomi 
 

2.3.1 Netto driftsresultat  
 

2.3.1.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

Lillehammer kommune har tre overordnede økonomiske mål, hvorav det første målet er et mål på 

driftsøkonomien i kommunen. Driftsøkonomien måles ofte gjennom netto driftsresultat, og det 

første målet er dermed som følger: «Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 1,75 % av brutto 

driftsinntekter». Netto driftsresultat anses gjerne som den primære indikatoren for økonomisk 

balanse i kommunene, og viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til egenfinansiering 

av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunens økonomiske 

handlefrihet. For detaljer om tall i netto driftsresultat se regnskapsskjema 4 i årsregnskapet for de 

respektive årene. 
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Kilde: SSB (tabell 04937). Tallene er basert på konserntall.  

 

Diagrammet over viser at i utgangen av 2015 lå Lillehammer kommune 0,75 prosentpoeng unna 

denne målsetningen, men det er likevel brudd på en negativ trend.  
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2.3.1.2 Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene 
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Kilde: Offentlige regnskapstall Lillehammer kommune – skjema 4  
 

I diagrammet ovenfor er netto driftsresultat korrigert for avsetning og bruk av bundne fond, samt 

premieavvik. Dette fordi korrigeringen synliggjør det virkelige resultatmålet for de respektive årene.   

Når man korrigerer netto driftsresultat ser man at nøkkeltallet i år 2011 til 2014 forverres, mens det 

er cirka likt for 2015. Det er spesielt i år 2014 at nøkkeltallet forverres. Grunnen til dette er at 

driftsresultatet forverres som følge av justeringen av premieavviket dette året. Premieavviket 

fremkom i 2014 som en vesentlig teoretisk inntekt, og derav påvirket netto driftsresultat.   
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2.3.2 Disposisjonsfond 
 

Det andre overordnede økonomiske målet til Lillehammer kommune er at disposisjonsfondet skal 

over tid være 10 % av brutto driftsinntekter. Med disposisjonsfond menes oppsparte midler som fritt 

kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. En viss størrelse på 

disposisjonsfondet vil gjøre det mulig å kunne håndtere uforutsette økonomiske utfordringer, samt 

ha handlefrihet til å gripe muligheter som kan dukke opp. Opptjeningen av disposisjonsfond kommer 

som oftest gjennom årlige overskudd, og følgelig er man avhengig av at mål 1 oppnås for at også mål 

2 skal nås.  
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Kilde: SSB (Tabell 04937). Tallene er basert på konserntall. 

 
Diagrammet over viser at disposisjonsfondet har blitt redusert de siste fem årene. Det vil si at 
Lillehammer kommune har brukt mer penger på drift enn hva vi har inntekter til, og at det følgelig 
har blitt brukt midler fra disposisjonsfondet for å dekke alle utgiftene.  
 
I tabellen over er tallene basert på konserntall. Med konsern menes i denne sammenheng 
kommunens egne tall, egne kommunale foretak, interkommunale selskaper (kommunens andel) og 
interkommunale samarbeid (kommunens andel). Ved direkte sammenligning med kun Lillehammer 
kommunes regnskap de respektive årene, ser vi at tallene viser små differanser.  
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2.3.3 Handlingsregler 

For å nå målsetting nummer 1 og 2 på sikt, bør Lillehammer ha handlingsregler som det besluttes 
innenfor ved budsjettbehandlingen. I økonomi- og handlingsplanen 2016-2019 ble handlingsreglene 
fremstilt, med utgangspunkt i KOSTRA-indikatorer. Nedenfor følger Lillehammer kommunes 
handlingsregler for de valgte nøkkeltall, og tilhørende KOSTRA-tall for nøkkeltallene fra år 2013 til 
2015. 

KG 13

2013 2014 2015 2015

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 

per mottaker 0,53 0,54 * * 0,48-0,50

Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter 42,9 45,8 43,6 40,1 40-41

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale 

netto driftsutgifter 38,8 42,4 38,8 34,8 36-37

Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto 

driftsutgifter 12,9 13,6 13,1 16 12-13

Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av 

totale netto driftsutgifter 23,4 23,5 22,7 24,6 23-24

Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 7,8 7,7 7 8,6 7-8

Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale 

lønnsutgifter 23 22 21,4 26,3 23-24

Elever per kommunal skole 228 229 244 284 > 300

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 1) 14 15 14,8 14,5 13-14

Lillehammer Handlings- 

regel

 
* Pga. overgang til ny datakilde for registerbasert personellstatistikk (a-ordningen) fom. 2015-årgangen, finnes ikke tall som 

inneholder fravær for 2015. Kilde: SSB (tabell 04937, 06804, 07800)  

 

I denne sammenhengen vil KOSTRA-indikatorene brukes for å nå økonomiske målsettinger for 
Lillehammer kommune. Det er derfor valgt ut indikatorer som har stor effekt på Lillehammer 
kommunes økonomi; helse og omsorg, barnehage og skole. De siste års drift har vist at de 
økonomiske utfordringene er spesielt store innen helse og omsorgs-tjenestene. Bakgrunnen for at 
netto driftsutgifter er valgt som parameter er å ha fokus på de store tjenestenes andel av 
totaløkonomien og derigjennom vinne større kontroll med helheten. 
 
Handlingsreglene kan vurderes årlig ved behandling av økonomi og handlingsplan ved endrede 
forutsetninger eller når gjeldende mål er nådd. 
 
1) Med gjennomsnittlig gruppestørrelse menes her forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 

Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter forskriftsfestet fag- og timefordeling. 

Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser.  
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2.3.4 Gjeld 
 

2.3.4.1 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 

Det tredje overordnede økonomiske målet til Lillehammer kommune omhandler lånegjelden, og 

innebærer at netto lånegjeld over tid ikke skal overstige 75 % av brutto driftsinntekter.  
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Kilde: SSB (tabell 04937). Tallene er basert på konserntall. 

 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler. Som diagrammet ovenfor viser har netto lånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter har de senere årene vært innenfor måltallet på 75 %, men man ser likevel en økende 

utvikling i lånegraden.  
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2.3.4.1.1 Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
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Kilde: SSB (tabell 04937). Data for 2011 mangler.  

 

Tabellen over viser andelen av den renteeksponerte gjelden (eksklusive pensjonsforpliktelser) i 

forhold til brutto driftsinntekter i Lillehammer kommune. Med renteeksponert gjeld menes gjeld som 

direkte påvirker driftsbudsjettet i form av renteendringer. Variabelen må ses på som en indikasjon på 

henholdsvis hvor stor del av gjelden som kommunekonsernet må dekke renteutgiftene på selv og 

hvordan en renteendring vil slå ut på kommunekonsernets økonomi. Gjeld som er knyttet til VAR-

området (vann, avløp og renovasjon) og utlån vil være tilnærmet upåvirket av endringer i 

rentenivået. Dette fordi økte renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende 

økte inntekter (gjennom økte gebyrinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på 

utlån). 

Utviklingen av den renteeksponerte gjelden i prosent av brutto driftsinntekter viser en gradvis økning 

siden 2012. Økningen av andelen renteeksponert gjeld av brutto driftsinntekter er ca. 20 % i løpet av 

disse årene.  

Den renteeksponerte gjelden i Lillehammer kommune utgjorde ved inngangen til 2016 52,4 % av den 

langsiktige gjelden (eks pensjonsforpliktelser). En økning i rentenivået vil dermed gi utslag i form av 

økte renter på om lag 50 % av gjelden som Lillehammer kommune har. De resterende 50 % av 

gjelden vil være upåvirket av en renteøkning.  
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2.3.4.2 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 
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Kilde: SSB (tabell 04937). Tallene er basert på konserntall.  

 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger har økt jevnt siden 2012, i likhet med 

sammenligningskommunene. I 2015 var dette nøkkeltallet på ca. 50 000 kroner per innbygger, noe 

som er lavere enn gjennomsnittet for kommunene i kostragruppe 13.  
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2.3.5 Andre økonomiindikatorer 

 

2.3.5.1 Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter  

 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Bruk av lån (netto) i prosent av brutto 
investeringsutgifter

Lillehammer

Gjøvik

Hamar

KG 13

Kilde: SSB (tabell 04937) 

 

Bruk av lån (netto) viser kommunens bruk av lån, mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer og 

andeler, fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Indikatoren viser hvor stor 

andel av regnskapsårets investeringer som er finansiert ved bruk av lån (netto). 

 

Lillehammer kommune har de siste årene hatt en markant økning i andelen av investeringer som har 

blitt finansiert ved bruk av lån. I 2015 var andelen på ca. 83 %.  
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2.3.5.2 Arbeidskapital eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter  
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Kilde: SSB (tabell 04937).  

 

Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler er 

eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk, for eksempel bankinnskudd. Premieavvik er 

holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. 

 

Lillehammer har, sammenlignet med Gjøvik, Hamar og kostragruppe 13, en lav andel av 

arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Det betyr at likviditeten til Lillehammer kommune 

er lavere sammenlignet med andre kommuner. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene 

etter hvert som de forfaller. Her er arbeidskapitalen sett opp mot driftsinntektene i kommunen. 

Dette fordi med økte driftsinntekter er det rimelig å anta et økt behov for arbeidskapital. Dette 

nøkkeltallet kan dermed gi uttrykk for om arbeidskapitalen øker/minker i takt med driftsinntektene, 

og det vil også gjøre det mulig å sammenligne nivået på arbeidskapitalen med andre kommuner.  

Et minstekrav til arbeidskapitalen er at den er positiv, noe Lillehammer kommune oppfyller. Det vil si 

at ingen av anleggsmidlene, eiendeler med lengre levetid, er dekket av kortsiktig gjeld.  
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2.3.5.3 Eiendomsskatt 
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Kilde: SSB (tabell 04937) 

 

Brutto driftsinntekter er de samlede kommunale driftsinntektene, og inkluderer alt fra 

skatteinntekter og rammetilskudd til alle slags salgs- og leieinntekter.  

Når det gjelder eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter ligger Lillehammer på samme nivå 

og lavere enn henholdsvis Hamar og Gjøvik. Sammenlignet med kostragruppe 13 er dette måltallet 

en del lavere enn Lillehammer.  
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Kilde: SSB (tabell 04937) 

 

Figuren over viser størrelsen på eiendomsskatten når den fordeles på alle innbyggerne i Lillehammer 

kommune. I 2015 betalte per innbygger gjennomsnittlig 2750 kroner i eiendomsskatt. Økning i 

eiendomsskatt per innbygger fra 2013 til 2015 er på 473 kroner.  
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2.4 KS-modell – prioritering av ressursbruk 
 

KS har utarbeidet en modell 2 som søker å synliggjøre hvordan kommunen prioriterer sin ressursbruk 

sammenlignet med landsgjennomsnittet når det tas hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og 

inntektsnivå. KS presiserer at man ikke kan benytte landsgjennomsnittet som fasit på hvordan 

kommunene skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene. Prioriteringene må gjøres på 

bakgrunn av lokal kunnskap og lokale behov. Det må også bemerkes at modellen ikke inneholder 

informasjon om tjenestekvalitet. Modellen antas likevel å kunne være et verktøy for å gi et 

drøftingsgrunnlag for hvordan kommunen prioriterer sin ressursbruk. 

Nedenfor følger tre diagrammer som synliggjør Lillehammer kommunes prioriteringer i årene 2013-

2015 sammenlignet med landsgjennomsnittet, når det tas hensyn til at kommunene har ulik(t) 

utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon, samt ulikt inntektsnivå. 
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Kilde: www.KS.no . INNTSYS = inntektssystemet. Inntektssystemet er et system for fordeling av statlige rammetilskudd til 
kommunene og fylkeskommunene. 

 

 

                                                           
2 http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-prognosemodell---palogging/ 
 

http://www.ks.no/
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Kilde: www.KS.no. Kulturområdet inneholder også idrett og idrettsanlegg, og den høye ressursbruken i 2013 skyldes 

hovedsakelig tilskudd til Olympiaparken for utbygging Birkebeineren skistadion.  

http://www.ks.no/
http://www.ks.no/
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2.5 Nøkkeltall tjenesteyting 
 

Nedenfor følger nøkkeltall knyttet til de ulike sektorene i Lillehammer kommune. I KOSTRA 

rapporteres det på funksjoner, og det fører til at de ulike sektorene i Lillehammer kommune 

rapporterer i enkelte tilfeller på samme funksjon. Det kan dermed forekomme at enkelttjenester fra 

en annen sektor inngår i tall vist under fremstilling av en sektor. 

 

2.6 Sektor for helse og omsorg 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgtjenesten, konsern 16 622           18 707             18 079             16 243             18 790             14 942             

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 07800). Tallene er basert på konserntall. 
 

 

2.6.1 Hjemmebaserte tjenester 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner) 1) 236 516         263 566           260 756           209 741           244 388           236 414           

Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 1000 innb. 0-66 år 19 20 21 28 30 20

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 66 61 55 96 68 62

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og 

over 289 285 294 400 341 312

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 67 år og over 12,5 13,4 13,8 16,7 14,9 13,6

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 07800). Tallene er basert på konserntall.  
 

Hjemmebaserte tjenester inneholder hovedsakelig tjenesteområdene bofellesskap (tilhører sektor 

velferd) og hjemmetjenesten.  
 

2.6.1.1 Brutto driftsutgifter – funksjon 254 – hjemmebaserte tjenester 
 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Brutto driftsutgifter, tjenester til 

hjemmeboende brukere(f254) 275 414         313 367         314 633         347 264      406 582      17 770 406 

- herav sektor helse og omsorg 144 753         162 569         157 184         - - -

- herav sektor velferd 130 661         150 798         157 449         - - -

Lillehammer

Tallene er oppgitt i 1000-tall. Kilde: SSB (tabell 07790) og egne regnskapstall.  

 

For Lillehammer kommune kan driftsutgifter knyttet til funksjon 254 fordeles til to sektorer; sektor 

helse og omsorg og sektor velferd. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert 

avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som blant annet fordelte utgifter og interne overføringer. 

I brutto driftsutgifter er ikke driftsinntektene fratrukket, med unntak av sykelønnsrefusjoner 

tilknyttet de ulike tjenesteområdene. Andre refusjoner, som øremerkede statstilskudd, inngår ikke i 

bruttotallet.  
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2.6.1.2 Netto driftsutgifter – funksjon 254 – hjemmebaserte tjenester 
 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter,  tjenester til 

hjemmeboende brukere (f254) 224 321         250 191         247 330         271 499      317 161      14 649 329

- herav sektor helse og omsorg 126 939         149 276         146 847         - - -

- herav sektor velferd 97 382           100 915         100 483         - - -

Lillehammer

 Tallene er oppgitt i 1000-tall. Kilde: SSB (tabell 07790) og egne regnskapstall. Tallene er basert på konserntall. 

 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant 

annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.  
 

2.6.2 Institusjon 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass 1) 952 262         1 106 669       1 119 752       1 307 559       1 179 625       1 089 124       

Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år 

og over 43,1 46,5 45,7 42,3 30,2 34,8

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 100 99,1 99,2 95,4 95,3 93,9

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,99 0,63 0,79 0,95 0,55 0,63

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,04 0,03 0,16 0,72 0,16 0,39

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 07800). Tallene er basert på konserntall.  

 

1) Indikatoren viser driftsutgifter i kroner, inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon 

korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp per plass registrert ved utgangen av året i 

institusjoner med kommunal drift. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten 

ved tjenesten. 

 

2.6.3 Helsetjenester 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

kommunehelsetjenesten 1) 1864 2037 2082 2083 2 504             2 096             

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 12,9 12,8 12,7 11,3 11,8 10

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 10,1 10 11 12,9 11,6 8,7

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 07793). Tallene er basert på konserntall.  
 
1)  Tallene bygger på funksjonene 232 – « Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste», 233 - 

«Forebyggende arbeid, helse og sosial» og 241- «Diagnose, behandling, rehabilitering».  
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2.7 Sektor for velferd 
 

2.7.1 Sosialtjenesten 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 

innbygger 20-66 år, konsern 2 840             3 119             3 054             3 791             4 915             3 433             

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-

66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,7 3,9 3,7 5,3 5,3 1)

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 

18-24 år 4,9 4,4 4,6 5,2 5,1 1)

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 

25-66 år, oppgitt i antall mnd 5,5 5,8 5,8 5,8 6,7 1)

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 

måneder eller mer 248 284 285 438 506 1)

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 07786). Tallene er basert på konserntall. 
 

I begrepet sosialtjenesten inngår her funksjonene 242 «Råd, veiledning og sosialt forebyggende 

arbeid», funksjon 243 «Tilbud til personer med rusproblemer» og funksjon 281 «Økonomisk 

sosialhjelp». 

1) Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at 

enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge 

sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger.  

 

2.7.2 Psykiatri og rus 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med 

rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern 1) 4 -95 89 172 800 455

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 

10 000 innbyggere (khelse+plo) 2 1,8 2,3 3,9 6,2 4,2

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 10441). Tallene er basert på konserntall.  
 
1) Nøkkeltallet for Lillehammer er lavere enn sammenligningskommunene mest sannsynlig på grunn 

av ulik tolkning av funksjonsbruken for funksjon 243, som dette nøkkeltallet baserer seg på. SSB 

opplyser om at ulik tolkning er gjennomgående i landet, og at de skal forsøke å komme med en 

presisering av føring på funksjon 243 i løpet av 2017. Først etter en ytterligere presisering vil 

nøkkeltallet bli mer sammenlignbart mellom kommunene.   
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2.8 Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 
 

2.8.1 Barnehage  
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 

barnehager 1 123 166         142 414         131 852         123 097         148 938         130 067         

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,1 94,5 93,7 92,1 96,6 91,5

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 

alle barn i barnehage 44,3 42,7 41,7 43,6 60,6 40,6

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 

forhold til alle barn med barnehageplass 9,3 11,7 11 14,3 13,6 15,1

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage 2) 171 378         190 533         182 156         171 359         189 047         179 993         

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 34,4 34,1 36,4 38,5 36 36,5

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i 

kommunal barnehage (kr) 17 030           16 774           16 806           12 219           17 548           16 558           

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 06808). Tallene er basert på konserntall.  

 
1) I nøkkeltallet inngår funksjonene 201 «Førskole», funksjon 211 «Styrket tilbud til førskolebarn» og 

funksjon 221 «Førskolelokaler og skyss».  

 
2) Med korrigerte brutto driftsutgifter menes her driftsutgiftene ved kommunens egen 

tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling 

av utgifter/internkjøp mv. I nøkkeltallet inngår funksjon 201,211 og 221. 

 

 

2.8.2 Skole 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223) i prosent av samlede 

netto driftsutgifter 1 22,6 22,4 21,8 23,5 20 24,3

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter 17,8 17,6 17,5 19,1 16,8 19,6

Netto driftsutgifter til voksenopplæring 

(213), i prosent av samlede netto 

driftsutgifter 0,9 1,1 0,9 0,5 0,8 0,5

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 6 6 6,4 7,8 6,4 7,4

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-

10.årstrinn 2 15,6 17,3 17,2 13,3 15,2 15,1

Andel lærere med universitets-

/høgskoleutdanning og pedagogisk 

utdanning 91,5 91,7 88,9 86,1 93,4 87,4

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 06804). Tallene er basert på konserntall.  
 
1)Funksjon 202 = grunnskole, funksjon 215 = skolefritidstilbud, funksjon 222 = skolelokaler, funksjon 

223 = skoleskyss.  

 
2) Med gjennomsnittlig gruppestørrelse menes her forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 

Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter forskriftsfestet fag- og timefordeling. 

Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser.  
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2.8.3 Barnevern 

2.8.3.1 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten  
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Kilde: SSB (tabell 08838). 

I begrepet barneverntjeneste inngår også barneverntiltak i og utenfor familien. Tallene inkluderer 

funksjonsbruken 244 «Barneverntjeneste», 251 «Barneverntiltak i familien» og 252 «Barneverntiltak 

utenfor familien». Lillehammer kommune har lavere netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i 

barneverntjenesten  enn Gjøvik og Hamar kommune. For alle tre kommunene har driftsutgiftene 

innenfor barnevernsområdet økt relativt mye de siste 5 årene.  

 

2.8.3.2 Andel barn med undersøkelse eller tiltak i barnevernet 
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Andel barn 0-17 år av barn 0-17 år med undersøkelse eller tiltak i barnevernet. Kilde: SSB (tabell 08838). 
 

Det er en stor økning i andel barn med undersøkelse eller tiltak i barnevernet fra 2013 til 2015 for 

Lillehammer kommune. I 2013 lå andelen lavere enn på landsbasis, men grunnet sterk økning de to 

siste årene ligger nå Lillehammer kommune over landsbasis i andel barn med undersøkelse eller 

tiltak i barnevernet.   
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2.8.4 Kultur 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 

totale netto driftsutgifter 6,1 3,6 4,7 0 4,7 0

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger 

i kroner 3 081        1 874        2 426        -            2 544        1 887        

Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge 

(F231) i prosent av netto driftsutgifter 

kultursektoren totalt 5,7 9 7,4 0 6,8 8,1

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 06936). Tallene er basert på konserntall.  
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2.9 Sektor for by- og samfunnsutvikling  

2.9.1 Forvaltning, drift og vedlikehold 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning per innbygger 3 891             4 195             3 939             3 910             4 508             4 215             

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 

kommunal eiendomsforvaltning per kvm 54 71 54 81 30 89

Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning, per kvm 1) 220 228 219 253 168 155

Brutto investeringsutgifter til kommunal 

eiendomsforvaltning i prosent av samlede 

brutto investeringsutgifter 52 40 39 65 56 38

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 07144). Tallene er basert på konserntall.  

 
1) Art 075 «Lønn renhold», som inngår i telleren i nøkkeltallet, var ny fra og med 2013. Alle 

kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom 

kommuner. Lillehammer kommune har tatt i bruk denne lønnsarten, og følgelig er disse 

lønnsutgiftene med i nøkkeltallet for Lillehammer kommune.  

2.9.2 Miljø og ressurser 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Andel husholdningsavfall sendt til 

energiutnyttelse 1) 38 39 35 36 32 42

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv 

biologisk behandling 51 48 53 48 56 41

Andel fornybar energi av samlet energibruk i 

kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg 2) 88 94 99 99 73 ..

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 09574). Tallene er basert på konserntall. 

 
1) Avfall til energiutnyttelse beregnes i hver kommune ut fra at gjennomsnittlig cirka 77 % av avfallet 

på norske avfallsforbrenningsanlegg energiutnyttes. Både utsortert avfall og restavfall inngår i 

mengdene som energiutnyttes. 

2) El- og bioenergi betraktes som 100 % fornybar. Olje og naturgass betraktes som 100 % ikke-

fornybar. 

2.9.3 Vann, avløp og renovasjon 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 1 945             2 430             2 430             2 320             2 256             2 299             

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 3 490             2 964             2 964             2 460             3 678             3 284             

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 

(gjelder rapporteringsåret+1) 2 056             2 176             2 216             2 025             2 034             2 385             

Lillehammer

  
Kilde SSB (tabell 04898) 

Gebyrene er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2015 oppgis satsen per 1. januar 2016. Gebyret oppgis 

uten merverdiavgift. For årsgebyr vannforsyning/avløpstjenesten: Dersom stipulert årsgebyr er mest 

utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom 

vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3/ prisen for 150 m3 avløpsvann. 

For avfallstjenesten oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 

bruksareal.  
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2.9.4 Saksbehandling: Arealplaner, byggesaker og deling 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. 

jf. PBL-08 § 33-1 66 000          66 000          69 000          44 500          39 550          *

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, 

jf. PBL-08 §20-1 a 
1)

18 600          19 180          19 755          15 000          14 300          *

Standardgebyr for oppmålingsforetning for 

areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 21 672          22 350          23 000          14 800          18 000          *

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private 

forslag til detaljreg. Kalenderdager 
2)

240 220 200 90 132 *

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker 

med 12 ukers frist. Kalenderdager 3)
26 43 37 38 119 *

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling 

per innbygger 154 252 296 169 299 196

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 08854). Tallene er basert på konserntall.  
 
1) Oppgitt gebyr gjelder enebolig på 200 kvm.  

2) Beregnes på grunnlag av vedtatte planer. 

3) Gjelder rammesøknader og ett-trinns-byggesøknader med 12 ukers frist. 

* Finnes ikke data for kostragruppe 13 på disse nøkkeltallene.  

2.9.5 Samferdsel 

Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, 

kommunale veier og gater 772 987 1000 552 882 772

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 06497). Tallene er basert på konserntall.   
 

Med netto driftsutgifter menes driftsutgifter knyttet til funksjon 332 «Kommunale veier og gater» 

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 med videre. 
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Kilde: SSB (tabell 04911). Grafisk fremstilling av tabellen ovenfor.  
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2.9.6 Idrett 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter til kommunale 

idrettsbygg per innbygger, konsern 310 368 377 215 722 453

Brutto investeringsutgifter til kommunale 

idrettsbygg per innbygger, konsern 1054 603 450 2289 2867 495

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 07144). Tallene er basert på konserntall. 
 

 

2.9.7 Kirke 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter til 

kirke/kirkegårder/gravlunder pr. innbygger i 

kroner 373 376 401 418 500 486

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 04910) 
 

2.9.8 Kommunale boliger 
Gjøvik Hamar KG 13

2013 2014 2015 2015 2015 2015
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte 

boliger per innbygger i kr 1) -156 -147 -225 -62 -288 -79

Brutto driftsutgifter per kommunalt 

disponert bolig 47 877           50 557           50 533           3 044             49 468           53 169           

Kommunalt disponerte boliger per 1000 

innbyggere 24 24 24 31 26 19

Antall søknader per 1000 innbyggere 11 10 12 18 9 8

Antall boliger godkjent av kommunen for 

finansiering med startlån, per 1000 

innbyggere 1,2 1,1 1,1 2,5 1,3 1,4

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av 

kommunen 1 565             1 312             1 814             2 068             1 449             1 223             

Lillehammer

 
Kilde: SSB (tabell 06493). Tallene er basert på konserntall. 

 
1) Nøkkeltallet viser driftskostnadene til kommunalt disponerte boliger (funksjon 265) målt i kroner pr 

innbygger etter at egenbetaling og øremerkete tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte 

inntekter er trukket fra. 
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2.10 Nøkkeltall utenfor sektor – Administrasjon, styring og fellesutgifter 
 

2.10.1 Administrasjon og styring/politisk styring 

Gjøvik Hamar Landet

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. 

pr. innbygger 4 194             4 188             3 703             3 417             3 679             3 541             

 - Herav lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. 

pr. innbygger 2 442             2 410             2 351             2 556             3 571             2 487             

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i 

kr. pr. innbygger 284                 251                 299                 401                 288                 283                 

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 04937). Tallene er basert på konserntall.  
 

2.10.2 Administrasjonslokaler 

Gjøvik Hamar Landet

2013 2014 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler 

per innbygger 298 377 333 448 102 325

Brutto investeringsutgifter til 

administrasjonslokaler per innbygger 286 42 9 0 3 243

Lillehammer

Kilde: SSB (tabell 07144). Tallene er basert på konserntall.  
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Kilde: SSB (tabell 07144). Grafisk fremstilling av første nøkkeltall i tabellen over. 
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2.10.3 Brann- og ulykkesvern 
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Kilde: SSB (tabell 06491). Tallene er basert på konserntall.  

 

 


