
1 
 

 
 
Styringsdokument 2019-2022  
Økonomi- og handlingsplan 2019-2022  
Årsbudsjett 2019      

 

➢ Handlingsplan for kommuneplanens samfunnsdel etter Plan- og bygningslovens § 
11-1 

➢ Økonomiplan etter Kommunelovens § 44 
➢ Budsjett etter Kommunelovens §§ 45-47  

 
 
 
 
 
Vedtatt budsjett etter vedtak i Kommunestyret 13. desember 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lillehammer.kommune.no/


2 
 

V E D T A K: 
 

1. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene 2019-2022 jamfør vedlagte 
styringsdokument. 
 

2. Årsbudsjettet 2019 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 
2019, som er: 
 

3. Mindreforbruk på 40 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 
 

4. Generell bruk av disposisjonsfond settes til 24 mill. kroner. 
 

5. Budsjett 2019 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 
2).  
 

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2019: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 5,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene 
ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,8 promille. For 
boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 500 000 kroner av takstverdi.  
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt 
benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Skattesatsene bygger på eiendommenes 
nye takster etter retaksering i 2016/2017. Det gis i 2019 fritak i henhold til kommunestyrets 
vedtatte prinsipper for fritak i 2018, jamfør Kommunestyresak 69/17. 
 

7. For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 

8. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av 
forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2019. 
 

9. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,018 (1,8 % prisvekst) på omregning 
til 2019-kroner. 
 

10. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2019 i tråd med 
budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten 
for kommunal sektor på 2,8%, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. 
Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når 
gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 
  

11. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 899.650.000 i  2019. Rådmannen delegeres myndighet 
til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i 
budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten 
omfatter også å undertegne lånedokumenter. 
 

12. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å 
sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs 
låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde 
renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter. 
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13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar 
på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto.  
 

14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere 
bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene 
gitt i budsjett 2019. 
 

15. Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement 
 

16. Kommunestyret gjør følgende endring i driftsrammene for tjenesteområdene for 2019, 

sammenliknet med Rådmannens budsjettgrunnlag, med forutsetning om at beskrivelsen av 

tiltakene blir realisert: 

Tjenesteområde Beskrivelse Kostnad 

Helsestasjon Styrking av skolehelsetjenesten fra 1. 

august 2019, med økt tilstedeværelse i 

skolene 

420000 

Park og idrett Økt kompensasjon barn og unge til leie 

kommunale anlegg og 

husleiekompensasjon 

500000 

Grunnskole Konsekvenser av endret skolestruktur 

fra 1. august, utover driftsrammen. Til 

grunnleggende norskopplæring 

680000 

Psykisk helse og rus Styrking av tilbud innen bo- og 

oppfølgingstjenesten 

1000000 

Hjemmetjenesten og 

LHH 

Ytterligere styrking av 

ressursavdelingen for å redusere 

innleie av vikarer. 

1000000 

Fagenheter Nedtak Kostra-definisjon av 

administrasjon/fagavdelinger 

-1200000 

1A/Fellesområde Reduserte finanskostnader som følge 

av redusert låneopptak jf. 3.kv utsatte 

investering, større investeringssaker 

2019 og samlet investeringsnivå 2019.  

-2400000 

 

17. Gebyr innen vann og avløp reduseres med i størrelsesorden kr 2,5 mill sammenliknet med 
rådmannens budsjettgrunnlag. VA-fond reduseres tilsvarende. 

18. Kommunestyret viser til Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, vedtatt i 
februar 2018, der to tiltak om etablering av flomvoll i nedre deler av Gausa omfatter 
Lillehammer kommune. Tiltakene skal sikre dyrka mark, boliger, idrettsanlegg i området. 
Kommunestyret ber rådmannen initiere overfor Oppland Fylkeskommune at tiltaket søkes 
finansiert i 2019. Avsatte investeringsmidler til flomsikring finansierer kommunens egenandel i 
prosjektet. 
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19. Ubrukte midler Formannskapets reserve i 2018 overføres til 2019. 

20. I løpet av våren 2019 skal det gjennomføres en evaluering av aktivitetsparken ved 
Strandpromenaden. Resultatet fra evalueringen legges fram for utvalg for plan og 
samfunnsutvikling i løpet av 2019. I forbindelse med evalueringen skal det også gjøres en 
vurdering av å bygge flere aktivitetsparker i noe mindre skala og omfang enn den som finnes ved 
Strandpromenaden. Kostnad for dette skal innarbeides i kommende budsjett og økonomi- og 
handlingsplan.  

21. Lillehammer har som mål å øke antall vintersyklister. For å kunne nå det målet er det viktig at 
gang- og sykkelveger blir driftet på en god og tilfredsstillende måte som muliggjør bruk av sykkel 
gjennom hele vinteren. Det skal gjennomføres en enkel evaluering av vinterdrift av gang- og 
sykkelveger i løpet av våren 2019, etter vintersesongens slutt. I forbindelse med evalueringen 
skal det også vurderes å forsterke vinterdriften av de mest bruke gang- og sykkelvegene og 
fortau i Lillehammer by. Kostnad for dette skal innarbeides i kommende budsjett og økonomi- og 
handlingsplan.  

22. Det igangsettes prosjektering av oppgradering/etablering av gang- og sykkelvei på strekningen 
Brunlaugbrua – «Blåbrua». Prosjektet forelegges formannskapet innen utgangen av første 
kvartal 2019. Formannskapet gis myndighet til å endelig beslutte tiltaket samt finansiering av 
dette.  

23. Bankkrysset er en av de mest trafikkbelastede områdene i Lillehammer og det stedet i 
kommunen med høyest konsentrasjon av svevestøv. En permanent løsning for å redusere kø, 
venting og noe av svevestøvproblematikken er å bygge en lokk med rundkjøring. Det foreligger 
ingen planer i dag om en slik løsning og det er svært usikkert om et slik tiltak vil bli gjennomført i 
nær framtid. I påvente av et permanent tiltak skal ordføreren ta initiativ til et samarbeid med 
Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune for å se på mulige løsninger, herunder 
sensorteknologi og andre smartby-løsninger for å redusere trafikkutfordringene i bankkrysset.   

24. Lillehammer kommune skal ha en aktiv boligpolitikk overfor varig vanskeligstilte på 
boligmarkedet gjennom utstrakt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler (startlån, bostøtte, 
tilskudd), slik at så mange som mulig kan eie sin egen bolig. Barnefamilier prioriteres. Ulike «fra 
leie til eie»-ordninger skal vurderes og evt. tas i bruk. Gjeldende bolighandlingsplan rulleres i 
løpet av 2019. Boligsosiale hensyn integreres i samfunns- og arealplanleggingen og ivaretas 
praktisk bl.a. gjennom utbyggingsavtaler.» 

25. For noen er unges muligheter til å skaffe seg egen bolig redusert med høye boligpriser i 
kommunen. Krav til egenkapital før bankene kan stille opp med lånefinansiering er krevende for 
mange. Høye boligpriser vil for mange bety så stor lånefinansiering at bokostnadene for ungdom 
med vanlig inntekt blir urimelig høye. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen innen 
utgangen av første halvår fremmer en sak som omhandler hvordan kommunen aktivt kan legge 
til rette for innstegsboliger og ungdomsleiligheter gjennom bruk av regulering, 
utbyggingsavtaler, egne prosjekter, krav til utbyggere og andre relevante virkemidler. 

26. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en vurdering av muligheter, forutsetninger og 
konsekvenser vedr. salg av eksisterende brannstasjon, samt Ekrom skole, inkludert grunn. I saken 
bes framlagt status for eiendomsmassen på̊ Kløverbakken, med vurdering av om dagens Ekrom 
skole kan ha hensiktsmessige lokaler for de tjenestene som i dag gis ved Kløverbakken. Forøvrig 
vises til saksutredningen i sak 11/16. Vurderingen forelegges formannskapet innen utgangen av 
første kvartal 2019 for videre avklaringer. 
 

27. Rådmannen bes vurdere om delingen av oppgaver mellom sektor helse og omsorg og sektor 
velferd er hensiktsmessig i lys av de utfordringer som er synliggjort framover i kommunedelplan 
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for helse og omsorg og i forhold til digitalisering og bruk av velferdsteknologi. Videre bes 
rådmannen vurdere om det er hensiktsmessig at sektorene har egne fagavdelinger, eller om 
disse oppgavene kan løses på andre måter.  

28. Sektor helse og omsorg har til enhver tid et stort behov for vikarer i tjenestene. De senere årene 
har kostnadene ved bruk av eksterne vikarbyråer økt kraftig. En etablering av et vikarkontor i 
egenregi vil bidra til reduserte kostnader og bedre kvalitet gjennom økt kontinuitet i tjenestene. 
Satsingen planlegges som en videreutvikling av dagens ressursavdeling. Det skal utarbeides egne 
retningslinjer for å sikre at oppdekkingen av vakter ute i tjenestene styres ut fra en helhetlig 
vurdering av sektorens samlede behov. 

29. Kommunestyret ber rådmannen inne utgangen av februar legge fram alternative muligheter for 
at Lillehammer fortsatt kan gjennomføre større arrangement som world cup i ski, RAW air og 
andre mesterskap gjennom en bærekraftig selskaps -og arrangementsform, herunder en 
vurdering av Lillehammer kommunes eksisterende selskaper. 

30. Kommunestyret ber rådmannen legge fram eventuelle endringer som konsekvens av vedtatt 
statsbudsjett i forbindelse med rapportering 1. kvartal 2019 

31. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2019 legge fram sak med rullering av kommunens 
vedlikeholdsstrategi med mål om tilstrekkelige ressurser til forsvarlig drift, vedlikehold og 
utvikling av den totale bygg- og anleggsmassen. 

32. Kommunestyret viser til kommunedelplanen for oppvekst og arbeidet med skolebruksplanen. 
Kommunestyret ber om at fremtidige investeringsbehov ved Vingar og Søre Ål skoler synliggjøres 
i økonomi- og handlingsplan 2020-2023. 
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Rådmannens innledning  
 
«Siden 1980-årene og fram til i dag har størrelsesforholdet mellom antall innbyggere i «aldersgruppene 
som forsørger» (20-66 år) og «aldersgruppene som blir forsørget» (0-19 år og over 67 år) vært 
forholdsvis konstant (1,5 -1,6). Etter hvert vil dette forholdstallet begynne å synke slik at det blir færre 
som forsørger (arbeider og betaler skatt) og flere som mottar tjenester (og pensjon). Når dette skjer 
varierer litt fra kommune til kommune, for Lillehammers del vil endringene bli merkbare noen år inn på 
2020-tallet. I praksis betyr dette at vi har rundt 10 år på oss til å omstille organisasjonen slik at 
kommunen kan levere nok tjenester med færre ressurser, både økonomisk, men også når det gjelder 
antall ansatte.»  
Sitatet ovenfor er hentet fra rådmannens Økonomi- og Handlingsplan 2012-2015, som ble utarbeidet 
høsten 2011.   
 

Lillehammer kommune har siden den gang jobbet målrettet med omstilling og tilpasning til en ny 
demografisk hverdag. Med ett unntak har aldersgruppene som forbruker flest kommunale tjenester 
(barn i barnehage- og skolealder og eldre fra 80 år og oppover) holdt seg stabile eller sågar blitt litt 
mindre. Unntaket, eldre over 90 år, har økt med rundt 60 personer.  
Allikevel har kommunens brutto driftsramme økt med om lag 700 mill. kroner siden 2012. Det er flere 
årsaker til dette.  
 

Statlige reformer er en del av forklaringen. Perspektivmeldingene i 2013 og 2017, som ble vedtatt av et 
enstemmig Storting, varslet om en økende avstand mellom finansieringsbehov og inntekter som følge av 
demografisk utvikling, framtidige pensjonsforpliktelser og reduserte oljeinntekter. I den siste 
perspektivmeldingen fra 2017 ble det vist til at bare det å opprettholde velferdstjenestene på 2016-nivå 
vil kreve økte skatter, økte egenandeler, lenger arbeidstid, og mer effektivisering – eventuelt en 
kombinasjon av flere tiltak.   
 

Til tross for dette har Stortinget de siste årene vedtatt flere kostnadskrevende reformer. Eksempler er 
samhandlingsreformen og gjennomføringen av denne, opptrappingsplaner for skolehelsetjeneste, 
rus/psykiatri og rehabilitering, samt nye normer for pedagog-tetthet i barnehage og grunnskole. I tillegg 
kommer indirekte reformer som ny kommunelov med økte krav til internkontroll og økonomistyring. Alt i 
seg selv prisverdige tiltak, men ressurskrevende å gjennomføre. Og når reformene kommer fram til 
kommunene er de ofte ikke fullfinansierte, eller finansiert med en forventning om at kommunene bruker 
sine «frie» inntekter til formålet.  
 

Det blir stadig vanskeligere å legge fram et budsjett i balanse og med tilstrekkelig reserver. 
Budsjettforslaget for 2019 viser dette med all mulig tydelighet, og det er ingen grunn til å tro at det vil bli 
noe lettere framover.  
 

Det er heller ikke slik at Lillehammer kommune ikke har gjort grep for å møte den situasjonen som ble 
beskrevet innledningsvis. Det har det vært årlige innsparingskrav i hele organisasjonen på 0,5 % av 
driftsrammene, og det er gjennomført flere runder med særskilte tiltak der hvor utgiftene har økt mest. 
Nye teknologiske løsninger er tatt i bruk og gevinster hentet ut, både som økt kvalitet og lavere 
kostnader. Det er dette som gjør at kommunen nå har en økonomi som gjør at det er mulig å bruke litt 
tid på en helt nødvendig omstilling.  
 

Behovet for omstilling er heller ikke bare drevet av økonomi og krav om budsjettbalanse i årene som 
kommer. Det handler like mye om endrete forventninger fra innbyggere om hvordan kommunen leverer 
tjenestene sine og fra medarbeiderne om hvordan de jobber med innbyggerne. Digitalisering og tillit er 
to stikkord som er like relevant i denne sammenhengen som budsjett og økonomi.  
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Lillehammer kommune har allerede tatt en del grep når det gjelder digitalisering. Det er vedtatt en 
digitaliseringsstrategi, som i essens sier at vi skal digitalisere alt som kan digitaliseres, men sikre de som 
ikke vil eller kan bruke de digitale løsningene får hjelp. Det er prosjekter i gang med helseteknologi og 
digital saksbehandling, og en digital plattform, som er en forutsetning for å kunne levere tjenester på en 
ny og bedre måte, er under utvikling. I løpet av 2019 vil innbyggerne i Lillehammer få tilgang på en «Min 
Side»-løsning, og innholdet på denne vil bli utviklet gjennom hele planperioden. Det er også et mål for 
2019 å komme i gang med såkalt smartby-løsninger, blant annet med sikte på å bedre trafikkflyt og 
framkommelighet i sentrum ved hjelp av digitale hjelpemidler.  
 

Lillehammer kommune har også vedtatt å gjennomføre en tillitsreform. I praksis er det styring og ledelse 
i deler av helsesektoren som foreløpig har fått fokus i dette prosjektet, selv om en tillitsreform i like stor 
handler om tillit til innbyggerne, både individuelt og som grupper av frivillige. Å sette organisasjonen i 
stand til å håndtere den digitale framtiden er ikke mulig uten å sette innbyggerne i sentrum, og ha tillit til 
at man kan ha en meningsfull dialog om behov og bidrag. Digitale teknologier har endret spillereglene 
for brukerinteraksjon, med nye regler og muligheter som var utenkelige for bare få år siden.   
Digital transformasjon vil helt sikkert føre til organisasjonsendringer, men handler kanskje mest om å 
endre kulturer og holdninger. Det er vanskelig, men helt nødvendig fordi vi om ikke mange år vil oppleve 
en betydelig vekst i flere aldersgrupper som tradisjonelt etterspør kommunale tjenester. Tilgangen på 
ressurser vil ikke vokse like raskt, spesielt vil dette gjelde medarbeidere med riktig kompetanse. Kampen 
om kompetansen er allerede i gang og merkes blant annet ved at det er tiltakende vanskelig å rekruttere 
sykepleier.  
 
 

Det er nylig lagt fram to kommunedelplaner som tar opp og konkretiserer noen av de utfordringene man 
står overfor innenfor henholdsvis helse og omsorg, og oppvekst. Disse planene sluttbehandles av 
kommunestyret i november. I desember sendes kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
sentrum på høring. Til sammen utgjør disse planene et rammeverk for de endringer som organisasjonen 
Lillehammer kommune må gjennom de neste årene.  
 
STYRINGSPRINSIPP 
Lillehammer kommune praktiserer balansert målstyring. I dette ligger et absolutt krav om å holde de 
økonomiske rammene, samtidig som virksomhetene forventes å utvikle og følge opp mål knyttet til 
medarbeidere, leveranser og utvikling. I årene framover må utviklings- og endringsperspektivet tillegges 
vesentlig større vekt enn i dag. 
 
INVESTERINGER 
Fram til 2016 fulgte kommunen en handlingsregel som begrenset årlig investeringsramme for såkalte 
ikke-selvfinansierende investeringer til et beløp som tilsvarte årlig avdrag på lån pluss eventuelle 
oppsparte kapitalmidler. Formålet med denne handlingsregelen var å holde den delen av lånegjelden 
som finansieres over kommunens driftsbudsjett stabil. 
Selv om handlingsregelen fungerte etter hensikten i over 10 år, førte den også til at en del utfordringer 
som krevde større investeringer ikke ble løst. Eksempler på dette er skolestrukturen nord for sentrum og 
brannvesenets behov for å komme ut av trange og inneklemte sentrumslokaler. I 2014 ble det utarbeidet 
en tiårig plan for å gjennomføre de investeringer som ble ansett som nødvendige for å fortsette å levere 
tjenester på en forsvarlig måte framover i tid, blant annet oppgradering av skolebygg. Som følge av 
planen har årlige investeringer økt betydelig, og netto lånegjeld som andel av driftsutgiftene har økt fra 
rundt 65 % i 2014 til antatt om lag 100 % ved utløpet av 2018. I tråd med planen vil investeringsnivået 
fortsette å være høyt gjennom hele planperioden og forholdstallet netto lånegjeld/driftsinntekter 
passere 150 % i årene 2020-2022.  
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Rådmannen foreslår for 2019 en målsetting om mindreforbruk på 40 mill. kroner, noe lavere enn for 
2018. Dette, sammen med bruk av fond på 24 mill. kroner i 2019 skal gjøre at 2019 kan brukes til å legge 
til rette for årene 2020 og framover. For årene 2020-2022 anbefaler rådmannen igjen å øke takten med 5 
mill. kroner pr år. 
 
 
 
Lillehammer, 6. november 2018 
 
 
 
Tord Buer Olsen 
Rådmann 
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1 Kommunens verdigrunnlag  
 
Lillehammer kommunes verdigrunnlag bygger på et menneskesyn tuftet på toleranse og respekt, 
åpenhet, tillit og ærlighet. Vi skal vise romslighet for andre menneskers egenart, og vi er alle likeverdige 
som mennesker.  Disse verdiene skal hver og én aktivt forsøke å etterleve i sitt arbeide hver dag i enhver 
enkeltsituasjon. «Alt kan gjøres bedre» skal være en rettesnor i kommunens daglige arbeid.  
  

  
Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig mål og retning med hensyn til hvordan det skal være i 
kommunen fram til 2027.  Dette forutsetter en organisasjon som er i stand til å være aktivt til stede i et 
samfunn i utvikling - med evne til omstilling og innovasjon. Ny arbeidsgiverpolitikk skal implementeres 
over en fireårsperiode for å kunne beholde, utvikle og rekruttere dyktige medarbeidere.   
  

Tilgang på nødvendig kompetanse er en forutsetning.  Dette skal sikres gjennom å øke kompetansen hos 
alle ansatte, og gjennom profesjonelle rekrutteringsprosesser. Rådmannen skal ha et løpende fokus på 
gode strukturer og prosesser i organisasjonen. Slik skal vi sikre kvalitet i tjenestene. Det skal legges vekt 
på god kommunikasjon internt og eksternt. 

2 Kommuneplanens samfunnsdel: Fra plan til handling 
 
Kommuneplanens handlingsdel  
Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter Kommuneloven, også 
handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter Plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig å 
synliggjøre hvordan de overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen tenkes fulgt opp i 
budsjettåret og resten av planperioden.   
  

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027, som ble vedtatt i februar 2014, inneholder overordnete mål 
for hvilke effekter man ønsker å oppnå i planperioden og (langsiktige) resultatmål fordelt på åtte 
samfunnsområder. I økonomi- og handlingsplan er de langsiktige resultatmålene brutt ned i kortere 
resultatmål for handlingsplanperioden. De korte resultatmålene gjennomgås av fagutvalgene som en del 
av budsjettprosessen. Leveransemålene utarbeides administrativt etter innspill fra fagutvalgene og 
justeres i tråd med tildelte rammer.   
  

Kommunen skal  

• behandle innbyggerne likeverdig, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, sosial status, 
etnisitet og funksjonsevne.  

• være åpen og tilgjengelig, og ingen skal behøve å forholde seg til flere kontorer og ansatte enn 
strengt nødvendig. 

• ta særlig hensyn til miljø, folkehelse, samfunnssikkerhet og universell utforming og økt 
tilgjengelighet. Dette skal gå fram av alle saker som skal til politisk behandling, og i større saker 
der administrasjonen bestemmer.  

• videreutvikle lokaldemokratiet gjennom bredt samarbeid om nye løsninger, for å utnytte 
muligheter og løse problemer.  

• ikke la kommune- og fylkesgrenser hindre samarbeid om løsninger for god samfunnsutvikling.  

• aktivt bruke tidlig kontakt med utbyggere og inngå utbyggingsavtaler for å fremme mål og 
hensyn slik de går fram av kommuneplaner.  

• aktivt søke kunnskap hos og inngå forpliktende samarbeid med nasjonale og internasjonale 
forsknings- og kompetansemiljøer, næringsliv, frivillige aktører og andre offentlige instanser 
for å videreutvikle kommunale tjenester og Lillehammer som lokalsamfunn. 
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I nærmeste fremtid skal kommunestyret vedta flere delplaner med forankring i kommuneplanen. 
Kommunedelplan for helse og omsorg, og kommunedelplan for oppvekst, legges fram for behandling i 
kommunestyret i november 2018.  Våren 2019 skal kommunestyret behandle kommuneplanens arealdel 
og byplan. I løpet av våren 2019 er det derfor naturlig å ta en runde med målhierarkiet og vurdere hvilke 
korte- og lange resultatmål som bør endres som følge av de nye kommunedelplanene.  
  

Satsingsområder  
Lillehammer kommune har en viktig rolle i utvikling av Lillehammersamfunnet.  Gode tjenester og en 
åpen og effektiv forvaltning er viktige bidrag til at folk trives, og for at handel og næring kan drive sin 
virksomhet.  Som samfunnsutviklere skal byen, kommunen og regionsenteret være aktive initiativtagere 
og parter i utviklingsprosesser og enkeltsaker.  
  

Lillehammer er heldig stilt på den måten at vi har positiv befolkningsutvikling og tilgang på 
arbeidsplasser.  Når vi sammenligner med nasjonale tall eller med Oppland fylke i sin helhet, ligger 
kommunen svært bra an på de aller fleste områder.  
  

I kommunebarometeret for 2018 er Lillehammer rangert som nummer 51 av 422 
kommuner.  Kommunebarometeret utarbeides av avisen «Kommunal Rapport» og er en sammenstilling 
av en lang rekke måleindikatorer for kommunale tjenester.  Lillehammer ligger svært godt an på flere 
områder (grunnskole, barnevern, miljø og ressurser, kultur, enhetskostnader og vann, avløp og 
renovasjon), mens det på andre områder (pleie og omsorg, sosialtjenester og økonomi) er rom for 
forbedringer  
  

Kommunale tjenester har innvirkning på menneskers liv og muligheter for å delta i 
samfunnslivet.  Sentrale utfordringer og satsinger i planperioden vil være å:  

• utvikle bærekraftige helse- og velferdstjenester på en måte som utnytter potensialet hos den 
enkelte og i nærmiljøet  
• ha et skoletilbud som sikrer elevene grunnleggende ferdigheter og sette inn hjelpetiltak tidlig til 
den som trenger det  
• utnytte Lillehammers forutsetninger og satsing på kultur og idrett, blant annet for å nå visjonen 
om Lillehammer som Nord-Europas mest komplette vintersportsdestinasjon  
• tilpasse kommunesamfunnet til utfordringene som følger av klimaendringer  
• kommunal eiendom og infrastruktur skal vedlikeholdes og driftes forsvarlig  

  

Kommunedelplan for E6 fra Vingrom til Ensby ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018. Arbeidet med å 
regulere traseen er i gang, og det fysiske arbeidet vil starte opp i 2020. Fullføringen av dobbeltspor for 
jernbanen til Hamar er utsatt fra 2024 til 2026. Det er usikkert om dette vil få konsekvenser for 
dobbeltspor til Lillehammer, som er planlagt fullført 2034. Uansett vil man med dobbeltspor til Hamar og 
den ruteplanen som skal iverksettes fra 2027 kunne få både kortere reisetid og flere avganger til og fra 
Lillehammer.  
  

Det er vedtatt å slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt fylkesmannsembetene i de to 
fylkene. Sistnevnte får hovedsete på Lillehammer, mens store deler av administrasjonen i 
fylkeskommunen samles på Hamar. Overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til ny fylkeskommune, 
kan også få konsekvenser for antall arbeidsplasser på Lillehammer.  
  

Sykehuset Innlandet har utarbeidet en idefaserapport der hovedalternativet er et nytt sykehus ved 
Mjøsbrua, men med noe virksomhet på de eksisterende sykehus. Lillehammer kommune mener at det er 
fullt mulig å løse innlandets framtidige sykehusbehov innenfor de eksisterende arealene på Lillehammer 
og vil jobbe for at dette alternativet blir realisert.   
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Store omfattende planprosesser som vil være med å forme Lillehammers fremtid som by og nærings- og 
bo-senter nærmer seg sluttbehandling. Både byplanen og kommuneplanens arealdel legges ut på høring 
med frist tidlig i 2019. Lillehammer kommune deltar også aktivt i Mjøsbyprosjektet.  Mjøsbyen er et 
samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. 
Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med 
attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig 
transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og 
går.  
  

Flom og store nedbørsmengder gir kommunen nye utfordringer. Sammen med NVE, fylkesmann, og 
andre samarbeidspartnere har kommunen tatt initiativ for å forebygge mot lignende hendelser som i 
2013 og 2014 gjennom helhetlig planlegging og gjennomføring av tiltak. Det er lagt inn som en 
forutsetning at dette arbeidet videreføres i hele planperioden og reflekteres derfor i 
investeringsbudsjettet med en forutsigbar investeringstakt.  
  

Kommunens miljøansvar må også nevnes i forlengelsen av dette. Ord som det grønne skiftet, 
sirkulærøkonomi, miljøansvar, handle lokalt mv. må omsettes i handling og bevissthet. Bruk av 
materialer, bruk av befordringsmidler, små og store tiltak som i sum gir effekt må intensiveres i 
planperioden. Det vil være summen av tiltak som avgjør om vi helt eller delvis kan oppfylle byens mål om 
klimanøytralitet. Kjøp av klimakvoter kan være et hensiktsmessig grep, men over tid er det egne 
handlinger og tiltak som må prioriteres for å få effekt.  
  

Det må forventes ytterligere effektiviseringer gjennom planperioden. Det ligger en klar forventning om 
fortsatt å kunne ta ut langsiktige gevinster gjennom smartere arbeid, bedre strukturer, målrettet 
gevinstrealisering og digitalisering. Dette vil også medføre økt fokus på utviklingsorienterte oppgaver i 
tråd med kommunens mer langsiktige utfordringer som sykefravær, omstilling, rekruttering og 
kompetanse. 
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3 Overordnete rammebetingelser og utfordringer 2019–2022 
 

3.1 Inntektssystemet, kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 
Kommuneproposisjonen, som legges fram hvert år i mai, inneholder sentrale myndigheters 
forventninger til kommunene de kommende årene og de foreløpige rammebetingelsene. De endelige 
rammebetingelsene fastsettes i statsbudsjettet for påfølgende år, som vanligvis legges fram tidlig i 
oktober.  
  
I statsbudsjettet for 2019, som ble lagt fram 8. oktober, signaliserer regjeringen at kommunene skal få en 
samlet realvekst på 2,6 mrd. kroner i de frie inntektene. På sektornivå er det forventet at 2,3 mrd. kroner 
av denne merinntekten vil gå med til å dekke merkostnader knyttet til demografi, pensjon og sentralt 
vedtatt satsing innen rusarbeid, habilitering og tidlig innsats i skolen.  Dette gir et lokalt handlingsrom for 
en samlet kommunesektor på 0,3 mrd. Kroner.  
  
Fordelingen av rammen for kommunesektoren på de enkelte kommunene skjer via det kommunale 
inntektssystemet. Dette er et omfordelingssystem der kommunenes skatteinntekter og det generelle 
statstilskuddet (rammetilskuddet) inngår. De viktigste elementene i inntektssystemet er:  
  

• En inntektsutjevningsordning som har som formål å sikre en jevnere fordeling av 
skatteinntektene kommunene i mellom. Uten denne ordningen ville landets mest skattesterke 
kommune hatt om lag 6 ganger så mye å rutte med pr. innbygger som kommunen med minst 
skatteinntekter.   
• En utgiftsutjevningsordning som har som formål å utjevne forskjeller på utgiftssiden som 
skyldes at kommunene er ulike når det gjelder befolkningssammensetning, geografi osv. I følge 
dagens kostnadsnøkkel trengs det nesten tre ganger så mye for å etablere et likeverdig 
tjenestetilbud for kommunene på topp og bunn av denne listen.  
• Diverse særtilskudd til kommuner med spesielle utfordringer, som storbyer, 
distriktskommuner, kommuner i de nordligste fylkene (disse har variert over tid).  

  
Begrunnelsen for å ha et slikt omfordelingssystem er å sikre at alle innbyggere i Norge tilbys likeverdige 
og gode velferdstjenester uansett hvor i landet de bor. I praksis har det vist seg vanskelig å etablere et 
system som oppleves som rettferdig av alle typer kommuner og endringer har derfor skjedd med jevne 
mellomrom. Litt forenklet kan man si at systemet har skiftet mellom å favorisere større kommuner i 
sentrale strøk på bekostning av små utkantkommuner - og omvendt.   
  
I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt å tilføre kommunene en del av verdiskapningen som skjer 
lokalt, via inntektssystemet og en indirekte modell basert på lønnssum i privat sektor. Dette skulle 
erstatte et opprinnelig forslag om å gjeninnføre ordningen med at selskapsskatten inngikk i kommunenes 
skattegrunnlag. Innføringen ser nå ut til å være utsatt på ubestemt tid. Det er heller ingen andre 
endringer av betydning i inntektssystemet for 2019.  
  
Regjeringen har i de siste statsbudsjettene lagt inn et konkret effektiviseringskrav på 0,5 % for alle 
statlige etater, herunder departementene. Et tilsvarende krav for kommunesektoren er ikke lagt inn i 
rammene, men det vises til at kommunene kan øke det lokale handlingsrommet med om lag 1,2 mrd. 
kroner ved å innføre et tilsvarende årlig krav. Basert på departementets beregningsmetode vil dette 
utgjøre 5,2 mill. kroner årlig for Lillehammer kommune.   
  
I følge analyser gjort for Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) økte 
effektiviteten innenfor barnehager, grunnskole og pleie og omsorg (som er de sektorene TBU regner på) 
med i gjennomsnitt om lag 0,5 pst. per år i perioden 2008 til 2016. Så langt kan det derfor se ut som om 
den synliggjorte effektivitetseffekten ikke er «nye» penger for kommunene.  
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3.2 Befolkningsutvikling 
I kommuneplanens samfunnsdel videreføres målet om en befolkningsvekst som stiger fra 1 % til 1,5 % pr. 
år i planperioden (fram til 2027). For å nå dette målet må folk flytte til Lillehammer og bli boende.  
  
Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom med nye prognoser for befolkningsutvikling i juni 2018. Disse bygger på 
faktisk folketall pr. 1.1.2018, som var i overkant av 100 innbyggere under prognosen i kommune-planen 
fra 2014. De nye prognosene, som er vist i tabellen nedenfor, viser rundt 2000 og 4000 færre innbyggere 
enn anslått kommuneplanen i henholdsvis 2027 og 2040.  
  
Reduksjonen er i tråd med utviklingen på landsbasis og skyldes en kombinasjon av at dagens unge 
kvinner utsetter tidspunktet for første fødsel og forventninger om redusert netto innvandring. De nye 
prognosene legges til grunn i arbeidet med revidert arealplan. Det er ingen endringer i hvor stor andel 
utvalgte aldersgrupper utgjør av totalbefolkningen i planperioden. Aldersgruppene so vises er valgt fordi 
det er her man finner de store brukergruppene av kommunens tjenester.  
  
  2018  2019  2020  2021  2022  2027  2040  

Antall innbyggere  27 938  28 129  28 320  28 502  28 700  30 000  33 000  

Andel 0-15 år  17 %  17 %  17 %  17 %  17 %  17 %  17 %  

Andel 16-19 år  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  4 %  

Andel 80 + år  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  6 %  8 %  

Andel 90 + år  1 %  1 %  1 %  1 %  1 %  1 %  2 %  
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4 Organisasjonen Lillehammer kommune 

Organisasjonskart pr 1.10.2018 
 

 
 
 

4.1 Organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, og omstilling 
Lillehammer kommune står overfor utfordringer de nærmeste årene som 
handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for 
velferdstjenester. Vellykket omstillingen fordrer omstillingskompetanse, -evne 
og fleksibilitet, hos både ledere, medarbeidere og deres representanter.  Dette 
må møtes med framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk, godt lederskap og aktivt 
medarbeiderskap. Rådmannen vil ha fokus på gode strukturer og prosesser, og 
har tilsvarende forventning til partene i arbeidslivet. Involvering og medvirkning 
er en forutsetning for å lykkes, både på arbeidsplassene og for den enkelte.  
 
Kommunens verdigrunnlag er retningsgivende for kommunens tjenesteyting og 
ønsket organisasjonskultur. 
 
Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og 
praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverpolitikken er også et sett av spilleregler for 
adferd i en hver aktivitet i daglig drift, utvikling og omstilling – for alle partene i arbeidslivet. Kommunen 
møter stadig større krav til endringer, og arbeidsgiverpolitikken må være i tråd med framtidens behov.  
Lillehammer kommunes arbeidsgiverpolitikk og -strategier er tuftet på KS’ «Skodd for framtiden» og KS’ 
«Guide til god ledelse». Leveransen i planperioden skal være knyttet til gjennomgang av gjeldende 
arbeidsgiverpolitikk og -strategier.  
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Kompetanse er en kritisk faktor for å kunne levere gode tjenester, og for å kunne bidra til fornyelse av 
tjenester og arbeidsform. Det handler først og fremst om å se og å anvende medarbeidernes potensiale 
best mulig, blant annet gjennom fokus på at medarbeidere anvender og utvikler sin kompetanse og blir i 
jobben. Kompetanseutvikling av egne medarbeidere er nødvendig for å nå organisasjonenes 
målsettinger. Strategiske kompetanseplan 2017-2020 er førende planverktøy for tiltak som skal 
iverksettes på alle nivå i organisasjonen. I budsjettet for 2019 erstattes en del driftsmidler knyttet til 
kompetanseheving med midler avsatt til øremerket driftsfond.  I tillegg vil det være fokus på tiltak med 
mål om styrket ekstern rekruttering av helsepersonell. 
 
Lederutvikling er et sentralt fokusområde. Det skal utvikles både nye og erfarne ledere på ulike områder.  
Mestringsorientert og tillitsbasert ledelse og styring er førende lederplattform. Endrings- og 
prosesskompetanse er en strategisk kompetanse som øker organisasjonens mulighet til omstilling og 
nyskaping. Det er behov for å videreutvikle denne kompetansen systematisk i planperioden. 
Organisasjonen må ha evne til nytenkning og innovasjon, slik at tjenestene endres og fornyes i takt med 
innbyggernes behov. Vedtatt innovasjonsstrategi og digitaliseringsstrategi skal omsettes til handling og 
medføre konkrete endringer. 
 
Heltidskultur er en del av Lillehammer kommunes arbeidsgiverpolitikk. Kommunale arbeidsgivere står 
foran store utfordringer med å sikre nok arbeidskraft, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Endringen 
har kommet i tråd med økt antall tjenestemottakere, fremtidig mangel på arbeidskraft og et mer 
krevende arbeidsmarked. I 2018 fornyet de sentrale partene KS, Delta, Fagforbundet og Norsk 
Sykepleierforbund den overordnede avtalen om det store heltidsvalget for kommunal sektor. Det er 
denne som ligger til grunn for Heltidsprogrammet i Lillehammer kommune. Fokuset i avtalen har skiftet 
fra å fjerne ufrivillig deltid til å utvikle heltidskultur. I 2019 fortsetter arbeidet med heltidsprogrammet 
som ble startet i 2018. Dette er et langsiktig arbeid med fokus på kulturendring og gode ordninger for å 
sikre optimal anvendelse av kommunens menneskelige ressurser. Implementeringen må i all hovedsak 
gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser på grunn av stramme økonomiske rammer totalt 
sett. En viktig barriere for heltid er strukturelle og individuelle holdninger til arbeid og fritid. For og lykkes 
må både tekniske turnusforhold og kulturelementene være i samspill.  I løpet av 1.kvartal 2019 skal det 
vedtas en Heltidserklæring.  

Nærvær sikrer tilgang på kompetanse, stabilitet i tjenesten, og bidrar til godt arbeidsmiljø på den enkelte 
arbeidsplass.  Fravær gir merkostnader på mange områder.  Sykefraværet er for fortsatt for høyt, selv 
med en nedgang i løpet av 2018.  For 2018 ser det ut til at målet om fravær på rundt 8 % eller lavere nås. 
Nedgangen må fortsette til 7,5 % eller lavere på kommunenivå de nærmeste årene.  Det skal være fokus 
på nedgang både på korttidsfraværet og langtidsfraværet.  Hver enkelt virksomhet skal ha et aktivt 
forhold til nærværsarbeid, og sette egne mål for lavest mulig fraværsprosent - årlig og i planperioden. 
Stabilt og økende nærvær handler om å gjennomføre gode prosesser både i drifts – og utviklingssaker, i 
tett forpliktende samarbeid med ansatte og de ansattes representanter. I 2019 vil det avgjøres om 
partene sentralt inngår ny avtale for Inkluderende arbeidsliv (IA). Det vil kunne få betydning for eventuell 
forlengelse av Lillehammer kommunes IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter.  

4.2 Kontinuerlig forbedring og internkontroll 

Endringskompetanse og innovasjon 
Omstillingen organisasjonen står overfor krever omstillingskompetanse, -evne og fleksibilitet.  Dette 

setter store krav til arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og vernetjenesten. Endrings- og 

prosesskompetanse er en strategisk kompetanse som øker organisasjonens mulighet til omstilling og 

nyskaping. Det er behov for å videreutvikle kompetansen systematisk i planperioden. Det kan skje 

gjennom å etablere innovasjonsarenaer og -kulturturer i tjenestene med størst behov for endring, og 

etablering av kultur for kontinuerlig forbedring.  
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Internkontroll/kvalitet 
Det administrative kvalitets- og internkontrollrådet har som hovedoppgave å utvikle kvalitetsarbeidet slik 
at Rådmannen sikrer styring, måloppnåelse og etterleving av lover og forskrifter.  
 
Forutsetninger for å lykkes er:  

• Kvalitets- og Internkontrollarbeidet skal være en del av styringsdialogen i ordinær ledelse, og 
virksomhetsstyring.  

• Kvalitets- og internkontrollarbeidet skal være formalisert og synliggjort i sektorene og tjenestene 
gjennom definerte roller/funksjoner med oppdrag. 

 
I dette arbeidet er det prioriterte oppgaver å utvikle: 

• 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. 

• Videreutvikle kvalitets- og avvikssystemet 

• Aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen 

Ny personopplysningslov 
Ny lov om behandling av personopplysninger trådte i kraft 20. juli 2018. Det nye regelverket gir 
virksomheter nye plikter og registrerte personer nye rettigheter og stiller krav til våre rutiner for å 
etterleve personopplysningsloven. Rutinene må samsvare med våre nye plikter. Det er virksomhetens 
ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene. 
Nye personopplysningslov utfordrer oss på:  

• Lillehammer kommune skal gi god informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. 

• Lillehammer kommune må vurdere risiko og personkonsekvenser. 

• Lillehammer kommune skal bygge personvern inn i alle nye løsninger 

• Lillehammer kommune må opprette personvernombud 

Konsekvenser 
Lillehammer kommune har sett i gang arbeidet for å oppfylle de nye kravene og opprettet en 
personvernombudsordning i samarbeid med kommunene Gausdal, Øyer og Ringebu. Det foregår 
kontinuerlig arbeid med å etterkomme lovverket. Lillehammer kommune er databehandlingsansvarlig 
for alle personopplysninger som samles inn og ledelsen må sørge for å oppfylle følgende krav: 
 

o Oversikt over personopplysninger som samles inn og klassifisering av dataene 
o Fastsette formål og behandlingsgrunnlag for innsamling av personopplysninger 
o Databehandleravtaler med tredjeparter (hva samles inn, deles og til hvilket formål) 
o Risikovurderinger 
o Personvernkonsekvensanalyser ved høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter 
o Opplysninger og informasjon til de registrerte (personvernerklæringer) 
o Oversikt over data som eventuell overføres til land utenfor EU/EØS område 
o Rutiner for innsyn, retting og sletting 
o Etablere internkontrollsystem for behandling av personopplysninger 
o Etablere avvikshåndtering og lik praksis i hele kommunen for avviksmeldinger som skal 

sendes til Datatilsynet 
o System for informasjonssikkerhet 
o Rutiner for innkjøp av nye systemer for å oppfylle prinsippet om innebygd personvern 
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4.3 Klima og miljø  
 
Klimabudsjett for Lillehammer kommunes virksomhet 
Klimabudsjettet bygger på kommunens klimaregnskap og skal bidra til å sikre måloppnåelse om 
reduksjon i klimagassutslipp. Klimabudsjettet viser hvor mye utslippene fra Lillehammer kommunes 
virksomhet må reduseres hvis vi legger til grunn den nasjonale målsetningen om 40 % utslippskutt innen 
2030. År 2013 er brukt som utgangspunkt for utslippsreduksjonen. Klimabudsjettet viser faktiske tall 
fram til 2017, og estimert reduksjon i perioden 2018-2030. Fordi de totale utslippene har økt i perioden 
2013-2017, innebærer reduksjonen et utslippskutt på 55 % sammenlignet med 2017-tall. Dette er 
Lillehammer kommunes første klimabudsjett som må utvikles videre i årene som kommer. 
 
Klimabudsjettet er delt inn i fem overordnede kategorier, som tar for seg alle direkte og indirekte utslipp 
fra Lillehammer kommunes virksomhet. Estimert årlig reduksjonspotensial viser hvor mye som må kuttes 
innenfor hver kategori for å nå målsetningen i 2030.   
 

  
Størrelsesorden per 

2017 
Årlig reduksjon frem mot 

2030 
Total reduksjon innen 

2030 

  tCO2e Prosent tCO2e Prosent tCO2e Prosent 

Forbruksvarer 5229 13 % 201 4 % 2615 50 % 

Reise og transport 2900 7 % 156 5 % 2030 70 % 

Energi 5796 14 % 134 2 % 1739 30 % 

Bygg 18597 45 % 858 5 % 11158 60 % 

Kjøp av tjenester 8562 21 % 395 5 % 5137 60 % 

Totalt 41084 100 % 1745 4 % 22679 55 % 

 
Forbruksvarer 
For å nå målsetningen innen forbruksvarer, må det stilles relevante og ambisiøse miljøkrav til varer og til 
miljøsertifisering av leverandører. Siden innkjøp går gjennom kommunens rammeavtaler, må miljøkrav 
sikres gjennom disse. I tillegg må alle innkjøp som gjennomføres vurderes nøye ut fra behov, både med 
tanke på mengde og type vare. Det bør etterstrebes å finne ordninger for å unngå engangsartikler der 
det finnes andre alternativer. 
 
Reise og transport 
For å nå målsetningen innen reise og transport, må det gjennomføres ambisiøse tiltak innen kommunale 
kjøretøy, tjenestereiser, innkjøp og i kommunale prosjekter. Eksempler på dette er grønne tjenestereiser 
for kommunens ansatte, bruk av web-møter, utfasing av kommunale kjøretøy med ikke-fornybart 
drivstoff, grønn vare-distribusjon, og fossilfri anleggsdrift i kommunens prosjekter. Denne kategorien er 
vurdert til å ha et stort potensial for utslippsreduksjon på grunn av forventet teknologisk utvikling. Her er 
det også viktig å jobbe med ansattes reisevaner. 
 
Energi 
Vi ser allerede et stadig mindre klimabidrag fra energibruk. Energieffektive bygg gir lavere energibruk, 
både for nybygg og eldre bygg som har gjennomført EPC-prosjekter. Energiforbruket kan reduseres 
ytterligere ved fokus på store og små ENØK-tiltak, samt utfase all fossil fyringsolje.  
 
Bygg 
Bygg utgjør den absolutt største utslippsposten i klimaregnskapet. Selv om det ikke er til å unngå at 
investeringer i nye bygg gir utslag på klimaregnskapet, så er det også her et stort potensial for reduksjon 
ved å bygge miljøvennlig. For å nå målsetningen innen bygg, kreves det ambisiøse miljøkrav i selve 
byggeprosessen, ved materialbruk og drift av eksisterende bygg. Eksempel på sistnevnte kan være 
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Kjøp av tjenester Totalt Målsetning 2030

gjenbruk av materialer ved vedlikehold, eller utvidet material- og energigjenvinning innen utvikling og 
drift av vann- og avløpsnettet. 
 
Kjøp av tjenester 
Klimabidraget fra kjøp av tjenester har økt mye de siste årene, men er også vurdert til å ha et stort 
potensial for reduksjon. For å nå målsetningen innen kjøp av tjenester, må det stilles relevante og 
ambisiøse miljøkrav i alle typer anskaffelser tjenester og til miljøsertifisering av leverandører. Dette er 
relevant både for kommunens rammeavtaler og anskaffelser som gjøres uavhengig av rammeavtalene.  
 

Utslippsscenario for Lillehammer kommunes virksomhet med målsetning om 40 % reduksjon innen 2030 

 
Andre forhold som påvirker oppfølging av klimabudsjettet 
 
Kommunedelplan for miljø (miljøplanen) 
Denne planen skal sikre oppfølging av klimatiltak i Lillehammer kommune og Lillehammersamfunnet, og 
er bakgrunnen for å nå lage et klimabudsjett. Miljøplanen skal i tillegg til å følge opp 
klimagassreduserende tiltak, også følge opp andre miljøområder som natur, friluftsliv, forurensing, etc. 
Miljøplanens handlingsprogram rulleres hvert år og er et sentralt dokument for oppfølging av 
kommunens miljøarbeid. Miljøplanens intensjon er å sørge for at overordnede klima- og miljømål er 
samordnet og kan danne grunnlag for en tydelig og tverrfaglig miljøpolitikk. Videre skal 
handlingsprogrammet prioritere og konkretisere oppfølgingen av miljøplanens målsetninger. 
Handlingsprogram vil dermed konkretisere tiltak for oppfølging av klimabudsjettet. 
 
Miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårnsatsingen skal sikre oppfølging av miljø- og klimatiltak i hver enkelt kommunal enhet, og 
bidrar dermed til å redusere utslippene fra egen virksomhet innenfor alle fem kategoriene. Arbeidet 
innebærer oppfølging av miljøarbeidet gjennom hovedkontoret og i hver enkelt enhet, og gjennomføre 
sertifiseringer og resertifiseringer av alle kommunale enheter.  
 
Klimakvoter og opprinnelsesgaranti 
Lillehammer kommune kjøper i dag klimakvoter for deler av egne utslipp for å bli en klimanøytral 
organisasjon. Dette er ikke tatt med i regnestykket for klimabudsjettet for å sikre at klimakvoter ikke skal 
fungere som en hvilepute mot å gjennomføre lokale tiltak. Det samme gjelder for den fornybare 
opprinnelsesgarantien for elektrisitet som kommunen har.  
 

Miljøvernfyrtårnsertifisering  
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Lillehammer kommune innfører hovedkontormodellen for miljøfyrtårnsertifisering.  Dette er et ledd i 

arbeidet med å miljøfyrtårnsertifisere all kommunal virksomhet – i samsvar med Kommunedelplan for 

miljø.  Hovedkontormodellen gjør miljøfyrtårnarbeidet mer praktisk og målrettet for underliggende 

enheter.  Samtidig er det en effektiv måte å koble arbeidet mot kommunens øvrige styringssystemer. 

Rådhuset ble sertifisert som hovedkontor høsten 2017.  Etter det er 23 underliggende enheter  

sertifiserte/resertifisert.  Innen utgangen av andre halvår 2018 vil ytterligere 23 bli 

sertifisert/resertifisert.  Ved utgangen av året vil Lillehammer kommune da ha til sammen 55 

miljøsertifiserte underliggende enheter. 

Dette betyr at alle kommunale enheter, med unntak av nye Nordre Ål skole hvor sertifiseringsprosessen 

er forskjøvet på grunn av utbyggingen, vil være sertifiserte som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2018.  I 

neste omgang skal det vurderes om det skal igangsettes sertifiseringsprosesser for noen interkommunale 

enheter som så langt ikke er sertifiserte, for eksempel legevakt.  I tillegg hvordan enheter som allerede 

har annen sertifisering, så som Brannvesenet, GLØR og Lillehammer renseanlegg og vannverk, kan kobles 

opp mot Hovedkontoret.  Dette gjelder særlig miljørapportering.  Det gjelder også Olympiaparken som 

for lengst er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Når Hovedkontoret nå er på plass og så godt som alle underliggende enheter er sertifiserte, har 

kommunen et godt system for å synliggjøre og dokumentere aktiviteter som bidrar til å nå kommunens 

klima- og miljømål.    

Hovedkontormodellen innebærer at en større del av arbeidet skjer sentralt på Rådhuset.  Det betyr at 

det kreves ressurser til hovedkontoret, samt fortløpende koordinering og oppfølging av 50-60 

underliggende enheter.  Dette er både en lederoppgave og oppgave som forutsetter fagkunnskap.  

Hovedkontoret driftes av avdelingsleder i TO Bygg og eiendom og miljøvernrådgiver i TO Plan og Miljø.  

For øvrig er det en intern arbeidsgruppe som følger opp arbeidet.  
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5 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 

5.1  Økonomiske forutsetninger, målsettinger og handlingsregler 
Lillehammer kommunes regnskap for 2017 ble gjort opp med et regnskapsmessig resultat 
(mindreforbruk) på 40,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Dette etter avsetninger til frie fond fra årets 
drift jamfør budsjett på totalt 43,7 mill. kroner. Disposisjonsfondet til Lillehammer kommune var ved 
utgangen av 2017 på 86,8 mill. kroner, og sum disponible driftsfond var på 101,4 mill. kroner. 39,2 mill. 
kroner av det regnskapsmessige mindreforbruket på 40,2 mill. kroner ble tilført disposisjonsfondet via 
kommunestyresak 38/18 om årsregnskap og årsberetning 2017.  Gjennom 2018 er det besluttet brukt 
11,7 mill. kroner via kommunestyresak 50/18 1. kvartalsrapport, slik at disposisjonsfondet høsten 2018 
er 114,3 mill. kroner. 
 
Lillehammer kommunes budsjett for 2018 innebærer en avsetning til fond ved slutten av året på 44 mill. 
kroner. Det forventes at Lillehammer kommune ikke vil nå det budsjetterte nivået i 2018, og gjennom 2. 
kvartalsrapport ble det signalisert en avsetning til fond på i størrelsesorden 14-19 mill. kroner. 
Lillehammer kommune forventer utbetalt en overkurs på ca 38 mill. kroner etter kommunestyresak 
83/18 om konvertering av ansvarlig lån i Eidisiva energi AS. Hensyntatt disse to forholdene, forventes 
Lillehammer kommunes disposisjonsfond ved utgangen av 2018 må være i størrelsesorden 170 mill. 
kroner. Lillehammer kommune har klart å opparbeide reserver de senere år, men har fortsatt begrenset 
med fondsmidler for å møte kommende års utfordringer med.  
 
For å nå de langsiktige målene om robust økonomi i Lillehammer kommune, er det i økonomiplan 2019-
2022 konkretisert målsettinger og handlingsregler både for driftsøkonomien og investeringsøkonomien. 
Dette skal: 

• Gi fokus på kommunens totaløkonomi, også langsiktig 

• Gi politisk og administrativt eierskap til totaløkonomien 

• Gi felles forståelse av ståsted og hvor vi skal 

• Danne et grunnlag som gjør budsjettprosessen tydeligere 

• Finne gode begrep som forankres og brukes både administrativt og politisk 

• Være konkrete, lett tilgjengelige og fullt mulig å sammenligne over år, både med oss selv og 
andre kommuner. 

 
Målsettinger og handlingsreglene bør som et minimum ta for seg: 

• Driftsøkonomien (gjennom netto driftsresultat) 

• Framtidige reserver i form av disposisjonsfond 

• Størrelse på lånegjeld 
 

 Krav til driftsøkonomien 
Driftsøkonomien måles ofte gjennom netto driftsresultat. En kommunes netto driftsresultat bør over tid 
være minimum 1,75% av brutto driftsinntekter. En kommune bør gå med overskudd i denne 
størrelsesorden over tid for å: 
 

• Skape handlefrihet 

• Muliggjøre oppbygging av fond 

• Bygge egenkapital i fremtidige investeringer 

• Gjennom en robust økonomi sikre at kommunens verdier ikke forringes. 
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Det anbefales ofte at netto driftsresultatet korrigeres for bruk av og avsetning til disponible fond i tillegg 
til årets premieavvik. Dette for å kunne vurdere virkelige årlige forpliktelser opp mot brutto 
driftsinntekter. 
 
Lillehammer kommune bør ha et netto driftsresultat – helst justert – på i størrelsesorden 1,75 %. For 
Lillehammer kommune er dette ca. 40-45 mill. kroner.  
 
Mål nummer 1: Netto driftsresultat skal over tid være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 
 
Det vil stille store krav til Lillehammer kommune for å nå denne målsettingen hvert år i årene som 
kommer. De siste årene har vist at de økonomiske utfordringene har vært størst innen helse- og 
omsorgstjenestene i Lillehammer kommune. Det vil være avgjørende for målet om 1,75 % netto 
driftsresultat at utgiftene til disse tjenestene utvikles til å ta en noe mindre andel av totaløkonomien til 
Lillehammer kommune. Det forventes at dette skjer gjennom tiltak som gjennomføres i 2018/2019, 
spesielt via velferdsteknologiske løsninger.  
Netto driftsresultat korrigeres ofte for avsetning til-  og bruk av bundne fond, i tillegg til driftsført 
premieavvik. Både netto driftsresultat og korrigert netto driftsresultat bør være minimum 1,75 % av 
brutto driftsinntekter. 

 Krav til disposisjonsfond 
Det er satt krav til hvor store disposisjonsfondene over tid bør være. Opptjeningen av disposisjonsfond 
kommer som oftest gjennom årlige overskudd. 
Disposisjonsfond skal være 

• Buffer mot uforutsette hendelser 

• Sikkerhet mot plutselige renteøkninger 

• Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg 

• Egenkapital i fremtidige investeringer 
 
Det anslås ofte at disposisjonsfondene i en robust økonomi bør være 10 % av totaløkonomien. For 
Lillehammer kommune sin del vil dette være om lag 230 mill. kroner. Disposisjonsfondet til Lillehammer 
kommune var ved utgangen av 2017 på 86,8 mill. kroner, og sum disponible driftsfond var på 101,4 mill. 
kroner. 39,2 mill. kroner av det regnskapsmessige mindreforbruket på 40,2 mill. kroner ble tilført 
disposisjonsfondet via kommunestyresak 38/18 om årsregnskap og årsberetning 2017.  Gjennom 2018 er 
det besluttet brukt 11,7 mill. kroner via kommunestyresak 50/18 1. kvartalsrapport, slik at 
disposisjonsfondet høsten 2018 er 114,3 mill. kroner. 
 
Mål nummer 2: Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av brutto driftsinntekter. 

 «Handlingsregel» for fordeling drift 
For å nå målsetting nummer 1 og 2 på sikt, vedtok Kommunestyret gjennom Økonomi- og handlingsplan 
2015-2018 handlingsregel for drift som gir nivået på hvor stor andel av netto driftsutgiftene til 
kommunen som skal gå til de respektive sektorer/tjenester. 
 
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; pleie og omsorg, barnehage 
og skole. De siste års drift har vist at de økonomiske utfordringene er spesielt store innen pleie 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. 
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* Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Kilde: SSB (tabell 04937, 
04897, 07800)  

 
 
Handlingsreglene kan vurderes årlig ved behandling av økonomi og handlingsplan ved endrede 
forutsetninger eller når gjeldende mål er nådd.  
 
Resultatene fra 2017 viser at tjenestene i stor grad er på nivået som forventes. 

 Krav til lånegjeld 
Hvor stor lånegjelden er, har stor betydning for driftsøkonomien.  
Lånegjeld bør måles mot totaløkonomien til Lillehammer kommune. Det kan være naturlig å bruke netto 
lånegjeld i % av brutto driftsinntekter.  
 
Mål nummer 3: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter. 
 
Målsetningen om 75 % vil utfordres de nærmeste årene. Dersom Lillehammer kommune investerer etter 
den takten som ligger i foreslått investeringsplan neste fire år, samtidig som kommunen fortsetter med 
nedbetaling etter metoden for minimumsavdrag, vil Lillehammer kommune ila fireårsperioden mer enn 
doble dette nivået. Selv om ca halve låneporteføljen til Lillehammer kommune er selvfinansierende (det 
er ikke Lillehammer kommune som bærer rente og avdragsutgifter), vil dette utfordre 
kommuneøkonomien de nærmeste årene.  Nærmere vurdering om dette i kapittel 6 om investeringer og 
lånegjeld. 
 
Det vil gjennom 2019 bli jobbet mer med målsettingene innenfor lånegjeld. Det er en oppfatning at netto 
lånegjeld ikke viser hele bildet, og at det bør vurderes om hovedmålsettingen også skal knyttes mot 
brutto lånegjeld, eventuelt også ta høyde for selvfinansierende del. Det endrer ikke oppfatningen om at 
lånegjelden de nærmeste årene er høy, men at det bør søkes å finne bedre, mer konkrete 
måleparametre. 
 
Dersom Lillehammer kommune oppnår målsetting 1 og 2, kan frie midler fra drift brukes til å finansiere 
investeringer og dermed redusere netto lånegjeld og kapitalutgifter. 
 

  Lillehammer KG 13 Handlings- 
regel   2015 2016 2017 2017 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 
per mottaker* 0,59 0,53 0,48 0,52 0,48-0,50 
Lønn, helse og omsorg, i % av totale 
lønnsutgifter 43,6 42,6 42,6 40,0 40-41 
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av 
totale netto driftsutgifter 38,8 37,3 36,7 35,0 36-37 
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale 
netto driftsutgifter 13,1 13,2 13,0 15,3 12-13 
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % 
av totale netto driftsutgifter 22,7 21,9 21,1 23,5 23-24 
Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 7,0 6,8 7,1 8,1 7-8 
Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale 
lønnsutgifter 21,4 20,8 21,6 25,8 23-24 
Elever per kommunal skole 244 267 262 288 > 300 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 1) 14,8 15,6 14,8 14,3 13-14 
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5.2 Andre forutsetninger 

 Pris- og lønnsvekst  
Økonomi og handlingsplan 2019-2022, og budsjett 2019 er utarbeidet i 2019-priser. Alle tall i 
dokumentet er oppgitt i 2019-priser hvis annet ikke er uttrykkelig angitt. 

 Prisvekst 2019-2022 
Prisvekstanslaget i forslaget til statsbudsjett er 1,8 % for 2019, og er brukt i forutsetningene om prisvekst 
i budsjettforslaget. Prisvekst for 2020-2021 i økonomiplanen følger Norges Banks prognoser 
(2022=2021), hhv. 1,6%, 1,7%. 

 Lønnsvekst 2019-2022 
Årslønnsveksten for kommunesektoren er i forslag til statsbudsjett 2019 anslått til 3,25 %. Dette er brukt 
i forutsetningene om lønnsvekst i dette budsjettforslaget.  
Med en forventet budsjettert prisvekst på 1,8 % og en forventet lønnsvekst på 3,25 %, er forventet 
reallønns-vekst 1,45%. Lønnsvekst for 2020-2021 i økonomiplanen følger Norges Banks prognoser 
(2022=2021), hhv. 3,8% og 3,9%. 

 Prisvekst i kommunale gebyrer 2019 
En pris- og lønnsvekst på henholdsvis 1,8 % og 3,25 % vil gi en veid utgiftsvekst for kommunal sektor i 
2019 på 2,8 %. Dette kalles i makroøkonomisk sammenheng for den kommunale deflatoren og er et 
uttrykk for generell prisvekst på kommunale tjenester. Alle kommunale gebyrer foreslås justert med 
denne prosentsatsen hvis ikke noe annet framgår av delkapittel 6. 

5.3 Risikovurdering av budsjett 2019  

 Risikovurdering/stresstesting av viktige budsjettforutsetninger 
Budsjettet for 2019 bygger som tidligere på en rekke forutsetninger når det gjelder forhold som lønns- 
og prisstigning, rentenivå mv. Lillehammer kommune har som hovedpolicy å legge seg på de samme 
anslag som de som ligger til grunn for statsbudsjettets vurdering av kommunesektoren som helhet. 
Dette gjøres først og fremst fordi man ikke anser seg å sitte på kompetanse som gir grunnlag for å mene 
noe annet om utviklingen i norsk økonomi enn det sentrale myndigheter gjør. I tillegg gir denne 
tilnærmingen en trygghet i form av at Lillehammer kommune har de samme opp- og nedsider knyttet til 
endringer som kommunesektoren sett under ett. Det må imidlertid advares mot å se på dette som en 
garanti for at man vil bli kompensert for eventuelle endringer i rammebetingelsene, erfaringsmessig vet 
vi at det ikke ligger noen automatikk i dette. 
 
Nedenfor følger en gjennomgang av de mest sentrale risikoelementene i budsjettet for 2019. Dette er 
elementer der sannsynligheten for en mindre gunstig utvikling er høyere enn sannsynligheten for at det 
går bedre enn antatt og/eller forhold der vurderte konsekvenser av et avvik endrer driftsresultatet med 
mer enn 1,5 mill. kroner. Det vises for øvrig til sektorkapittel senere i dokumentet.  
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 Risikofaktor Vurdering Vurdert risiko i 
budsjett 2019 

Ek
st

er
n

 r
is

ik
o

 

Generell økonomisk 
utvikling og 
skatteinngang 

I statsbudsjettet er det forutsatt en generell økonomisk vekst (økning i BNP) i 2019 på om lag 
2,7%. Forventet vekst i 2018 er 2,3%. Nivået på kommunesektorens skatteinntekter er koblet 
til den generelle økonomiske veksten først og fremst gjennom sysselsetting og lønnsnivå. Hvis 
veksten blir lavere enn forutsatt kan dette gi høyere arbeidsløshet og mindre lønnsvekst, noe 
som også vil redusere veksten i kommunenes skatteinngang. Lillehammer kommune 
budsjetterer på samme nivå som anslag fra statsbudsjett  for 2019. 

-10 mill.kroner  til + 
10 mill. kroner 

Pris- og lønnsvekst Budsjettet bygger på at den generelle prisstigningen (KPI-JAE) blir på 1,8% i 2019. Eventuelle 
endringer i den generelle prisstigningen anses isolert sett å innebære en begrenset risiko for 
kommunens årsbudsjett. Dette fordi innkjøp av varer og tjenester utgjør om lag bare 30 pst. av 
totalbudsjettet, hvorav prisvilkårene for de fleste varer og tjenester er avklart i rammeavtaler 
for 2019. 
 
Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er forutsatt å bli 3,25%. Lønnsoppgjøret i 2019 er et 
mellomoppgjør. Det er avsatt midler til å håndtere et lønnsoppgjør i denne størrelsesorden. 

- 5 mill. kroner 

Utvikling i finans-
markedene, 
herunder 
renteutvikling 

I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at kommunens innlånsrente vil ligge på 2,05%. 
(gjelder nye lån og lån med flytende rente). Dette er i tråd med Norges Banks syn om fortsatt 
relativ lav rente inn i 2019. Effekten av 1 prosentpoengs endring på årsbasis utgjør i 
størrelsesorden 5-7 mill. kr netto. Grunnen til forholdsvis lavt utslag er at Lillehammer 
kommune fortsatt har omkring 40% av lånene bundet i rentebytteavtaler og planlegger 
inngåelse av nye avtaler for å øke fastrenteandelen ytterligere. På den andre siden er 
Lillehammer kommune långiver av startlån og långiver til LGE Holding, og Lillehammer 
kommune belaster innbyggerne med renter på vann og avløps investeringer. 

--6 mill. kroner til + 
2 mill. kroner (bare 

renterisiko). 

In
te

rn
 r

is
ik

o
 

Volumendringer 
brukere 

Endringer i antall brukere og da spesielt enkeltbrukere som trenger tjenester akutt og i stort 
omfang, for eksempel ved flytting til kommunen eller overføring fra spesialisthelsetjenesten 
utgjør en økonomisk risiko for Lillehammer kommune. Det er forutsatt at dette skal løses 
innenfor den enkeltes budsjettrammer. 

-20 mill. kroner – 0 
mill. kroner 

Sykefravær Målsetningen for sykefraværet er 7,5 % samlet for kommunen. Grovt sett så koster 1 % 
sykefravær i arbeidsgiverperioden om lag 10 mill. kr på årsbasis. Tilsvarende for utenfor 
arbeidsgiverperioden er om lag 1 mill. kr.  

-10 mill. kroner/+ 10 
mill. kroner 

Utskrivningsklare 
pasienter 

Endringer i bruk av egne plasser på helsehuset samt åpning av Gartnerhagen 6 skal sammen 
med andre tiltak (bl.a innsatsteam) bidra til reduksjon i betalingsdøgn på sykehuset. Det vil 
fortsatt være behov for å kjøpe noen plasser eksternt (Skogli og Tretten).  

-6-7 mill. kroner – 0 
mill. kroner 

Gjennomføring av 
sentrale 
budsjettiltak 

Det legges stor vekt på at de enkelte tjenesteområder skal nå det budsjetterte målet med de 
tiltakene som ligger i budsjett 2019. Det er likevel risiko for at enkelte virksomheter ikke når 
effektiviseringsmålene. 

-10 mill. kroner/+ 10 
mill. kroner 

Bosetting av 
flyktninger 

Det er knyttet usikkerhet til bosetting av flyktninger i 2019. Det er lagt inn en forutsetning om 
betydelig reduksjon i antall flyktninger i 2019. Introduksjonslønn går samtidig fra å være en 2-
årig til en 3-årig ordning. Det er også knyttet usikkerhet til det økonomiske utfallet av dette.  

-5 mill. kroner – 0 
mill. kroner 

Flom Det er avsatt 70 mill. kroner til investeringer i flomsikring i 2019. Det er risiko for framdriften 
og merforbruk med hensyn til kompleksitet i flomtiltakene.  
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5.4  Driftsoversikt  
Driftsoversiktene vises både i form av budsjettskjema 1A (bevilgningsområdet) og egne oversikter pr 
sektor/ tjenesteområde med samme informasjon som budsjettskjema 1B. Det ligger overordnede 
forutsetninger til grunn for planoversiktene.   

Alle tall i denne gjennomgangen er oppgitt i 2019-kroner.  
Driftsoversikt – budsjettskjema 1A (Bevilgningsområdet) 
 

 

 Frie, disponible inntekter 
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Anslag for 
Lillehammer kommunes budsjett for 2019 følger i all hovedsak forslag til Statsbudsjett 2019 og KS sin 
prognosemodell.  

Frie inntekter forventes økt med 42,5 mill. kroner i statsbudsjett 2019, som skal dekke lønns- og 
prisvekst på om lag tilsvarende beløp. Det ligger i tillegg føringer i statsbudsjettet på nærmere 7 mill. 
kroner, blant annet knyttet til tidlig innsats i barnehage og skole, opptrappingsplan på rusfeltet og 
opptrappingsplan for habilitering/ rehabilitering.  Realmessig vekst i frie inntekter forventes dermed å bli 
om lag +/- 0 mill. kroner.   

Tall i 1000 kroner

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

grunnlag 2019

2020 2021 2022
Opprinnelig 

budsjett 2018
Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
i 2019- kr i 2019- kr i 2019- kr i 2019- kr i 2019- kr i 2019- kr i 2018- kr

 i 2017 - kr

Skatt på inntekt og formue -804 457 -804 457 -804 457 -804 457 -804 457 -777 800 -769 643

Ordinært rammetilskudd -695 466 -695 466 -697 851 -698 461 -698 533 -667 854 -649 341

Sum frie inntekter -1 499 922 -1 499 922 -1 502 307 -1 502 917 -1 502 989 -1 445 655 -1 418 984

Skatt på eiendom -137 136 -137 136 -139 879 -142 676 -145 530 -131 800 -132 638

Andre direkte eller 0 0 0

Andre generelle 

statstilskudd -50 752 -50 752 -55 952 -54 816 -54 438 -57 118 -65 220

Sum frie disponible 

inntekter -1 687 811 0 -1 687 811 -1 698 138 -1 700 409 -1 702 957 -1 634 573 -1 616 842

FINANSINNTEKTER/-

UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -51 597 -51 597 -52 827 -55 143 -54 432 -43 402 -49 337

Renteutgifter, provisjoner 

og andre finansutgifter 77 123 -2 400 79 523 97 968 110 397 112 206 69 406 62 118

Avdrag på lån 100 085 100 085 104 132 108 060 108 060 86 471 77 618

Netto finansinntekter/-

utgifter 125 610 -2 400 128 010 149 273 163 315 165 835 112 475 90 399

AVSETNINGER OG BRUK AV 

AVSETNINGER

Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige 

mindreforbruk 0 -30 829

Til ubundne avsetninger 40 000 40 000 45 000 50 000 55 000 44 000 74 850

Til bundne avsetninger 0 0 0

Bruk av ubundne 

avsetninger -24 000 -24 000 -350 -3 000

Netto avsetninger 16 000 0 16 000 45 000 50 000 55 000 43 650 41 021

FORDELING

Overført til 

investeringsregnskapet 30

Til fordeling drift fra 1A -1 546 200 -2 400 -1 543 800 -1 503 865 -1 487 094 -1 482 122 -1 478 448 -1 485 392

Driftsnivå 1 546 200 2 400 1 543 800 1 503 865 1 487 094 1 482 123 1 478 448 1 445 224

Budsjett 2018-2021 i 

balanse 0 0 0 0 0 0 0 -40 168
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 Eiendomsskatt 
Ordinær eiendomsskatt er anslått til 136,9 mill. kr i 2019, noe som er en økning på om lag 5 mill. kroner 
fra opprinnelig budsjett 2018. Budsjettet er basert på vedtak kommunestyresak 2017 om retaksering av 
eiendommer, samt en forventning om noe økt eiendomsskatt med bakgrunn i nye eiendommer i 2017 og 
2018. 
 
Mulig konsekvens ved vedtak av forslag til Statsbudsjett, endring fra 2020: 

1. Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra 7 til 5 promille 

a. Lillehammer kommune skattlegger pr tid bolig- og fritidseiendommer med 3,8promille på et 

taksgrunnlag hvor det trekkes fra bunnfradrag på 500.000 pr bolig/fritidseiendom. 

2. Redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendommer. Regjeringen forslår å innføre et 

tak på skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer ved at det innføres en regel med obligatorisk 

bunnfradrag i markedsverdien. Reduksjonsfaktoren er foreslått til 30 % 

a. KS Eiendomsskatteforum bekrefter at det vil være kommunens vedtatte 

eiendomsskattetakster som skal reduseres med 30 %. 

b. For Lillehammer sin del, vil en reduksjon i skattetakstgrunnlaget på 30% direkte medføre tap 

av inntekter på i størrelsesorden 30 mill. kroner. Lillehammer kommune vil kunne øke 

promillesatsen til 5 promille, og derav innhente om lag 22 mill. kroner. Lillehammer 

kommune vil også kunne endre på bunnfradraget slik at man innenfor nye rammer kan heve 

den samme inntekten til kommunen innenfor de nye reglene som er foreslått. 

3. Obligatorisk bruk av formuesgrunnlag for boligeiendommer. Det foreslås at Skatteetatens 

formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. 

4. Overgangsregel for obligatorisk bruk av formuesgrunnlag. For å ta i bruk Skatteetatens 

formuesgrunnlag for eiendomsskatt på boligeiendommer foreslås det en overgangsregel for 

skatteårene 2020 til 2023. Overgangsregelen gjelder for kommuner som har gjennomført alminnelig 

taksering i 2013 eller senere. 

 

Det er pr. d.d. kun boligeiendommer som kan beskattes ut ifra skatteetatens formuesgrunnlag. Det vil si 

at det ikke finnes for fritidsboliger og våningshus/kårboliger. 

Det er pr tid ikke kjent hva Skatteetaten legger til grunn for utregningen av formuesgrunnlagene og 

administrasjonen har ikke innsikt i nivået på disse. 

 Andre generelle statstilskudd 
Andre generelle statstilskudd består av amortiseringstilskudd og integreringstilskudd. 

• Amortiseringstilskudd er en rente- og avdragskompensasjonsordning knyttet til utbyggingen av 
skoler og etablering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For 2019 er amortiseringstilskuddet 
vurdert til 5,7 mill. kr.  

• Integreringstilskuddet for 2019 er redusert betydelig fra 2016/2017-nivå, og reduseres 
ytterligere med rundt 10 mill. kroner fra 2018-nivå til 45 mill. kroner i 2019. Det er lagt inn en 
forutsetning om å bosette 30 flyktninger til neste år. Til sammenligning ble det bosatt nesten 100 
flyktninger i 2016. Budsjettet for 2019 er basert på Imdis signaler om bosettingstall på landsbasis 
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som gir en forventet nedgang i integreringstilskuddet til Lillehammer kommune. Det er knyttet 
stor usikkerhet rundt bosettingstallene for neste år, og hvordan dette vil påvirke driften.   

 Finansinntekter og finansutgifter 
Finanspostene består av renteinntekter, utbytte, avkastning kapital, renteutgifter og avdrag. 

 Renter og avdrag 
Netto renter og avdrag dekker betjening av kommunens lån på om lag 3,3 mrd. kroner.  Alle 
avdragsanslag er basert på minimumsavdrag. 

Med langsiktige lån på om lag 3,3 mrd. kr er kommunens økonomi bundet opp med driftsførte 
renteutgifter og avdrag i størrelsesorden 180 mill. kr pr år. Av dette dekke innbyggerne ca. 50 mill. kr 
gjennom Vann og Avløps-gebyrer, ca 7 mill. kroner renter på videreformidling av startlån, ca 15 mill. 
kroner på renter knyttet til utlån til energisektoren og Lillehammer kommune mottar rentetilskudd fra 
staten på ca. 4,4 mill. kr. Disse postene er avhengig av rentesvingninger. Ca 13,5 mill. kroner av 
renteinntektene fra Eidsiva energi vil bli erstattet av økte utbytteinntekter etter kommunestyresak 82/18 
om konvertering av ansvarlig lån til egenkapital i Eidsiva energi. 
 
Det vil ta omlag 30 år å nedbetale denne gjelden. 
 
I henhold til KOSTRA 2017 er netto lånegjelden 69496 kr pr. innbygger. Gjennomsnitt for gruppe 13 er 67 
820 kr pr innbygger (konserntall). 
 
Det er lagt til grunn en rente på 2,05% for flytende og nye lån i 2019, og det er anslått at denne vil øke til 
3,1% i slutten av planperioden. Renteanslaget er basert på Norges Banks hovedprognose, samt anslag fra 
Kommunalbanken. Gj.sn. rente av fast og flytende rente forventes å ligge på ca 2,5 % i 2019. Lillehammer 
kommunes drift er lite sensitivt i forhold til svingninger i rentemarkedet på kort sikt. Det hefter likevel 
usikkerhet ved anslaget, jfr. omtale i kapittel om risikovurdering.  
 
I 2019 er det budsjettert med et totalt låneopptak på 899,65 mill. kr, hvorav 307,8 mill. kr til 
selvfinansierende investeringer, 471,85 mill. kr til ikke selvfinansierende investeringer og 120 mill. kr til 
lån fra Husbanken som startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Når det gjelder nye 
låneopptak for 2019, vises det til kapittel 6.5 vedrørende planlagte låneopptak. 

 Utbytte fra aksjeselskaper 
Anslaget på 22 mill. kr er forventet utbytte fra LGE Holding og er basert på Eidsivas langsiktige 
utbytteplaner. Dette er en reduksjon på 2,4 mill.kr fra fjorårets budsjett. Utbetalt utbytte i 2017 ble 23,1 
mill.kr. Kraftbransjen er inne i en periode med svak lønnsomhet, hovedsakelig som følge av lave 
kraftpriser. Det er derfor forventet at utbytte går ytterligere ned i økonomiplanperioden, jamfør vedtatt 
utbytteplan.  
 
Netto finansutgifter og inntekter er budsjettert med 128 mill. kr i 2019. Dette er en økning fra budsjett 
2018 på 15,5 mill. kroner som hovedsakelig skyldes merinvesteringer gjort senere år som øker total 
lånegjeld og derav rente og avdragsutgifter.  
 

5.5 Avsetninger og bruk av avsetninger 

 Til ubundne avsetninger 
Det er budsjettert med et positivt resultat/ mindreforbruk på 40 mill. kroner i 2019. Mindreforbruket 
avsettes til ubundet fond. Det legges opp til en ytterligere opptrapping med fem mill. kroner for 
perioden 2020-2022. Ved å greie disse budsjetterte målene i perioden, vil Lillehammer kommune i 
fireårsperioden nå målet om netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter og ved utgangen av 
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fireårsperioden være nær målet om et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsinntekter (230-260 mill. 
kroner). 

 Fra ubundne avsetninger 
Det er budsjettert med bruk av fond på 24 millioner kroner i driftsbudsjett 2019. 

 Vurdering av reserve  
Det forutsettes at det avsettes reserver til å håndtere uforutsette hendelser innenfor det enkelte 
tjenesteområde. Formannskapets reserve er 1,3 mill.kr i budsjettforslaget. Utover dette, er det avsatt 
sentrale reserver på 15 mill.kr i årets budsjett for å ivareta usikkerhet ved anslag som budsjettet bygger 
på – jfr. risikovurdering tidligere i dokumentet. Sentral reserve er budsjettert under Fellesområdet som 
omtales senere i dokumentet.  

 Disponible rammer 2019-2022 
Frie disponible inntekter fratrukket netto finansutgifter og avsetninger til fond og forventet 
reallønnsvekst, har et forventet nivå på 1.544 mill. kroner i 2019 for så å reduseres til i størrelsesorden 
1.480 mill. kroner mot slutten av perioden – alt målt i 2019-kroner. Mindreforbruk i 2019 foreslås 
budsjettert med 40 mill. kroner, men trappes deretter opp igjen med 5 mill. kroner pr år, jamfør vedtak i 
Økonomi- og handlingsplan 2016-2020.  

For å klare å tilpasse driften til forventede inntektsnivå i årene 2020-2022 må driftsnivået ytterligere ned 
med om lag 60-90 mill. kroner i planperioden. Synliggjøringen av dette ligger på fellesområdet vist 
senere i dette kapittelet. Hovedårsaken til behov for ytterligere effektivisering, er forventet økning i 
finansutgifter og målsetting om høyere avsetning til disposisjonsfond. I tillegg vil flere tjenesteområder 
ha utfordringer med større vekst i planperioden. Det vil fortsatt være behov for å redusere aktivitet og 
gjennomføre strukturendringer.  
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5.6 Økonomisk oversikt drift 2019-2022 

 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr

Sektor by- og samfunnsutvikling 120 327       500                    119 827       121 627  122 027  122 027  118 696    

Eiendom 32 229         -                     32 229         33 329    33 429    33 429    34 091      

Vann og avløp -               -                     -               -          -          -          -           

Park og idrett 31 893         500                    31 393         31 693    31 693    31 693    30 205      

Veg og trafikk 27 187         -                     27 187         28 387    28 687    28 687    26 124      

Byggesak 1 961           -                     1 961           1 961      1 961      1 961      2 085        

Plan og miljø 14 353         -                     14 353         13 553    13 553    13 553    13 001      

Fagavdeling 702              -                     702              702         702         702         1 333        

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 002         -                     12 002         12 002    12 002    12 002    11 857      

Sektor helse og omsorg 445 800       1 000                 444 800       446 115  447 155  448 330  404 766    

Hjemmebaserte tjenester 195 537       500                    195 037       195 037  195 037  195 037  169 058    

Lillehammer helsehus 176 607       500                    176 107       177 207  178 407  179 707  170 152    

Rehabilitering 25 952         -                     25 952         25 952    25 952    25 952    25 015      

Samhandlingsreformen 6 736           -                     6 736           6 736      6 736      6 736      4 207        

Fag- og utviklingsenhet 8 682           -                     8 682           8 682      8 682      8 682      8 794        

Legehelsetjenester 32 286         -                     32 286         32 501    32 341    32 216    27 540      

Sektor velferd 260 549       1 000                 259 549       275 362  278 612  278 612  245 704    

Tilrettelagte tjenester (Bofellesskap) 189 123       -                     189 123       195 123  195 123  195 123  182 273    

Psykisk helse og rus 41 432         1 000                 40 432         44 232    47 482    47 482    36 803      

Tildeling 29 193         -                     29 193         29 193    29 193    29 193    26 628      

Miljøbehandling 801              -                     801              6 814      6 814      6 814      -           

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 792 038       1 100                 790 938       790 380  793 180  793 180  752 073    

Barnevernstjenesten 54 147         -                     54 147         54 147    54 147    54 147    53 927      

Grunnskole 351 287       680                    350 607       349 887  349 887  349 887  334 100    

Fagavdeling 11 148         -                     11 148         11 148    11 148    11 148    11 685      

Kultur 44 384         -                     44 384         45 121    45 121    45 121    42 387      

Lillehammer helsestasjon 24 422         420                    24 002         25 427    25 427    25 427    22 393      

NAV 55 407         -                     55 407         55 407    55 407    55 407    52 785      

Lillehammer læringssenter 49 169         -                     49 169         49 169    49 169    49 169    47 200      

Barnehager 202 073       -                     202 073       200 073  202 873  202 873  187 596    

Fagenheter og andre 167 684       -                     167 684       168 739  171 039  173 039  165 731    

Rådmann, sektorsjefer, prosjekter 10 583         -                     10 583         10 583    10 583    10 583    10 303      

Politisk virksomhet 8 285           -                     8 285           7 285      8 285      8 285      7 048        

HR 16 244         -                     16 244         18 244    20 244    22 244    18 596      

Dokumentasjon og service 12 018         -                     12 018         12 018    12 018    12 018    12 755      

Stabsfunksjoner 9 046           -                     9 046           9 046      9 046      9 046      8 386        

Fellesenhet økonomi 1 850           -                     1 850           1 850      1 850      1 850      1 833        

IT 45 765         -                     45 765         44 820    44 120    44 120    46 181      

Kommuneadvokat 4 066           -                     4 066           4 066      4 066      4 066      2 826        

Innkjøp 3 253           -                     3 253           3 253      3 253      3 253      3 094        

Økonomisk planlegging og analyse 6 227           -                     6 227           6 227      6 227      6 227      6 704        

Næringsutvikling 5 068           -                     5 068           6 068      6 068      6 068      4 979        

Fellesområdet -               -          -          -          -           

Politisk virksomhet -                     -               -          -          -          -           

Revisjon og kontrollutvalg 2 861           -                     2 861           2 861      2 861      2 861      2 793        

Omplasseringsutvalg/overtallige 995              -                     995              995         995         995         1 000        

Felles brann lk 24 285         -                     24 285         24 285    24 285    24 285    22 007      

LKs andel av fellesfunksjoner 17 140         -                     17 140         17 140    17 140    17 140    17 226      

Fellesområdet -240 196      -1 200                -238 996      -298 358 -324 918 -333 065 -208 518  

Sum driftsrammer 1 546 201         2 400                         1 543 801         1 503 865  1 487 094  1 482 123  1 478 452    

Vedtatt 

budsjett 

2018

Tjenesteområde

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

Kommune-styrets 

endringer

Vedtatt 

budsjett 2019
2020 2021 2022
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5.7 Økonomisk oversikt drift budsjett 2019 

 
 

5.8 Driftsøkonomi – sektorer  
Kapitlet viser budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 pr sektor og tjenesteområde. Kapitlet beskriver 
budsjettet og planens målsettinger, tiltak og konsekvenser for ansatte og brukere. 

tall i tusen kr i 2018-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Sektor by- og samfunnsutvikling 120 327      500               119 827        -4 012          860              122 979       118 696       

Eiendom 32 229        -                32 229          -1 422          860              32 791         34 091         

Vann og avløp -              -                -                -               -               -               -               

Park og idrett 31 893        500               31 393          -658             -               32 051         30 205         

Veg og trafikk 27 187        -                27 187          -737             -               27 924         26 124         

Byggesak 1 961          -                1 961            -260             -               2 221           2 085           

Plan og miljø 14 353        -                14 353          -72               -               14 425         13 001         

Fagavdeling 702             -                702               -804             -               1 505           1 333           

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 002        -                12 002          -60               -               12 062         11 857         

Sektor helse og omsorg 445 800      1 000            444 800        -5 480          19 910         430 371       404 766       

Hjemmebaserte tjenester 195 537      500               195 037        -2 480          11 500         186 017       169 058       

Lillehammer helsehus 176 607      500               176 107        -2 385          4 650           173 842       170 152       

Rehabilitering 25 952        -                25 952          -130             500              25 582         25 015         

Samhandlingsreformen 6 736          -                6 736            -34               2 250           4 519           4 207           

Fag- og utviklingsenhet 8 682          -                8 682            -289             -               8 971           8 794           

Legehelsetjenester 32 286        -                32 286          -162             1 010           31 438         27 540         

Sektor velferd 260 549      1 000            259 549        -1 304          7 261           253 592       245 704       

Tilrettelagte tjenester (Bofellesskap) 189 123      -                189 123        -950             3 576           186 498       182 273       

Psykisk helse og rus 41 432        1 000            40 432          -203             1 950           38 685         36 803         

Tildeling 29 193        -                29 193          -147             1 735           27 604         26 628         

Miljøbehandling 801             -                801               -4                 -               805              -               

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 792 038      1 100            790 938        -16 808        30 708         777 038       752 073       

Barnevernstjenesten 54 147        -                54 147          -1 272          -               55 419         53 927         

Grunnskole 351 287      680               350 607        -5 642          11 874         344 375       334 100       

Fagavdeling 11 148        -                11 148          -56               -               11 204         11 685         

Kultur 44 384        -                44 384          -223             150              44 457         42 387         

Lillehammer helsestasjon 24 422        420               24 002          -121             150              23 973         22 393         

NAV 55 407        -                55 407          -1 778          1 900           55 285         52 785         

Lillehammer læringssenter 49 169        -                49 169          -6 701          5 700           50 170         47 200         

Barnehager 202 073      -                202 073        -1 015          10 934         192 154       187 596       

Fagenheter og andre 167 684      -                167 684        -7 561          3 711           171 534       165 731       

Rådmann, sektorsjefer, prosjekter 10 583        -                10 583          -53               -               10 636         10 303         

Politisk virksomhet 8 285          -                8 285            -42               1 250           7 076           7 048           

HR 16 244        -                16 244          -2 807          -               19 051         18 596         

Dokumentasjon og service 12 018        -                12 018          -1 055          -               13 073         12 755         

Stabsfunksjoner 9 046          -                9 046            -1 595          -               10 641         8 386           

Fellesenhet økonomi 1 850          -                1 850            -9                 -               1 859           1 833           

IT 45 765        -                45 765          -1 826          -               47 591         46 181         

Kommuneadvokat 4 066          -                4 066            -20               759              3 327           2 826           

Innkjøp 3 253          -                3 253            -16               -               3 269           3 094           

Økonomisk planlegging og analyse 6 227          -                6 227            -31               -               6 258           6 704           

Næringsutvikling 5 068          -                5 068            -               -               5 068           4 979           

Revisjon og kontrollutvalg 2 861          -                2 861            -14               82                2 793           2 793           

Omplasseringsutvalg/overtallige 995             -                995               -5                 -               1 000           1 000           

Felles brann lk 24 285        -                24 285          -               1 620           22 665         22 007         

LKs andel av fellesfunksjoner 17 140        -                17 140          -86               -               17 226         17 226         

Fellesområdet -240 196     -1 200           -238 996       -30 478        -               -208 518      -208 518      

Sum driftsrammer 1 546 201   2 400            1 543 801     -65 644        62 450         1 546 995    1 478 452    

Tjenesteområde
Vedtatt 

budsjett 2018

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

Sum 

reduksjoner

Sum 

økninger

Teknisk 

budsjett-

ramme 2019

Vedtatt 

budsjett 2018
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Framskriving av budsjett og teknisk ramme for 2019 
Den tekniske rammen for 2019 er budsjettrammen for 2018 justert med lønnsoppgjør 2018, 
helårsvirkninger i 2018 av permanente tiltak som er vedtatt igangsatt i løpet av 2018.  
Jamfør overordnet budsjettoversikt, med budsjettert mål om 40 mill. kroner i overskudd 
(mindreforbruk), er sum budsjettert driftsnivå 1.544 mill. kroner. 
 
Diagrammet under viser en fordeling av driftsrammer pr. sektor. Dette må ikke forveksles med fordeling 
etter funksjoner i KOSTRA-sammenheng.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 Fellesområdet  
 

 
 
Fellesområdet er fellesinntekter og fellesutgifter som ikke kommer fram i budsjettskjema 1A. 
Fordelingene ovenfor viser hvilke inntekter og utgifter som ligger knyttet til fellesområdet i dette 
dokumentet. 

Lønnsreserve 
Det er avsatt 31,4 mill. kr til dekning av lønnsveksten som følge av lønnsoppgjør i 2019. Dette bygger på 
en forventet lønnsvekst fra 2018 til 2019 fra forslag til statsbudsjett på 3,25 %.  

Kalkulatoriske renter og avskrivninger 
Kalkulatoriske renter og avskrivninger er utgifter som belastes virksomheten direkte, og skal dekke reelle 
rente og avskrivninger, for å få et riktig utgiftsnivå på virksomhetene. Hovedtyngden knytter seg opp til 
vann- og avløpsinvesteringene, samt investeringene innenfor Eiendom, som danner grunnlaget for 
internhusleien. Motposten til kalkulatoriske renter og avskrivninger ligger på fellesområdet som en 
inntektspost. I årets budsjett utgjør dette til sammen 212 mill. kroner. 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 
Gjennom ordningen får kommunene dekket 80 % av utgiftene over innslagspunktet på 1.320.000 kroner 
pr. bruker.  I forslag til statsbudsjett øker innslagspunktet mer enn forventet lønnsvekst, noe som vil 
medføre en reduksjon på anslagsvis 3 mill. kroner. For 2019 anslås det et samlet tilskudd på i overkant av 
100 mill. kroner. Anslaget bygger på 2018 nivå. 

Tilskudd 
Rådmannen foreslår et tilskudd til Olympiaparken på 15,5 mill. kroner. Ytterligere 
tilskudd/engangsbevilgninger på til 6,4 mill. kroner er sammensatt som følger; 
 

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjettforslag 2019
2020 2021 2022

 Regnskap 2017  Vedtatt budsjett 

2018 

Tilskudd ressurskrevende brukere -104 000 -104 000                    -107 000                 -110 000                 -110 000                 -96 714                   -100 880                 

Lønnsreserve 31 413 31 413                        31 413                     31 413                     31 413                     34 854                     

Pensjon - akkumulert premieavvik tbf 21 260 21 260                        29 364                     41 231                     44 591                     15 814                     17 927                     

Pensjon - andre pensjonselementer -18 500 -18 500                      -14 421                   -17 215                   -17 690                   -4 984                      -14 472                   

Engangsbevilgninger/tilskudd etc 6 361 6 361                          6 361                       4 861                       4 861                       5 183                       6 811                       

Motpost avskrivninger -117 328 -117 328                    -118 757                 -120 185                 -121 614                 -99 129                   -99 898                   

Kalkulatoriske renter -94 903 -94 903                      -99 903                   -104 903                 -109 903                 -75 171                   -91 320                   

OU-kontingent 1 500 1 500                          1 500                       1 500                       1 500                       2 743                       1 500                       

Tilskudd Olympiaparken 15 500 15 500                        15 500                     15 500                     15 500                     14 700                     14 700                     

Sentral reserve 15 000 15 000                        15 000                     15 000                     15 000                     15 000                     

Luftkvalitet - del av skjønnsmidler 100 100                             100                          

Satsing digitalisering - gjennom KS 0 560                          

Formannskapets reserve 1 300 1 300                          1 300                       1 300                       1 300                       1 300                       

Avsetning til  forsikringsfond 350 350                             350                          350                          350                          350                          350                          

Miljøfyrtårn 400 400                             400                          

Personforsikringer+(fra HR) 3 500 3 500                          3 500                       3 500                       3 500                       3 500                       

KS FOU 1 050 1 050                          1 050                       1 050                       1 050                       1 050                       

Tap på fordringer (inkl avsetning) 0 3 696                       -                           

Ytterligere krav til  effektivisering 2018-2020 0 -61 004                   -86 713                   -91 321                   0

Bruk av dispfond -6 438                      

Bruk av eldre fond -2 000 -2 000                         -                           

Andre forhold 0 3 884                       -                           

Kommunestyrets vedtak om nedtak Kostra-def. -1200 -1200

Sum fellesområdet -240 197       -1 200           -238 997                    -295 746                 -323 311                 -331 462                 -236 066                 -208 518                 
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Ytterligere effektivisering i fireårsperioden (år 2-4) 
Det må forventes ytterligere effektiviseringer i størrelsesorden 60-90 mill. kroner gjennom planperioden. 
Effektiviseringene er ikke konkretisert innenfor områder, men det ligger en klar forventning om fortsatt å 
kunne ta ut langsiktige gevinster gjennom bedre strukturer, målrettet gevinstrealisering og digitalisering. 
 

 Sektor for by- og samfunnsutvikling 
 
Sektorens hovedoppdrag fra kommuneplan og andre vesentlige forutsetninger for sektoren 

Sektor for by- og samfunnsutvikling skal oppleves som offensiv, tydelig og forutsigbar i rollen som 

samfunnsutvikler og tilrettelegger. Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet i dialogen med 

mangfoldet av samfunnsaktører. Kommunale eiendommer, bygg, anlegg og infrastruktur skal forvaltes 

på en god måte. Dette innebærer at prioriterte oppgaver innen drift og vedlikehold må være godt 

organisert, samordnet og bidrar til en effektiv oppgaveløsning. 

 
I planperioden vil sektoren videreføre fokus på kvalitet i alle deler av tjenesteproduksjonen, god 
ressursforvaltning, kompetanseutvikling og samhandling. 
 
Sektor for by- og samfunnsutvikling har et direkte ansvar for gjennomføring og oppfølging innenfor 

følgende av kommuneplanens samfunnsområder:  

• Bygge, bo og leve    

• Kultur og idrett 

• By og næringsutvikling 

• Samferdsel og transport 

• Klima og miljø 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Sektoren er i tillegg en sentral premissleverandør knyttet til samfunnsområdene helse og omsorg og 

oppvekst og utdanning.  

 

Tilskudd:

2019 2018 2017

Lillehammer Skifestival 5000 3800 3500

Tilskudd Maihaugsalen (ev. over to år) 1500 1500

Inkubator- Lillehammer k 150

Skibladner 161 161 161

Særforbundalliansen 250 250

Tour of Norway 200

IUA - del av skjønnsmidler 150 150

Annet 350

Limpi 1000

Lillehammer sentrum drift 400

Jubileum OL og fakkelpris 400

6 361                      6 811            5 911         
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Sektorens leveransemål konkretiseres og følges opp i planperioden og i henhold til følgende kommunale 
planer og strategier: 

• Kommuneplanens arealdel - Revisjon og oppfølging. 

• Kommunedelplan for det sentrale byområdet 2006 – Revisjon og oppfølging. 

• Kommunedelplan for Klima og miljø, årlig rullering og oppfølging av tiltak. 

• Byutvikling 2044 - Strategi for Areal og transportutvikling, oppfølging av tiltak. 

• Kommunedelplan for Vann og avløp - årlig rullering og oppfølging av tiltak. 

• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - årlig rullering og oppfølging av tiltak. 

• Kommunedelplan for Trafikk og transport – Revisjon og oppfølging 

• Tiltaksplaner for bynære vassdrag, gjennomføring og oppfølging av tiltak.  
 
Utfordring i planperioden er at sektoren ikke har tilstrekkelige ressurser for gjennomføring av 
mangfoldet av oppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte. Dette innebærer en tydelig prioritering av 
hvilke leveransemål som skal ha hovedfokus i det enkelte budsjettår og i planperioden. 
 
Kommunal eiendom, bygg, anlegg og infrastruktur (FDVU)  
Sektoren har et omfattende forvaltning-, vedlikehold og driftsansvar tilknyttet mangfoldet av 
kommunens bygninger, anlegg, områder og infrastruktur. Det er i dag ikke tilstrekkelige ressurser til 
forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av den totale bygg- og anleggsmassen, forutsatt at normal 
funksjon skal opprettholdes og at opparbeidet vedlikeholdsetterslep ikke skal økes ytterligere. Samlet 
sett videreføres en streng prioritering av tjenestene i sektoren som medfører at tjenester reduseres 
innen enkelte områder som kan medføre at noen brukere/brukergrupper opplever redusert 
tjenestekvalitet. For øvrig må tjenesteområdene i størst mulig grad prøve å opprettholde dagens kvalitet 
gjennom å jobbe mer effektivt. 
 
Klimatilpasninger, vassdrag og flom  
Sektoren har store utfordringer vedrørende klimatilpasninger generelt for Lillehammersamfunnet, 
forhold som synliggjøres og planmessig ivaretas gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel med 
hensynssoner flom, flomskred og skred. I tillegg til å ivareta flom og skred i arealplaner må fysiske tiltak i 
vassdragene prioriteres. Dette omfatter å planlegge, gjennomføre og/eller koordinere tiltak i vassdrag 
for forebygging mot flom og eventuelle tiltak mot skred. Dette arbeidet er ressurskrevende og berører i 
vesentlig grad alle tjenesteområdene innenfor sektoren. Prosjekt vassdrag, etablert etter 
flomsituasjonen i 2014, videreføres i planperioden med hovedformål om å utarbeide tiltaksplaner og 
gjennomføre prioriterte tiltak knyttet til bynære vassdrag, og avklare kommunens helhetlige ansvar 
gjennom koordinering internt mellom ulike tjenesteområder og eksternt mellom private og andre 
offentlige aktører. Evaluering av prosjektet må sluttføres i løpet av 2019 og må avklare prioriterte 
oppgaver, ressursbehov og videre ansvar og organisering. 
 
Konsekvenser for ansatte i sektoren 
Lillehammer kommune har i henhold til vedtatte planer og pågående planprosesser store ambisjoner 
knyttet opp imot viktige samfunnsoppgaver. Dette omfatter i stor grad drift, vedlikehold og 
forvaltningsoppgaver innenfor sektoren. Dersom tilgjengelige ressurser innenfor mangfoldet av 
oppgaver ikke er tilstrekkelig kan dette få negative arbeidsmiljømessige konsekvenser knyttet til flere av 
tjenesteområdene. De økonomiske rammene i planperioden innebærer en videreføring av 
effektiviseringskrav som stiller store krav til ledelse på alle nivå for å ivareta og videreutvikle et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø og gjennom dette opprettholde og øke nærværet på de enkelte 
arbeidsplassene. Kompetanseutvikling blant egne ansatte, kombinert med rett lønnspolitikk, vil fortsatt 
være helt sentrale tiltak for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. 
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Sektorens hovedprioriteringer og økonomi i planperioden 
 
Økonomiplan 2019-2022 
 

 
 
Budsjett 2019 
 

 

5.8.2.1 Byggesak 
 
Kostnader for byggesaksbehandling og seksjonering skal dekkes over gebyr knyttet til behandling av 
saker (selvkost). Administrative kostnader med eiendomsskattearbeidet skal ikke dekkes over andre 
gebyr innen selvkostområdet, og skal synliggjøres som netto utgift.  
Eiendomsskattearbeidet vil bli mer ressurskrevende i fremtiden, som følge av flere bebygde eiendommer 
i kommunen og ved at eiendomsskatten nå kan påklages hvert år. Sakene blir stadig mer komplekse da 
flere byggesaker skjer i sentrumsområdet hvor det er vern og tett bebyggelse. 
 
Etter takseringen i 2016 er det registrert eiendommer som har avvik i forhold til matrikkelinformasjon i 
kommunen. Rettelse, slik at matrikkelinformasjon blir riktig er en ressurskrevende oppgave, arbeidet er 
påstartet i 2018 og videreføres i 2019. Oljetanker skal tas ut av bruk og saneres i løpet av 2019, dette vil 
også være en ressurskrevende oppgave som må prioriteres. 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr i  2017-kr

Sektor by- og samfunnsutvikling 120 327          500               119 827        122 127      122 527      122 527      118 696      113 412      

Eiendom 32 229            -                32 229          33 329        33 429        33 429        34 091        30 829        

Vann og avløp -                 -                -                -              -              -              -              -              

Park og idrett 31 893            500               31 393          32 193        32 193        32 193        30 205        28 811        

Veg og trafikk 27 187            -                27 187          28 387        28 687        28 687        26 124        25 638        

Byggesak 1 961              -                1 961            1 961          1 961          1 961          2 085          4 605          

Plan og miljø 14 353            -                14 353          13 553        13 553        13 553        13 001        11 510        

Fagavdeling 702                 -                702               702             702             702             1 333          802             

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 002            -                12 002          12 002        12 002        12 002        11 857        11 217        

Regnskap 

2017
Tjenesteområde

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

2020 2021 2022
Vedtatt 

budsjett 2018

tall i tusen kr i 2019-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Sektor by- og samfunnsutvikling 120 327       500               119 827        -4 012        860            122 979      118 696      

Eiendom 32 229         -                32 229          -1 422        860            32 791        34 091        

Vann og avløp -               -                -                -             -             -              -              

Park og idrett 31 893         500               31 393          -658           -             32 051        30 205        

Veg og trafikk 27 187         -                27 187          -737           -             27 924        26 124        

Byggesak 1 961           -                1 961            -260           -             2 221          2 085          

Plan og miljø 14 353         -                14 353          -72             -             14 425        13 001        

Fagavdeling 702              -                702               -804           -             1 505          1 333          

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 002         -                12 002          -60             -             12 062        11 857        

 Sum 

reduksjoner 

 Sum 

økninger 

 Teknisk 

budsjett-

ramme 2019 

 Vedtatt 

budsjett 2018 
Tjenesteområde

 Vedtatt 

budsjett 2019 

 Kommune-

styrets 

endringer 

 Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019 
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Byggesak har stort fokus på en kvalitativ god saksbehandling av bygge- og seksjoneringssaker. Det er 
utfordringer med tanke på tilstrekkelige ressurser for å saksbehandle byggesøknader innenfor gjeldende 
frister og kapasitet til å gjennomføre tilsyn.  
 
I budsjettforslaget er det ikke foretatt økninger i byggesaks- og seksjoneringsgebyr eller for oversendelse 
av eiendomsinformasjon utover kommunal deflator.  
 
Større endringer i budsjettforslag 2019: 

• Vakanse eiendomsskattekontoret, trukket inn med ca. 0,3 årsverk  -250’ 
 
Konsekvenser for ansatte 
Bemanningen er sett i forhold til de samlede leveransemålene lav og kan medføre en arbeidsmiljømessig 
belastning over tid og som vil være krevende. Stadig større og krevende byggesaker kan skape konflikter 
mellom partene og merarbeid for ansatte. 
 
Leveransemål 

• Veiledning, informasjon og effektiv saksbehandling av bygge- og seksjoneringssaker. 

• Følge opp eiendomsskattetakstarbeidet med god veiledning og informasjon 

• Oppfølging av avvik i byggesaker – avslutte/rette 500 byggesaker 

• Hovedprosjekt, forbedring av digitalisering av plan- og byggesak, skal gjennomføres slik at det er 
klart for å ta i bruk nye digitale løsninger i saksbehandlingen i 2020. 

• Følge opp og sørge for at nedgravde oljetanker blir tatt opp og levert på godkjent mottak, uten 
at forurensning av miljøet oppstår. 

 

5.8.2.2 Eiendom 
 
TO Eiendom utøver i dag et samlet ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunale 
bygg og eiendom. Tjenesteområdet forvalter også kommuneskogen. TO Eiendom har en strategi for 
fasilitetsstyring som understøtter blant annet kommuneplanens arealdel og byplanen. Strategien skal gi 
noen klare mål for organisering, bemanning, kompetanse, volum og kvalitet for utvikling av 
eiendomsporteføljen for å støtte ønsket transformasjon på kort og lang sikt. 
Hovedoppgaver i 2019 vil være byggingen av Nordre Ål skole, operasjonalisering av mulighetsstudiet i 
Terrassen og flomsikringsprosjekter. 
Videre, med bakgrunn i gjennomførte tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner, gjennomføre nødvendig 
vedlikehold innenfor vedtatt budsjett. 
 
Større endringer i budsjettforslag 2019: 

• Teknisk drift/renhold/vaktmester(volumøkning)        860’   

• Avvirkning kommuneskogen      -1.000’ 

• Uttrekk halvårseffekt Ekrom 2019/2020    -   260’ 

• Effektiviseringstiltak (0,5%)      -   162’  
 
Det er vurdert som avgjørende for kommunens totale eiendomsforvaltning at man har et 

vedlikeholdsbudsjett som i større grad er harmonisert med dokumentert vedlikeholdsbehov og 

vedlikeholdsplaner. En norm i den forbindelse er kr. 185,- pr m2. Det er avsatt betydelig mindre beløp 

enn denne målsetningen i tidligere budsjett. Budsjettforslaget innebærer en videreføring av 
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vedlikeholdsmidler på ca. kr 95,- pr. kvadratmeter. Dette betyr at tjenesteområdet fortsatt må praktisere 

en drift og et vedlikehold av bygningsmassen, som ikke er bærekraftig over tid. 

Andre tiltak i budsjettet omfatter en kontinuerlig oppfølging av renholdsplaner, utvidet bruk av 
renholdsmaskiner og en mer effektiv planlegging og gjennomføring. Dette videreføres i hele 
planperioden. For brukere av kommunale bygg kan endringene oppleves som redusert kvalitet på 
tjenestene. 
 
Konsekvenser for ansatte 
Dagens bemanning i Tjenesteområdet er i henhold til organisasjonskartet for tjenesteområdes tre 
funksjonsområder, utbygging, forvaltning og drift. Tjenesteområdet har derfor kapasitet, med egne 
ressurser, til å gjennomføre utbyggingsprosjekter, vedlikeholdsplaner og løpende drift. Det skal være 
kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, samhandling og trivsel. 
 
Leveransemål 

• Vektlegge bruken av tre og fokus på livssykluskostnader(LCC) i alle nybygg 
• Gjennomføre prioriterte utbyggingsprosjekter i.h.t vedtatt framdrift og rammer 
• Gjennomføre prioriterte flomprosjekter(Prosjektledelse) i.h.t vedtatt framdrift og rammer 
• Videreutvikle dagens FDV system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) 
• Redusere totalt energiforbruk i kommunale bygg 
• Kjøp av nærings- og utviklingstomter for å imøtekomme krav til kommunal tjenesteyting 
• Dynamisk tilpasning av boligmassen til fremtidige behov 

 

5.8.2.3 Park og idrett 
 
Tjenesteområdet opprettholder sitt fokus på gjennomføring av kjerneoppgaver i 2019. For brukere av 
park-, idretts- og friluftsanlegg kan dette på flere områder oppleves som et redusert tjenestetilbud. 
Sentrale og mye brukte anlegg og friluftsområder vil bli prioritert, for om mulig å opprettholde 
tilgjengelighet og bruksverdi for alle grupper. 
 
Større endringer i budsjettforslag 2019: 

• 8% økt leie kommunale anlegg   - 250’  

• Reduksjon av husleiekompensasjon(Tilskudd) - 250’ 

• Effektiviseringstiltak (0,5%)   - 158 
 

Reduksjon i driftsrammen vil føre til ytterligere økt etterslep på vedlikehold av park-, idretts- og 
friluftsanlegg. Behov for økte ressurser til drift og tiltak knyttet til kunstgressbaner (miljø) vil i praksis 
medføre en omprioritering og ytterligere reduksjon av standard på andre park-, idretts- og 
friluftsområder. For å opprettholde åpningstider og tilgjengelighet i kommunale anlegg foreslås å øke 
leieinntekter og å redusere husleiekompensasjon.  
 
Konsekvenser for ansatte 
Tjenesteområdet viderefører en lav bemanning i forhold til forsvarlig forvaltning, drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver som kan være kritisk i belastede perioder og/eller ved sykefravær. Økt ressurs i 
2018 knyttet til forvaltningsoppgaver bedrer denne situasjonen noe i planperioden. 
 
Leveransemål 
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• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse – gjennomføre tiltak på kommunale 
anlegg/områder i.h.t. prioritert handlingsprogram. 

• Gjennomføre prioriterte utbyggingsprosjekter i.h.t vedtatt framdrift og rammer  

• I hovedsak å opprettholde åpningstid og tilgjengelighet på sentrale idrettsanlegg, parkanlegg og 
friluftsanlegg. 

• Bidra med grøntfaglig kompetanse i arealplaner og andre planprosesser.  

• Særskilt miljøfokus ved drift av kunstgressbaner.  
 

5.8.2.4 Plan og miljø 
 
Budsjettforslag 2019 innebærer mindre endringer i rammen for tjenesteområdet i.f.t. budsjett 2018. Det 

er hensyntatt behov for ressurser for å gjennomføre høringsprosesser og sluttbehandling av store 

planoppgaver i 2019. Tjenesteområdet har med foreslått ramme bemanning/og handlingsrom på 

plansiden som sikrer framdrift, sluttbehandling og oppfølging av kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Lillehammer by. 

 

I tillegg skal tjenesteområdet også levere tilfredsstillende veiledning, informasjon og effektiv 

saksbehandling av private reguleringsplaner og dispensasjoner. 

Kompetanse og kapasitet på GIS-området er tidligere styrket og bidrar til økt kvalitet i kart og 

kartmateriale og dermed sikre kvalitet i både plan, delesak og oppmålingsarbeidet. 

 

Konsekvenser for ansatte  

Bemanning sett i forhold til de samlede leveransemålene er tilfredsstillende sjøl om arbeidsbelastningen 

over tid kan være krevende. 

 

Leveransemål 
• Veiledning, informasjon og effektiv saksbehandling av private reguleringsplaner og dispensasjon.  

• Veiledning, informasjon og effektiv saksbehandling innen tjenestene oppmåling og delesak. 

• Oppfølging av kommunedelplan for Miljø, rullering av handlingsprogram. 

o Klimasats-prosjekter 2019 

o Miljøfyrtårn – oppfølging av hovedkontormodellen 

• Implementere Regional næringsplan og nye handels- og næringsanalyser i nye kommunale 

planer.  

• Sluttbehandle og følge opp Kommuneplanen arealdel 2019-2022 (2030)  

• Sluttbehandle og følge opp Kommunedelplan Lillehammer by 2019-2022 (2030) 

• Delta/følge opp prosessen med Reguleringsplan E6, Vingrom –Ensby, og koordinere arbeidet 

med sluttbehandling av kommunale arealplaner  

• Delta aktivt forprosjekt/planprogram for to spors jernbane i samarbeid med BaneNor. 

• Gjennomføre tiltaksplaner for bynære vassdrag, faglig rådgivning i arbeidet med gjennomføring 

av prioriterte tiltak. 

• Rådgivning/veilede i klimatilpasning i planlegging og gjennomføring av tiltak  

• Estetisk/arkitektonisk rådgivning i detaljprosjektering/bygging av nye Terrassen  
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• Byutvikling 2044: Oppfølging og gjennomføring av tiltak i Handlingsprogram 2019 

• Funksjonelle, brukervennlige og kvalitetssikra kartsystemer 

 

5.8.2.5 Vann og avløp 
 
Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt høsten 2014 og gjennomføring av prioriterte tiltak i planens 
handlingsprogram ble påbegynt i 2015. Aktiviteten er økt fram til i dag for å møte hovedplanens 
ambisjoner, og vil fortsatt være på et jevnt høyt nivå i flere år framover.   
 
Hovedplanen synliggjør behov for store framtidige investeringer til oppgradering av eksisterende anlegg 
og nyanlegg. Dette omfatter både tekniske anlegg og ledningsnett. Reduksjon av driftskostnader 
gjennom ENØK-tiltak er prioritert. 
 
Tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen tjenesteområdet for å planlegge og gjennomføre framtidige 
drifts- og investeringstiltak på egne anlegg er en forutsetning. I 2019 vil det i tillegg til dagens ordinære 
driftsoppgaver bli rettet ekstra fokus mot inngåelse av utslippsavtaler og påslipp av olje- og fettholdig 
avløpsvann. Økt ressursbruk knyttet til dette vil være selvfinansierende, ved at driftskostnadene 
reduseres (minst) tilsvarende. I tillegg vil miljøbelastningen og risikoen for uønskede hendelser 
begrenses kraftig.  
 
Det vil også være behov for økt ressursbruk knyttet til nye oppgaver tillagt tjenesteområdet. EUs 
vanndirektiv pålegger alle kommuner å følge opp avløp i spredt bebyggelse på et helt annet nivå enn 
tidligere. Hvordan dette arbeidet organiseres i den enkelte kommune varierer, men ved å legge ansvar 
og oppgaver til TO Vann og avløp kan det samtidig hentes ut synergieffekter, slik at det totale 
ressursbehovet for kommunen blir mindre. Det forutsettes at oppgaver knyttet til avløp i spredt 
bebyggelse gebyrfinansieres og dette vil bli tatt hensyn til ved revisjon av gebyrforskriften i løpet av 
2019. 
 
Rullering av handlingsprogram viser et betydelig investeringsbehov i planperioden. Rullert 
handlingsprogram danner grunnlaget for avsetning i investeringsbudsjett (selvfinansierende 
investeringer) og følger som vedlegg til budsjettdokumentet. 
 
Revisjon av hovedplanen tilpasses framdrift for revisjon av kommuneplans arealdel. Revisjonen av 
hovedplanen er utsatt med ca. 1 år og påbegynnes i 2019. I forhold til handlingsprogrammet ligger 
tjenesteområdet ca et år etter opprinnelig planlagt framdrift, det vil si at revisjon av planen kan utsettes 
uten ytterligere konsekvenser.  
 
Vedtatt hovedplan forutsetter betydelig økt innsats innenfor vann- og avløpssektoren som totalt sett vil 
øke gebyrgrunnlaget. Differensieringen mellom vann- og avløpsgebyr som ble påbegynt i 2015 
videreføres, og gebyrsatser 2018 for vann og avløp videreføres for 2019 kun justert for kommunal 
deflator på 2,8%. 
 
GLØR IKS innstiller overfor alle eierkommunene at renovasjonsgebyret vedtas med en økning på 3,7% i 
snitt. Dette inkluderer en ordinær vekst på 2,8%. Likt renovasjonsgebyr og full fraktutjevning i alle 
eierkommunene er i henhold til vedtak om volumdifferensiert gebyr og i henhold til vedtektene. 
 
Konsekvenser for ansatte 
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Budsjettrammen gir ingen konsekvenser for ansatte 
 
Leveransemål 

• Kommunedelplan Vann og avløp – gjennomføre tiltak i.h.t. prioritert handlingsprogram og 
innenfor vedtatte budsjettrammer. 

• Ingen avvik i.h.t krav drikkevannskvalitet. 

• Ingen avvik i.h.t rensekrav avløpsvann. 
 

I løpet av 2019 skal det etableres konkrete leveransemål for leveringssikkerhet, lekkasjeandel og 
energiforbruk, samt etableres løsninger for å måle/dokumentere at målene nås.  
 

5.8.2.6 Veg og trafikk 
 
Kommunal veg utgjør totalt ca. 190km (162 km veg og 28 km gang/sykkelveg). Beregnet nyprisverdi 
(inkludert bruer, kulverter, gatelys etc.) utgjør minimum ca. 2,4 milliarder kroner (beregning revidert 
2012, ikke prisjustert for 2018). Det er et stort årlig ressursbehov knyttet til forsvarlig drift og vedlikehold 
av det kommunale vegnettet for å holde denne vegkapitalen i hevd. Det er ved utgangen av 2018 fortsatt 
et betydelig etterslep på vedlikehold av veganlegg, budsjettforslaget 2019 og økonomiplanen for 
perioden tilsier at etterslepet på vedlikehold og rehabilitering av kommunale veger vil vedvare. 
 
Drift og vedlikehold av det sentrale vegnettet i sentrum prioriteres for å opprettholde akseptabel 
tilgjengelighet og en effektiv trafikkavvikling. Deler av de administrative ressursene prioriteres som 
tidligere til investeringsprosjekter hvor kostnader belastes investerings-regnskap. Dette innebærer noe 
mindre ressurser avsatt til ordinære forvaltningsoppgaver innenfor ansvarsområde og driftsplanlegging. 
  
I økonomiplanen 2018-2021 var det vedtatt en bemanningsøkning. Konsekvensen av at bemanningen 
ikke økes er at det må kjøpes flere tjenester eksternt knyttet til beredskap vinterdrift. Samtidig må det 
påberegnes at tjenester som tidligere har blitt dekket av Lillehammer kommune faktureres videre.  
 
Vær og føreforhold vil fortsatt være en kritisk faktor i.h.t eventuelle avvik fra budsjett.  
Det er i budsjettet ikke avsatt driftsmidler til ønsket/anbefalt vinterstandard på gang- og sykkelvegene. 
  
Større endringer budsjettforslag 2019: 

• 10% økning Parkeringsgebyr     -600’ 

• Effektiviseringstiltak (0,5%)     -137’   
 
 
Konsekvenser for ansatte 
Tjenesteområdet har en lav bemanning i forhold til forvaltning, drift og vedlikeholdsoppgaver som kan 
være kritisk i belastede perioder og/eller ved sykefravær.  
 
 
Leveransemål 

• Sykkelby, gjennomføre prioriterte tiltak for et sikkert og effektivt sykkelvegnett 

• Gjennomføre prioriterte tiltak iht trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram på kommunalt 
vegnett 
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• Gjennomføre prioriterte utbyggingsprosjekter i.h.t vedtatt framdrift og rammer 

• Videreføre vedlikeholdsstandard sommer (nivå 2018) på kommunale veger  

• Grenseverdi døgnoverskridelser for svevestøv veg(PM10) skal overholdes 

• Gratis parkering EL bil på kommunale plasser videreføres i 2019  

• Etablere ladestasjoner for ladbar motorvogn på kommunale P plasser 

• Skifte ut veglysanlegg med energibesparende LED 
 

5.8.2.7 Fagavdelingen 
 
Fagavdelingen skal koordinere fag og utviklingsarbeid mellom sektorer og tjenesteområdene i sektoren 
med hovedoppgaver tilknyttet økonomiplanlegging/styring, kvalitetssikring, kompetanseutvikling og 
samhandling av kommunale tjenester. 
 
Med den foreslåtte reduksjonen i rammen vil oppgaver lagt til fagavdelingen i stor grad måtte bli 
ivaretatt på det enkelte tjenesteområde.  
 
Større endringer budsjettforslag 2019: 

• Reduksjon 1 stilling(vakant)       - 800’ 
 
Konsekvenser for ansatte 
Budsjettrammen gir ingen konsekvenser for ansatte 
 
Leveransemål 

• Utvikle og forbedre samhandling av kommunale tjenester innenfor sektorens ansvarsområde. 

• Bistå i arbeidet med utbyggingsavtaler 

• Koordinering av prosjekt universell utforming 

5.8.2.8 Lillehammer kirkelige fellesråd 
 
Tilskudd til Lillehammer Kirkelige Fellesråd reduseres med 60’ knyttet til det generelle 
effektiviseringstiltaket på 0,5%. 
 
Særlige risikofaktorer i budsjett 2019 
 
Veg og trafikk 
Vær, føreforhold og driftsutgifter (anbud 2019) er kritisk faktor med tanke  
på avvik fra budsjett        - 800’  
 
Eiendom 
Ressurser/framdrift større utbyggings- og flomprosjekter   - 
 
Park og idrett 
Inntekter ved utleie av idrettsanlegg      - 500’ 
 
Plan og miljø 
Gebyrinntekter ordinære plansaker      - 500’   
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 Sektor velferd 
 
Sektorens hovedoppdrag fra kommuneplan og andre vesentlige forutsetninger for sektoren 
Kommunedelplanens visjon: Mestring hele livet gir føringer for tjenestetilbud og tjenesteutførelse.  
 
Sektor Velferd yter tjenester til innbyggere med ulike utfordringer knyttet til tilhørighet, mestring av 
egen hverdag og arbeid. Hovedmålet for sektoren er at innbyggerne opplever et tilgjengelig og høyt 
kvalifisert offentlig hjelpeapparat enten behovet er forebygging, bistand til kvalifisering og mestring eller 
behandling. 
 
Å ha en trygg og god bosituasjon er viktig for både fysisk og psykisk helse, uansett alder. Satsing på 
hjemmebasert omsorg er stadfestet i kommunens planverk, og det er en klar målsetting at kommunens 
innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig. En grunnleggende forutsetning er dermed at alle 
innbyggere har en egnet bolig. Hva som er en egnet bolig, vil variere gjennom et livsløp og være ulik ut 
fra personers ulike funksjonsnedsettelser. Tilpasset bolig er en stor utfordring nå, spesielt for personer 
med rusproblematikk. 
 
Å ha noe meningsfylt å gå til er et grunnleggende, menneskelig behov og har indirekte stor betydning for 
helsen. Deltakelse i samfunnet gjennom aktivitet, sysselsetting og arbeid er sentralt for de fleste 
mennesker og er viktig for mestring og utvikling hos den enkelte. Det er stort behov for å utvikle et 
variert aktivitets og sysselsettingstilbud for flere målgrupper. Det må gjennomføres et kartleggings og 
utviklingsarbeid på området sammen med NAV. 
 
Hovedutfordringen i planperioden er knyttet til volumvekst innenfor alle tjenesteområdene. Dette øker 
behovet for kommunale tjenester på alle områder som miljøarbeid, tjenester i bolig, ulike 
behandlingstilbud, dag- og sysselsettingstilbud, og arbeidskvalifisering. Sentrale føringer og endringene i 
spesialisthelsetjenestens oppgaver innenfor rus og psykisk helse har medvirket til en endret rolle for de 
kommunale tjenestene. De økonomiske rammene krever at det må fortsatt jobbes med endret 
oppgaveløsning, ny og annen tilnærming til oppgaveløsning. Samhandling mellom tjenester og sektorer, 
med ulike eksterne samarbeidspartnere og frivillige. Hovedoppdraget for sektoren er å innføre ny 
tilnærming til oppgaveløsning i de kommunale helse- og velferdstjenestene, med fokus på mestring og 
brukermedvirkning. 
 
Ansatte er vår viktigste ressurs og uten ansattes engasjement og medvirkning vil vi ikke lykkes i å utføre 
oppdragene våre. Det er viktig at ansatte trives på jobb.  Endring og utvikling innebærer å finne nye 
måter å arbeide og som øker brukernes mestringsevne.  Det er viktig at kompetanse og ressurser brukes 
best mulig slik at tjenestene utvikles i tråd med endringer i innbyggernes behov.  
Oppfølging av kommunedelplanene vil skje gjennom arbeidet med virksomhetsplaner i 
tjenesteområdene samt handlingsplaner knyttet til konkrete temaer der det er behov for dette. Plan for 
psykisk helse og rus må fullføres.   
 
Felles leveransemål sektoren/tjenesteområdene: 

• Tjenesteområdene skal utarbeide egne virksomhetsplaner som rulleres år 

• Sektoren skal ha en gjennomgang av ledelses- og styringssystemet i 2019 

• Ta i bruk tilgjengelig og hensiktsmessig velferdsteknologi 

• Systematisk brukermedvirkning etableres i alle tjenester 

• Arbeidet med å utvikle en heltidskultur.  
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• Utvikle aktivitet og sysselsettingstilbud som er inkluderende, mangfoldig og som er motiverende 

for enkeltpersoners fremtidige vekst og utvikling. 

Sektorens hovedprioriteringer og økonomi i planperioden: 
 
Økonomiplan 2019-2022 

 

Budsjett 2019 

 
 

5.8.3.1 Tilrettelagte tjenester 
 
Tjenesteområdet Tilrettelagte tjenester yter tjenester til utviklingshemmede, personer med diagnoser 
innen autismespekteret og andre med tilsvarende funksjonsnivå og til personer med lett grad av psykisk 
utviklingshemming, som i tillegg kan ha utfordringer knyttet til atferd eller sosiale ferdigheter på grunn 
av psykiske helseplager. Tjenesteområdet har en fagkompetanse som tilbys til personer som trenger 
veiledning og bistand knyttet til opprettholdelse av struktur og rammer i egen hverdag.   
 
Tilrettelagte tjenester har en målgruppe som har behov for livslange tjenester, og dermed er 
samordning og koordinering svært viktige stikkord i tjenesteytingen. I 2017 gjennomførte fylkesmannen 
tilsyn av tjenesten til personer med utviklingshemming, og kommunen fikk avvik på at tjenesten ikke er 
forsvarlig for alle brukere knyttet til personlig assistanse, nødvendige helsetjenester og bruk av tvang og 
makt. 
 
Tilsynet pålegger kommunen å styrke systematikken i tjenesten knyttet til kvalitetsforbedring, 
dokumentasjon og kompetanseheving. Fylkesmannen poengterer at tjenesten må sette av tid og 
ressurser for å sikre at systematikken forbedres, at den er kjent for alle ansatte og at forbedring faktisk 
skjer. For å oppnå det må det være tid i tjenesten til å jobbe med dette, ansatte må involveres og den 
enkelte leder må sikre at det skjer en forbedring. I 2018 er det gjennomført felles kompetanseheving 
for alle ansatte ved bruk av e-læring. Det gjelder områdene dokumentasjon, journalføring, 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr i  2017-kr

Sektor velferd 260 549          1 000            259 549        276 362      279 612      279 612      245 704      248 807      

Tilrettelagte tjenester (Bofellesskap) 189 123          -                189 123        195 123      195 123      195 123      182 273      191 309      

Psykisk helse og rus 41 432            1 000            40 432          45 232        48 482        48 482        36 803        32 805        

Tildeling 29 193            -                29 193          29 193        29 193        29 193        26 628        24 693        

Miljøbehandling 801                 -                801               6 814          6 814          6 814          -              -              

Regnskap 

2017
Tjenesteområde

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

2020 2021 2022
Vedtatt 

budsjett 2018

tall i tusen kr i 2019-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Sektor velferd 260 549       1 000            259 549        -1 304        7 261         253 592      245 704      

Tilrettelagte tjenester (Bofellesskap) 189 123       -                189 123        -950           3 576         186 498      182 273      

Psykisk helse og rus 41 432         1 000            40 432          -203           1 950         38 685        36 803        

Tildeling 29 193         -                29 193          -147           1 735         27 604        26 628        

Miljøbehandling 801              -                801               -4               -             805             -              

 Sum 

reduksjoner 

 Sum 

økninger 

 Teknisk 

budsjett-

ramme 2019 

 Vedtatt 

budsjett 2018 
Tjenesteområde

 Vedtatt 

budsjett 2019 

 Kommune-

styrets 

endringer 

 Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019 
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medikamenthåndtering og tvang og makt. Det har ført til viktige og nyttige refleksjoner og økt 
bevissthet på den enkelte avdeling som er viktig for gode, kvalitative tjenester. Fokus på å styrke 
systematikk og kvalitet av tjenesten må opprettholdes, tjenesten må sikre at dette blir et vedvarende 
og kontinuerlig arbeid. Tilrettelagte tjenester har en stor andel av små deltidsstillinger som utfordrer 
tjenesten på kontinuitet, rekruttering og kompetanse, et utfordringsbilde som fylkesmannen også 
påpeker i tilsynsrapporten.  
 
Tilrettelagte tjenester utvider kapasiteten på bofellesskapsboliger med til sammen ti nye leiligheter; to i 
Gausdalsgate som ferdigstilles november 2018, og åtte i nytt bofellesskap med ferdigstillelse 
forsommeren 2019.  Sju av leilighetene er allerede tildelt nye brukere som pr. i dag bor i 
foreldrehjemmet.  I planlegging og etablering av det nye bofellesskapet har TO’et fokus på bruk av 
velferdsteknologi. Det er etablert en arbeidsgruppe med en pårørende representant som er i gang med 
å utrede hvilke muligheter som finnes. Målsettingen er å bruke velferdsteknologi som et supplement til 
ordinære tjenester, for å styrke egen mestring og økt selvstendighet hos den enkelte bruker. Dette vil 
skje i tett samarbeid med bruker og pårørende. Velferdsteknologi er et fokusområde i tjenesteområdet. 
Dette vil i første omgang rette seg mot personer som bor i bolig, hvordan bruk av teknologi kan styrkes 
og øke graden av selvstendighet.   
 

Tilrettelagte tjenester er en del av heltidsprogrammet i Lillehammer kommune. Det er etablert en egen 

arbeidsgruppe som skal utrede alternative arbeidstidsordninger som skal vurderes i etablering av det nye 

bofellesskapet.  Målet er å løse noe av deltidsproblematikken som vil ha positive synergi effekter for 

kontinuitet og fagkompetanse i tjenesten. Erfaringene vi får gjennom dette vil bli viktig knyttet til videre 

arbeid med heltidskultur i tjenesten som helhet.  

 
Behov for å utvikle kapasitet og bredde i aktivitet- og sysselsettingstilbudet er fortsatt ikke løst. Dagens 
tilbud dekker ikke behovet og en konsekvens blir økning i individuelle oppfølgings tjenester.  Dette kan 
forebygges ved å utvikle aktivitet- og sysselsettingstilbudet, det forutsetter blant annet nye og større 
lokaler som er driftsmessig funksjonelt og egnet for økning i kapasitet i henhold til utviklingen i 
brukergruppa. I tillegg er rammebetingelsene annerledes etter sammenslåingen av Aktivitetssenteret 
og Kløverbakken. For brukere som har behov for ro og avgrensede rammer rundt seg, lykkes vi ikke med 
dette ved dagens Kløverbakken. Det har medført at enkelt brukere har mistet sitt aktivitetstilbud.  
 
Det er i 2018 jobbet med utredning av alternative lokaler, og det gjennomføres en konkret 
mulighetsstudie.   
 
Situasjonen er svært krevende på Kløverbakken, enkelte rom har blitt stengt på grunn av slitasje og 
manglende vedlikehold.  
 
For 2019 blir det viktig å rette fokus mot barn og unge.  Det må utvikles god systematikk knyttet til 

overgangene mellom de ulike tjenestene, slik at bruker og pårørende opplever helhetlige tjenester for en 

brukergruppe med behov for tjenester i et langt livsløp. Det blir viktig å ha fokus på tidlig innsats, og at 

tjenestene må jobbe sammen for å sikre nødvendig fagkompetanse i tjenestetilbudet.  Utviklingen i 

målgruppa viser at det er et nært grensesnitt opp mot barnevern og psykisk helse.  Dette er ungdom som 

av ulike årsaker ikke er i en situasjon hvor de går på skolen, men de har forutsetningene for å klare det 

med en mere helhetlig tilnærming.  TO Tilrettelagte tjenester har en fagkompetanse som er viktig rundt 

barn og unge med sammensatt problematikk, utvikling av et forpliktende samarbeid med Oppvekst må 

være i fokus de neste årene.    



47 
 

 

Det har vært en vekst i antall brukere, ut fra kjente forhold så vil den vedvare. Budsjettramme 2019 er 
økt med 1 mill kr til volumøkning. I tillegg så blir flere og flere av brukerne eldre og utvikler sykdom og 
endring i helsesituasjonen. Dette medfører behov for økt bistand. Tjenesteområdet har betydelige 
utfordringer i forhold til budsjettrammen i 2018. Med utgangspunkt i budsjettramme 2019 må det 
gjennomføres større endringer med betydning for tjenesteleveransen. Det vil innebære at tjenesten må 
marginaliseres på flere områder, og dreies med et mindre fokus på individuelle tjenester. Antall 
boenheter må reduseres og bruk av nye leiligheter må vurderes opp mot endringer i bolig struktur og 
aktuelle flyttinger. Turnus og vaktlengder på den enkelte avdeling må gjennomgås, og reduseres i 
henhold til endring av tjenesteleveransen.   Budsjettrammen er økt med 2 mill kr til iverksetting av nytt 
bofellesskap, som innebærer 2- 3 måneders drift.  Etablering av nytt bofellesskap krever en god 
planlegging, rekruttering og gjennomføring.  
 
Konsekvenser for tjenesten  
Nivået på tjenester høsten 2018 er svært utfordrende i forhold til budsjettrammen, og det vil kreve 
større endringer som påvirker tjenesteleveransen.  Større endringer i tjenesteleveransen kan medføre 
endringer i kvalitet på tjenesten og mestring for bruker.  Risiko for økning i manglende kompetanse og 
kontinuitet i tjenesten til den enkelte bruker. Det vil skape utfordringer knyttet til kontinuitet i 
bemanningen på den enkelte avdeling, og det øker utfordringen med opplæring på den enkelte bruker 
og kompetanseheving.   

Konsekvenser for ansatte  
På både kort og lengre sikt vil utviklingen i disse tjenestene kreve nytenkning og ny oppgaveløsning, og 
gjennom dette skape mulighet for større og mer tverrfaglige fagmiljø. Større endringer i organisering av 
tjenestene og strukturer, gir utfordringer som de ansatte kjenner på. Det er krevende å stå i endringer, 
og det kan påvirke arbeidsmiljøet negativt.  Endringene vil medføre nye turnuser og det må vurderes 
kortere vakter. For å redusere negative konsekvenser er informasjon og involvering av ansatte viktig, 
både på arbeidsplassene generelt og individuelt.  

Leveransemål  
• Iverksette tiltak knyttet til heltidskultur på en avdeling 

• I samarbeid med oppvekst forebygge at utfordringene til ungdom med sammensatt 

problematikk øker  

• Utvikle større bredde i aktivitet- og sysselsettingstilbudet, favne en bredere målgruppe  

• Etablere velferdsteknologi som en del av tjenesten i nytt bofellesskap  

• Utarbeide tydelige og definerte mål for tjenesten  

 

5.8.3.2 Psykisk helse og rus 
 
Tjenesteområdet yter individuelle og gruppebaserte tjenester til mennesker med alt fra lettere til 
sammensatte, kompliserte psykiske problemer og/eller rusproblemer, samt har eget dagtilbud og 
sysselsettingstilbud for målgruppen.  
 
Psykisk helse og rusproblemer er en av de største levekårsutfordringene i samfunnet, og er en sentral 
årsak til sosial ulikhet. Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper 
og i alle deler av befolkningen. En del klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra 
familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetjenesten. Samfunnets krav om økt deltagelse i 
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egen helse og bedring, stiller ikke bare store krav til endring i tjenestene kommunene gir, men også for 
de som skal motta tjenesten. Denne bevisstgjøringen og endringen er et kontinuerlig arbeid som pågår 
på ulike arenaer og i møte med enkeltpersoner som mottar tjenester.  
 
Det er økt fokus på innhold og mål med de tjenester som gis, samt at fokus på brukermedvirkning har 
fått en mer sentral plass i alle oppfølgingsløp. Tjenestene gis for en kortere tidsperiode enn før, og 
evalueres kontinuerlig. Dette øker bevisstheten om hensikt med oppfølgingen og styrker den enkelte 
tjenestemottagers ansvar og rolle i egen bedring.   På denne måten har et betydelig større antall fått 
hjelp, mer effektivt og for en kortere tid. I målgruppen de med lettere til moderate lidelser er tallet på de 
som mottar individuell oppfølging konstant, men gjennomløpshastigheten har økt betraktelig.  
I tillegg så mottar denne målgruppen mer kurs og gruppetilbud enn før, og mindre individuell oppfølging.  
 
Målgruppen med langvarig oppfølgingsbehov har på et år økt fra ca. 40 til ca. 60 personer. 
Oppfølgingstiden er lengre nå enn tidligere. De som tidligere hadde et så stort behov for tjenester var 
gjerne var innlagt; nå gis de tjenester i kommunen.  Sentrale føringer, økt etterspørsel og endringer i 
oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er merkbart, og vil også fremover 
påvirke utviklingen i tjenestetilbudet. Spesialisthelsetjenesten legger ned plasser og sentrale føringer 
påpeker nødvendigheten av gode kommunale tilbud, der brukeren bor og lever. Denne endringen vil 
kreve mer tverrfaglig kompetanse, annen kompetanse og en annen innretning på tilbudene enn tidligere. 
Fra 2019 innføres det betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også for målgruppen psykisk helse og 
rus.  
 
Rusfeltet har store utfordringer fremover når det gjelder botilbud for en stor del av målgruppen. En stor 
andel av rustjenestens ressurser går i dag til å dekke tilbud til den dårligste delen av målgruppen.  Denne 
målgruppen mangler tilfredsstillende botilbud, og helse og omsorgstilbud som står i forhold til de 
problemområder de har.  Konsekvensene ved dette er at det forebyggende arbeidet for målgruppen 
med rusproblemer blir nedprioritert grunnet ressursmangel. Rustjenesten etablerer på slutten av 2018 
nytt lavterskeltilbud i Gamleveien 101. Tilbudet skal inneholde både noen av de tjenester som i dag er til 
de dårligste i målgruppen, men det forsøkes også å få til ressurser for å kunne jobbe mer forebyggende 
for eksempel gjennom kurstilbud og andre egnede tilbud mot ulike avhengighetsproblemer. 
Opptrappingsplanen for rusfeltet er førende for tjenesteområdets utvikling og i den ligger klare føringer 
for differensiert botilbud, aktivitetstilbud og gode oppfølgingsløp for målgruppen.  
 
To psykologstillinger er delfinansiert av Helsedirektoratet, tilskuddsordningen avsluttes i 2020. 
Tjenesteområdet har ansatt egen konsulent for brukermedvirkning. Tjenesteområdet benytter og 
utvikler ulike metoder for kontinuerlig brukermedvirkning deriblant FIT (feedbackinformerte tjenester). 
 
Lillehammer kommune benytter Brukerplan som kartlegging av utfordringsbilde for målgruppa psykisk 
helse og rus. Brukerplan er et nasjonalt kartleggingsverktøy. Lillehammer kommune scorer dårlig når det 
gjelder aktivitet, sysselsetting og arbeid til målgruppen. Dårligere enn landsgjennomsnittet.   Forskning 
sier at aktivitet, sysselsetting og arbeid bør være sentrale deler av oppfølgingsløpet til pasientgruppa. 
Fokuset på at dette må likestilles med annen behandling og må jobbes med i 2019, og defineres om et 
satsningsområde. Det er et krevende felt med stort potensiale som det bør ses på i sammenheng med 
private aktører som allerede er etablert, og også sammen med NAV.  
Det foreligger søknader om tilskudd fra ideelle organisasjoner og stiftelser. Disse er viktige 
samarbeidsparter og medvirker til en større bredde i tilbudet til disse brukergruppene.   
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Lillehammer kommune ved tjenesteområde Psykisk helsearbeid og rusomsorg har ansvar for 
interkommunalt samarbeid på dette feltet. Det er en avtale mellom kommunene Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og Ringebu.  Det er også fra 2019 en mulighet for at Nord - Fron og Sør- Fron blir en del av 
samarbeidet. I samarbeid med Øyer, Gausdal og Ringebu gir tjenesteområdet ulike kurstilbud, bistår 
hverandre med utviklingsarbeid, Det utredes nå mulighetene for en ny samhandlingsmodell mellom 
kommune og spesialisthelsetjenesten inn mot de dårligste pasientene, FACT - team. I tillegg er 
brukermedvirkning et felles satsningsområde med interkommunal konsulent i brukermedvirkning.  
 
Konsekvenser for tjenesten  
Tjenesteområdet står ovenfor krevende oppgaver fremover. Volumveksten, nye oppgaver, endret 
oppgavefordeling i forhold til spesialisthelsetjenesten og nye metoder medfører betydelige endringer i 
tilbudet.  Tjenesteområdet har siden 2014 jobbet aktivt med effektivisering av tilbudet. Til tross for dette 
er tjenesteområdet nå i en situasjon hvor volumveksten og økning i oppgaver tillagt kommunen, 
medfører at det må gjøres større endringer enn bare å effektivisere tjenesteleveransen.  Det vil også 
være nødvendig med prioriteringer av hvem som får tjeneste, og hva slags tjeneste som må gi.  Det å se 
arbeid, aktivitet og sysselsetting som en mer likeverdig del av et oppfølgingsløp vil muligens kreve 
endringer i organisering, for å få bedre effekt av de ressurser vi har. Vi vil i større grad måtte samarbeide 
med frivillige og ideelle organisasjoner, samt private aktører på feltet.  Medvirkning fra bruker, pasienter 
og pårørende vil også bli viktig fremover for å utvikle et tilpasset tjenestetilbud. 
 
Konsekvenser for ansatte 
Effektivisering og endring i tilbud og metodikk, stiller store krav til ansatte. Det krever kontinuerlig 
omstilling og kompetanseheving hos alle ansatte. Det har pågått kontinuerlig kompetansehevende tiltak, 
både internt i tjenesteområdet, og ved at flere ansatte tar etter- og videreutdanning. På denne måten gis 
tjenestene med bedre og bredere kompetanse enn tidligere. 
 
Kontinuerlig endringsarbeid er også krevende for lederne. Dette er prosessarbeid som krever at man 
klarer å jobbe målrettet, og sikre involvering og deltagelse fra både ansatte og bruker / pårørende. 
Endringsarbeid er også krevende for ansatte, men i ulik grad. Det å hele tiden bli utfordret på 
effektivitet, kvalitet og endring samtidig med at man skal gi tjenester, kan være utfordrende over tid.  
Tjenesteområdet har tross stort press på utvikling, men lite turnover.  
 
Leveransemål  

• Tjenesteområdets tilbud skal bygge på kontinuerlige tilbakemeldinger fra de som mottar 
tjenester, pårørende og innbyggerne ellers.  

• Tjenesteområdets tilbud skal være i henhold til sentrale føringer innen feltet.  

• Arbeid, aktivitet og sysselsetting skal likestilles med annen behandling. 

• Alle tjenester skal ha en hensikt, og være forebyggende for videreutvikling av sykdom. 

• Det skal utvikles lavterskeltilbud som er skal være varierte, ha god kvalitet, ha kort ventetid og 
være viktige for innbyggernes helse- og bedringsprosesser. 

• Individuell oppfølging skal ha tydelig mål, ha et tydelig innhold og være tidsavgrenset.  

• Tilbudene til de med langvarig oppfølgingsbehov skal tydeliggjøres og differensieres. 

•  Det skal der det er mulig utarbeides oppfølgingslinjer som sikrer helhet og forutsigbarhet for 
pasienter og brukere.  

 

5.8.3.3 Tildelingsenheten 
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Tildelingsenheten må videreføre arbeidet med fokus på mestring. Samarbeid og samordning med 
aktuelle tjenesteområder på tvers av sektorene må videreutvikles for felles forståelse av utfordringer, 
muligheter, løsninger og å ha felles mål. Koordinerende enhet er sentral i samhandlingsprosessene, og 
funksjonen er under kontinuerlig forbedring. 
 
Interkommunal løsning med kreftkoordinator ble avviklet i 2017. Det er nå ansatt kreftkoordinator i 100 
% stilling for Lillehammer kommune og det gis et tilskudd fra Kreftforeningen for delfinansiering av 
stillingen i 2019.  
 
Digitalisering er et virkemiddel for bedre og mer effektive tjenester. Søknad og saksbehandling av 
bostøtte og startlån er nå digitalisert i stor grad. Det jobbes videre med digitalisering av utsending av 
brev/vedtak.  Innføring av velferdsteknologi er sentralt i nye løsninger og arbeidsformer, og må aktivt tas 
i bruk. 
 
Arbeidet knyttet til god pasientflyt, rett pasient på rett sted til rett tid må intensiveres sammen med 
øvrige aktuelle tjenester. Det blir ytterligere aktualisert innen psykisk helse og rus, når betalingsplikten 
for utskrivningsklare pasienter gjøres gjeldende fra 2019.      
Omsorgsstønad har fått en økning på 1,025 mill kr, som innebærer en justering av lønnssatsen og noe 
volumøkning. 

Leveransemål  

• Økt fokus og bevissthet på egenmestring og aktivitet i møte med brukere/pasienter.  

• Jobbe aktivt i felles fora med samarbeidspartnere for å skape felles forståelse av utfordringsbilde 
og etablere felles mål.  

• Gode pasientforløp - utarbeide plan sammen med aktuelle To for hvordan konkret sikre at 
kommunen kan ta imot utskrivningsklare pasienter. 

• Øke antall vedtak på hverdagsrehabilitering. 

• Sikre tidlig samarbeid med spesialisthelsetjenesten vedr. utskrivelse av pasienter fra psykisk 
helsevern.   

• Etablere en god organisering og arbeidsform for fremtidig kreftomsorg i fellesskap med aktuelle 
TO. 

• Jobbe for implementering av velferdsteknologi. 

• Innføre fullelektronisk saksbehandling på flere områder, Post-ut, i Gerica   

• Avklare og utarbeide behov for opplæring og veiledningstjenester til foreldre med barn med 
særlige behov i samarbeid med andre tjenesteområder 

• Styrke rollen som koordinerende enhet, ved å styrke rådgiverfunksjon og gi opplæring i 
koordinatorrollen og individuell plan overfor øvrige tjenester.  

• Forbedre rutiner og prosedyrer tilknyttet koordinatorrollen og innvilgelsen av individuell plan i 
samarbeid med sektor Oppvekst og andre prioriterte tjenesteområder. 

• Bidra til at flest mulig av de som ønsker det skal gå fra å leie til å eie egen bolig og beholde 
boligen.   

• Sørge for at alle barnefamilier i Lillehammer kommune bor stabilt, enten i egen eid bolig eller i 
leid bolig.  

• Øke antall søknader om statlig bostøtte som innkommer elektronisk 
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5.8.3.4 Miljøbehandling – Meierigården  
 

De fleste innbyggere som rammes av demenssykdom bor hjemme, og kommunen har ikke (hatt) 
effektive virkemidler for å komme tidlig nok i kontakt med personene og familiene som rammes. 
Utvikling av individuelt tilpassede ambulante dagaktivitetstilbud som miljøbehandling er en del av 
oppbyggingen av et mer helhetlig og effektivt virkemiddelapparat. Deltakere og pårørende gis mulighet 
til å ta en aktiv rolle i å utvikle tilpassede dagaktivitetstilbud med utgangspunkt i sine behov ut fra 
kartlegging og mobilisering av ressurser i lokalsamfunnet.   
 
Miljøbehandlingsteamet ble etablert som eget TO i 2018 og flyttet inn i Meierigården, Wieses gt. våren 
2018.  Det er etablert med flere faste daglige aktiviteter i første etasje og med rådgivning og 
oppfølgingssamtaler i andre etasje. 
 
De ambulante dagaktivitetsplassene og teamets øvrige arbeid er i hovedsak finansiert gjennom 
Helsedirektoratets tilskuddsordning øremerket for dagtilbud for personer med demens. Tilskuddet 
videreføres år for år på bakgrunn av godkjenning av pålagt rapportering og under forutsetning av at 
tilskuddsordningen videreføres i statsbudsjettet. Mye peker i retning av at ordningen vil beholdes til 
2020.   

Leveransemål  

• Implementere systematisk mobilisering av ressurser i og rundt hjemmeboende personer med 
demens ut fra egne interesser og ønsker ved å bevare, reetablere eller etablere nettverk.  

• Videreutvikle og tilgjengeliggjøre lavterskel møtested for hjemmeboende personer med demens 
med faste stedlige aktiviteter. 

• Videreutvikle og tilgjengeliggjøre lavterskel rådgivning/samtale/kunnskapssenter for personer 
med demens, deltakere, pårørende, nære nettverkspersoner, frivillige og kommunale 
medarbeider.  

• TO Meierigården utvikles som et møtested for flere aktører i den kommunale organisasjonen, og 
videreutvikler sin rolle i kunnskapsspredning om demens. 

 

 Sektor helse og omsorg 

Sektorens hovedoppdrag fra kommuneplan og andre vesentlige forutsetninger for sektoren. 
Sektoren har en visjon om «Mestring hele livet». Dette skal være førende for tjenestetilbud og 
tjenesteutførelse. Med mestring som kjernebegrep er hovedmålet at flere skal kunne bo lengre hjemme.  
 
Det har i løpet av 2017 og 2018 blitt arbeidet med en ny kommunedelplan helse og omsorg (2018-2028). 
Planen legges fram for politisk sluttbehandling november 2018.  
Lillehammer kommune både forventer og ønsker flere innbyggere de nærmeste årene. Dette vil trolig 
medføre økt behov for tjenester. Tjenestene må utvikles slik at vi kan møte framtidige utfordringer og 
behov på en bærekraftig måte.  
 
Kommunedelplanen er en overordnet plan som gir retning for helse- og omsorgstilbudet og som skal 
være et grunnlag for strategiske valg og beslutninger i enkeltsaker i årene som kommer. Oppfølgingen av 
kommunedelplanen skjer gjennom den daglige tjenesteutøvelsen og det kontinuerlige utviklingsarbeidet 
i og på tvers av de ulike tjenestene. I plansammenheng skjer oppfølgingen gjennom arbeidet med 
virksomhetsplaner i tjenesteområdene samt handlingsplaner knyttet til konkrete temaer der det er 
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behov for dette. Her defineres mål og tiltak ut fra føringene i kommunedelplanen og de analysene som 
gjøres i tjenestene. Sektoren skal årlig rullere kommunedelplanens handlingsdel i samarbeid med 
fagutvalg for helse og omsorg. Rulleringen gjøres som en del av arbeidet med budsjett og økonomi- og 
handlingsplan. 
  
Det er viktig at ansatte trives på jobb. De er vår viktigste ressurs og uten ansattes engasjement og 
medvirkning vil vi ikke lykkes i å utføre oppdraget vårt. Sektor helse og omsorg er i endring og utvikling. 
Endring og utvikling innebærer å finne nye måter å arbeide på som øker brukernes mestringsevne. Det er 
viktig at kompetanse og ressurser brukes best mulig slik at tjenestene utvikles i tråd med endringer i 
innbyggernes behov, og at det etableres gode pasientforløp.  

Satsninger for sektor helse og omsorg i planperioden: 
Fremtidens tjenestebehov er i stadig endring. Sektoren trenger løpende gjennomgang av organisasjonen 
i forhold til bemannings- og kompetansebehov og hensiktsmessig organisering slik at tjenestetilbudet er 
dimensjonert for å møte utfordringer sektoren til enhver tid står overfor.  
 
For å sikre god leveranse på tjenester innenfor gitte rammebetingelser, vil sektoren ha en gjennomgang 
av ledelses- og styringssystemet i sektoren. Målet er å etablere en trygg og tydelig ledelse på alle nivå i 
organisasjonen. For å oppnå dette er det viktig at roller og ansvar blir avklart og at det gis nødvendig 
opplæring i bruk av kommunens styrings- og rapporteringssystemer.  
 
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Tjenestemottakere og pårørende har rett til å medvirke og 
tjenestene har plikt til å involvere. Medvirkning er å anse som både en rettighet og et prosesskrav. Det er 
en viktig forutsetning for pasient- og brukersikkerhet og inngår i kravet til forsvarlig tjeneste. 
 
Forebyggende arbeid vil ha fokus i planperioden. Det vil satses videre på hverdagsrehabilitering, og det 
forventes en opptrapping av dette tilbudet gjennom 2019.  
 
Et av hovedmålene i samhandlingsreformen er at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby 
helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende 
pasientforløp.  
For å lykkes i samarbeidet er det en forutsetning at Lillehammer kommune tar en gjennomgang av egen 
organisasjon for å sikre bedre samhandling i og mellom kommunens tjenester. 
Det er igangsatt et arbeid som omhandler hele sektoren. Arbeidet er delt inn i fire faser med milepæler 
som vil gå ut i 2019. Arbeidsgrupper er nedsatt der standardiseringer og samhandling er nøkkelbegreper 
i dette arbeidet 
 
Det er viktig for fremtidig tjenestetilbud at de ulike tjenesteområdene tar i bruk velferdsteknologi. 
Gjennom 2019 skal det etableres piloter ved Lillehammer Helsehus og i Hjemmetjenesten. 
Virksomhetsplanene for det enkelte tjenesteområdet vil gi en nærmere beskrivelse av disse pilotene. 
 
Oppstart og gjennomføring av økt grunnbemanning som pilot i fire avdelinger i Hjemmetjenesten og 
Lillehammer helsehus vil følges nøye gjennom 2019. Målet med økt grunnbemanning er primært å 
redusere behovet for inn leie ved korttidsfravær, øke faglighet og forutsigbarhet og redusere 
belastningen for ansatte. Dette kan etter hvert få en positiv effekt på sykefraværet. 
 
Rekruttering og kompetanseutvikling vil være viktige fokusområder framover, og dette skal følges opp 
gjennom en egen rekrutteringsstrategi for sektoren. Denne er under utarbeidelse. 
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Sektor helse og omsorg har utarbeidet felles leveransemål som gjelder for alle tjenesteområdene: 

• Tjenesteområdene skal utarbeide egne virksomhetsplaner som rulleres årlig 

• Sektoren skal ha en gjennomgang av ledelses- og styringssystemet i 2019 

• Tjenesteområdene skal ta i bruk tilgjengelig og hensiktsmessig velferdsteknologi 

• Sektoren skal jobbe systematisk med reduksjon av sykefraværet for å nå målsetting i overordnet 
styringsark 

• Sektoren skal bidra aktivt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur.  

• Sektoren utarbeider egen rekrutteringsstrategi for å møte fremtidens behov for kvalifisert 
personell. 

• Tjenesteområdene skal trappe ned bruk av vikarbyrå med sikte på avvikling i planperioden 2019-
2022.  

• Sektorens tjenester skal være helhetlige og koordinerte med fokus på rett bruk av tilgjengelige 
ressurser for å sikre gode pasientforløp for våre innbyggere. 

• Hverdagsmestring skal implementeres i alle helse- og omsorgtjenester. 

• Systematisk brukermedvirkning skal etableres i alle deler av kommunens helse- og 
omsorgstjenester 

• Gjennomføre utredning av dimensjonering og innretning av heldøgns omsorgsplasser 
 
Utfordring i planperioden er at sektoren ikke har tilstrekkelige ressurser for gjennomføring av 
mangfoldet av oppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte. Dette innebærer en tydelig prioritering 
av hvilke leveransemål som skal ha hovedfokus i det enkelte budsjettår og i planperioden. 

Økonomiplan 2019-2022 

 

Budsjett 2019 

 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr i  2017-kr

Sektor helse og omsorg 445 800          1 000            444 800        447 115      448 155      449 330      404 766      408 213      

Hjemmebaserte tjenester 195 537          500               195 037        195 537      195 537      195 537      169 058      164 780      

Lillehammer helsehus 176 607          500               176 107        177 707      178 907      180 207      170 152      169 399      

Rehabilitering 25 952            -                25 952          25 952        25 952        25 952        25 015        21 262        

Samhandlingsreformen 6 736              -                6 736            6 736          6 736          6 736          4 207          15 095        

Fag- og utviklingsenhet 8 682              -                8 682            8 682          8 682          8 682          8 794          8 430          

Legehelsetjenester 32 286            -                32 286          32 501        32 341        32 216        27 540        29 247        

Regnskap 

2017
Tjenesteområde

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

2020 2021 2022
Vedtatt 

budsjett 2018

tall i tusen kr i 2019-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Sektor helse og omsorg 445 800       1 000            444 800        -5 480        19 910       430 371      404 766      

Hjemmebaserte tjenester 195 537       500               195 037        -2 480        11 500       186 017      169 058      

Lillehammer helsehus 176 607       500               176 107        -2 385        4 650         173 842      170 152      

Rehabilitering 25 952         -                25 952          -130           500            25 582        25 015        

Samhandlingsreformen 6 736           -                6 736            -34             2 250         4 519          4 207          

Fag- og utviklingsenhet 8 682           -                8 682            -289           -             8 971          8 794          

Legehelsetjenester 32 286         -                32 286          -162           1 010         31 438        27 540        

 Sum 

reduksjoner 

 Sum 

økninger 

 Teknisk 

budsjett-

ramme 2019 

 Vedtatt 

budsjett 2018 
Tjenesteområde

 Vedtatt 

budsjett 2019 

 Kommune-
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 Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019 
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5.8.4.1 Hjemmetjenesten 
 
Endring og utvikling av den nye organisasjonen  
Gjennom 2019 vil arbeidet med etablering av spesialiserte arbeidslag fortsette. Dette arbeidet har vært 
planlagt over tid, og det vil være i full drift med 1 demenslag, 1 fagoverbygg og 2 generelle lag med 
virkning fra 5.nov 2018. Dette ivaretar pasienten på en kvalitativ bedre måte enn tidligere og tjenesten 
settes i stand til å håndtere dårligere pasienter enn tidligere. 
 
Hverdagsrehabilitering 
I 2019 blir det et økt fokus på hverdagsrehabilitering. Tjenesten vil være organisatorisk plassert i 
fagoverbygg med arbeidsfelt i hele hjemmesykepleien og i samarbeid med andre aktuelle 
tjenesteområder.  
 
Gartnerhagen 6, 1.etage.   
15 heldøgnsomsorgsplasser ved Gartnerhagen 6 åpnes i 2019. Det forventes at dette vil bidra å redusere 
ventelistene på institusjonsplasser. Prosess knyttet til riktig bruk av plasser, intern organisering og 
ansettelser igangsettes etter endelig budsjettvedtak. 

Økt grunnbemanning- piloter  
Som følge av vedtak i kommunestyret er det i 2018 forberedt oppstart av piloter med økt 
grunnbemanning for å se om dette vil styrke kvaliteten på tjenestene, bedre arbeidssituasjonen for den 
enkelte ansatte, gi lavere sykefravær og dermed mindre innleie av vikarer. 
 
Heltidskultur-piloter 
Arbeidet med heltidskultur skal gjennom 2019 konkretiseres i henhold til vedtak i kommunestyret 
25.10.2018.  

Større endringer i budsjettforslag 2018 
Økninger: 
Gartnerhagen 6 1.etage      7,5 mill. kroner 
Volumvekst        4,0 mill. kroner 
    
Reduksjoner: 
velferdsteknologi       - 1,5 mill. kroner 
Effektiviseringstiltak (0,5%)       - 0,97 mill. kroner  
     
Leveransemål for tjenesten som innarbeides i virksomhetsplan for tjenesteområdet: 
Ta i bruk tilgjengelig og hensiktsmessig velferdsteknologi: 

• Installere e-rom i alle bokollektiv.  

• Ta i bruk medisindispensere til minst 10 brukere  

• Wifi i alle bokollektiv og Bo- og servicesentra. 

• Implementere overfallsalarmer til nattevakter i hjemmesykepleien. Evaluere med tanke på å gi 
overfallsalarm til flere vakttyper og ansatte. 

• Jobbe for å redusere sykefravær 

• Lage rekrutteringsplan med utgangspunkt i sektorens rekrutteringsstrategi 

• Kjøre piloter, heltidskultur og økt grunnbemanning 

• Sikre forutsigbarhet i dimensjonering av bemanning innenfor vedtatte rammer. For å lykkes med 
dette vil det i 2019 bli en evaluering av bemanning ved de ulike avdelinger.  
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• Delta aktivt i arbeidet med hensiktsmessig pasientforløp 

• Øke hverdagsrehabilitering som tjeneste: 
Integrere hverdagsrehabiliteringsarbeidet i hjemmesykepleien og lære opp flere hjemmetrenere. 

• Tjenestene skal være helhetlige og koordinerte og samarbeidet på tvers av avdelingene i ny 
organisering skal videreutvikles 
 

5.8.4.2 Lillehammer helsehus 
 
Lillehammer helsehus har 188 plasser fordelt på 8 pleieavdelinger samt et eget dagsenter med 26 
plasser. Helsehuset har en egen legeavdeling som betjener alle bokollektiv og sykehjemsplasser i 
sektoren. Helsehuset har også kommunens felleskjøkken, egen renholdsavdeling og vaskeri. Arbeidet 
med tjenesteutvikling, kvalitet og faglig forsvarlighet er kontinuerlig og involverer hele helsehuset, med 
alle profesjoner og alle avdelinger. I 2019 skal tjenesteområdet jobbe særskilt med 
rekrutteringsutfordringene. Dette involverer omdømmebygging og synliggjøring, men også endringer i 
prosess og metode. 
 
Rett bruk av institusjonsplasser ved LHH: 
Lillehammer helsehus er et viktig ledd i sektorens arbeid med pasientflyt mellom spesialisthelsetjenesten 
og sektorens ulike tjenestetilbud. Spesielt utfordrende er det at så mange av korttidsplassene ved 
helsehuset, ment for habilitering, vurderingsopphold og avlastning, i dag er opptatt av pasienter som har 
innvilget langtidsplass. Dette er et av flere utfordringsbilder det må jobbes videre med i 2019. 
 
Velferdsteknologisk utvikling ved Lillehammer helsehus: 
Velferdsteknologi vil i fremtiden være sentralt for at vi skal kunne gi syke og eldre den hjelpen de trenger 
for å kunne leve gode liv, også som pasient ved Lillehammer helsehus. Arbeidet med å bygge ut wifi i 
helsehuset fortsetter inn i 2019 og er på mange måter en premissleverandør for de øvrige 
utviklingsplanene knyttet til pasientvarslingssystemer og implementering av annen velferdsteknologi. 
 
Rett bemanning: 
Det må sikres forutsigbarhet i dimensjoneringen av bemanning innenfor vedtatte rammer. For å lykkes 
med dette skal det i 2019 være en gjennomgang av bemanning ved de ulike avdelinger. I 2019 går også 
prosjektet «Økt grunnbemanning» med to piloter ved Lillehammer helsehus. Arbeidet med heltidskultur 
skal gjennom 2019 konkretiseres i henhold til vedtak i kommunestyret 25.10.2018.  
 
Endringer i budsjett 2019: 
Økninger: 
Ressursstyringsmodell   3.200.000 
Bemanning kjøkken   650.000 
Tilbud dagsenteret   700.000 
Aktivitetsmidler dagsenter  100.000 
 
Reduksjoner: 
Velferdsteknologi   -1.500.000 
Effektiviseringstiltak (0,5%)  -865.000 
 
Leveransemål for tjenesten som innarbeides i virksomhetsplan for tjenesteområdet: 

• Innføre wifi ved helsehuset 
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• Ta i bruk hensiktsmessig velferdsteknologi, herunder gjennomføre piloter knyttet til digitale 
tilsyn 

• Implementere kompetanseplan, rekrutteringsstrategi og nye flytskjema for ansettelsesprosesser. 

• Redusere bruk av eksterne vikarbyrå. 

• Redusere sykefravær ved alle avdelinger gjennom proaktiv sykefraværsoppfølging og felles 
oppgavebank. 

• Tilrettelegge i end større grad for frivillighet og for Aktiv Omsorg sine aktiviteter og supplerende 
tilbud i helsehuset. 

• Etablere faggrupper innenfor særlig relevante fagområder for Lillehammer helsehus for på den 
måten å kunne nyttiggjøre seg kompetansen på tvers av avdelingene. 

• Intensivere satsingen på smittevern og forebyggende arbeid for å redusere antall infeksjoner ved 
helsehuset. 

5.8.4.3 Lillehammer rehabiliteringssenter 
 
For at innbyggerne skal kunne mestre hverdagen og bo godt hjemme lengst mulig, skal Lillehammer 
rehabiliteringssenter arbeide for økt reelt samarbeid og samhandling med andre.  
Endringer i budsjett 2019 
Økninger: 
Ergoterapeut i hukommelsesteam øker fra 60% til 100% stilling  500.000 
Øke kommunale avtalehjemler under 50%, til 50%. 
Reduksjoner: 
Effektiviseringstiltak (0,5%)      -130.000 

 
Leveransemål for tjenesten som innarbeides i virksomhetsplan for tjenesteområdet: 

• Alle i tjenesteområdet har kompetanse på å oppdage, og er oppdagere av begynnende 

funksjonssvikt (eks. fall, hukommelse, ernæring, ensomhet). 

• Flere avtalefysioterapeuter har hjemler som ikke samsvarer med praksisomfanget. Endringen i 

budsjett 2019 skal øke de minste hjemlene. 

• Prosjekt mellom NAV hjelpemiddelsentral og Lillehammer kommune, «Digital samhandling på 

nettbrett» gjennomføres.  

• Innføre digitale informasjonsskjermer på alle fem bo- og servicesentre i løpet av 2019. 

• Det skal være synlig i prioriteringslisten til fysio- og ergoterapitjenesten at innbyggere som 

henvises til hverdagsrehabilitering prioriteres høyt.  

• Det skal gjennomføres forebyggende hjemmebesøk til de som fyller 80 år. Brukerundersøkelse 

gjennomføres hos de som er født i 1937 og 1938 som evaluering etter to runder.  

• Aktiv omsorg skal arbeide for å få flere beboere og innbyggere i områdene rundt sentrene på 

aktivitetene.  

• Det skal kartlegges om det er behov for at tjenestene jobber på andre tider enn i dag, for 

eksempel i overganger i pasientforløpene.     

5.8.4.4 Legehelsetjenester   
 

Lillehammer interkommunale legevakt er etablert i nye lokaler fra høst 2018. Det pågår en prosess 

vedrørende organisasjonsstruktur ved legevakten og endelig modell er planlagt iverksatt fra årsskiftet. 
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KAD er flyttet fra Helsehuset og har vært i virksomhet i legevaktens lokaler fra juni. Det jobbes med å 

rekruttere lege som medisinskfaglig ansvarlig for KAD og inntil videre ivaretas det medisinskfaglig av 

legetjenesten ved helsehuset. Fastlegeordningen er under press over hele landet. Dette gjelder også for 

Lillehammer som over tid har opplevd lite kapasitet og kommunestyret har vedtatt etablering av et 

kommunalt legekontor i legevaktens lokaler. Arbeidet med dette pågår for fullt. Tett samarbeid med 

andre tjenesteområder er nødvendig for å sikre god utnyttelse av legeressurser i en oppstartsperiode.  

Det skjer endringer i regelverket knyttet til videreutdanning av leger i primærhelsetjenesten. Dette angår 

både LIS1 (tidligere turnusleger) og LIS3/ALIS (allmennlege i spesialisering). Kommunen blir stilt ovenfor 

nye krav til systematikk i oppfølgingen av dette som vil kreve betydelig administrative ressurser i 

arbeidet fremover.  

Endringer i budsjett 2019: 
Økninger: 
Fastlegekontor    1.010.000 
 
Reduksjoner: 
Effektiviseringstiltak (0,5%)     -162.000 
 
Leveransemål for tjenesten som innarbeides i virksomhetsplan for tjenesteområdet: 

• Kommunen skal etablere nytt kommunalt fastlegekontor med utdanningsfunksjon i 
allmennmedisin. 

• Bedre rekruttering av leger til de allmennmedisinske områder i kommunen.  

• Det er behov for å videreutvikle bruk tilbudet ved KAD. Dette skal skje gjennom gode rutiner, 

informasjon og tillit til tilbudet blant innbyggere og helsepersonell. 

5.8.4.5 Fag- og utviklingsavdeling 
 
Avdelingen er etablert som en stab- og støttefunksjon for sektor Velferd og sektor Helse og omsorg. 
Hovedoppgavene er knyttet til drift og utvikling av fagsystemer, herunder opplæring, implementering og 
kontroll. Fagavdelingen har også ansvar for oppfølging av helsefagarbeiderlærlinger (faglig ansvarlig), 
elever og studenter i praksis. Videre har fagavdelingen oppgaver innen økonomioppfølging, 
prosessledelse, koordinering av planprosesser og prosjekter samt saksbehandling av saker som skal til 
politisk behandling. Fagavdelingen sørger også for koordinering av ulike oppgaver innen rapportering, 
kompetanseutvikling og dokumentasjon. 

 
Endringer i budsjett 2019: 
Reduksjoner: 

Nedtrekk del av stilling     -245.000  

Effektiviseringstiltak (0,5%)       -44.000 
 
Leveransemål 

• Tett oppfølging av tjenesteområdene knyttet til overordnede målsettinger.  
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Særlige risikofaktorer i budsjett 2019 for sektor helse og omsorg 

• Riktig dimensjonering av bemanning ved Lillehammer helsehus er under press 

• Usikker effekt av pilotprosjekt økt grunnbemanning 

• Riktig bruk av kommunens tjenestetilbud  

• Tilgang på kvalifisert arbeidskraft 

• Usikker effekt av ny organisering i hjemmetjenesten (kvalitet og ressursbruk) 
 

 Sektor oppvekst, utdanning og kultur 

Sektorens hovedoppdrag fra kommuneplan og andre vesentlige forutsetninger for sektoren 
Mestring er avgjørende for hvordan mennesker utvikler seg. Våre tjenester skal bidra til at barn og unge 
opplever mestring. Elevene skal få tilpassede, faglige utfordringer og oppleve mestring i skolen. 
Barnehagen skal ha fokus på kvalitet og læring. Ved å gi barn en god start vil en forebygge problemer 
senere i oppveksten.  
 
Når barn og unge trenger hjelp, skal de få rett hjelp til rett tid. Det krever at tverrfaglig samarbeid og 
samhandling på tvers av tjenestene fortsatt videreutvikles. Tilhørighet og inkludering er avgjørende for i 
hvilken grad vi lykkes. Det er et samfunnsproblem at for mange faller utenfor skole og arbeid. 
Lillehammer kommune skal ha et langsiktig arbeid som motvirker utenforskap. Det skal være et særlig 
fokus på psykisk helse blant barn og unge. 
 
Den viktigste faktoren for en vellykket integrering av flykninger er arbeid. En videre utvikling av varierte 
kvalifiseringstiltak skal ha høy prioritet. 
 
Lillehammer skal være en kulturby med sterke kulturinstitusjoner og fokus på festivaler og større 
arrangementer. Kommunen skal legge til rette for kompetanse- og næringsutvikling innen 
kulturområdet.   
Det skal tilrettelegges for organisert og uorganisert aktiviteter for barn og unge. Forutsigbar drift og 
utvikling av tilbud skal bidra til at det frivillige kulturtilbudet kan drive aktivt og selvstendig. 
 

Sektorens hovedprioriteringer og økonomi i planperioden: 

Økonomiplan 2019-2022 

 

 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr i  2017-kr

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 792 038          1 100            790 938        791 480      794 280      794 280      752 073      744 925      

Barnevernstjenesten 54 147            -                54 147          54 147        54 147        54 147        53 927        51 178        

Grunnskole 351 287          680               350 607        350 567      350 567      350 567      334 100      328 726      

Fagavdeling 11 148            -                11 148          11 148        11 148        11 148        11 685        10 039        

Kultur 44 384            -                44 384          45 121        45 121        45 121        42 387        46 026        

Lillehammer helsestasjon 24 422            420               24 002          25 847        25 847        25 847        22 393        20 632        

NAV 55 407            -                55 407          55 407        55 407        55 407        52 785        48 909        

Lillehammer læringssenter 49 169            -                49 169          49 169        49 169        49 169        47 200        52 703        

Barnehager 202 073          -                202 073        200 073      202 873      202 873      187 596      186 712      

Regnskap 

2017
Tjenesteområde

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 
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Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

2020 2021 2022
Vedtatt 

budsjett 2018
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Budsjett 2019 

 

Oppvekst og utdanning 
Gode universelle tilbud styrker alle barn og unges muligheter til å mestre og utvikle seg. Barnehage og 
skole er de viktigste universelle tiltakene kommunen har. Å satse på høy kvalitet i barnehage og skole er 
derfor den beste måten å gi barn og unge en god start. 
God kvalitet innebærer også evnen til å identifisere og fange opp barn og familier som har behov for 
ekstra hjelp eller støtte. Det er i løpet av 2018 utviklet en digital handlingsveileder, Trygg oppvekst i 
Lillehammer - Lillehammer kommune som skal være til hjelp i dette arbeidet. Det blir en viktig oppgave i 
2019 å implementere veilederen slik at den blir brukt av barn, unge, foreldre, ansatte med flere.  
 
Prosjektet laget rundt eleven skal videreføres i 2019. Det er et samarbeid med Høgskolen i Akershus. 
Tjenestene rundt barn og unge skal utvikle samarbeidet i de tverrfaglige teamene på hver enkelt skole 
slik at en kan bygge laget rundt eleven så tidlig og samordnet som mulig. I tillegg er det gjennom budsjett 
2018 og 19 prioritert en styrking av sosiallærerfunksjonen på alle skoler. Sosiallærer, helsesøster og PP-
rådgiver skal samordne sin kompetanse og innsats på skolene.  
 
Mange barn lever i lavinntektsfamilier. NAV utvikler en metode for helhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier gjennom koordinerte tjenester.  Alle tjenestene i sektoren bidrar i dette arbeidet. I 
2019 skal en finne ut i hvilken form arbeidet skal videreføres etter prosjektperioden. 
 
Oppvekstsektoren skal støtte og hjelpe barn, unge og familier slik at barn og unge får en utdanning, 
kommer i arbeid og mestrer livene sine nå og senere. Den viktigste enkeltfaktoren er utdanning. Det å 
hjelpe barn og unge til å få en utdanning er et fellesansvar, fra helsestasjonen møter kommende foreldre 
tidlig i svangerskapet til ungdom med hjelp og veiledning finner sin plass i arbeidslivet. 
 
God medvirkning øker muligheten for å lykkes i arbeidet med barn og unge. Det er et mål å prøve ut nye 
former for medvirkning slik at en i større grad får til prosesser hvor alle aktørene er med å finne 
løsninger. 
 
Kommunedelplan for oppvekst skal etter planen sluttbehandles i kommunestyret i november 2018. 
Planen legger føringer for arbeidet med barn og unge framover. Alle leveransemål som omhandler 
oppvekst og utdanning er relatert til kommunedelplanens hovedmål: 

• Alle barn og unge skal bli sett og ivaretatt 

• Alle barn og unge skal oppleve tilhørighet 

tall i tusen kr i 2019-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 792 038       1 100            790 938        -16 808      30 708       777 038      752 073      

Barnevernstjenesten 54 147         -                54 147          -1 272        -             55 419        53 927        

Grunnskole 351 287       680               350 607        -5 642        11 874       344 375      334 100      

Fagavdeling 11 148         -                11 148          -56             -             11 204        11 685        

Kultur 44 384         -                44 384          -223           150            44 457        42 387        

Lillehammer helsestasjon 24 422         420               24 002          -121           150            23 973        22 393        

NAV 55 407         -                55 407          -1 778        1 900         55 285        52 785        

Lillehammer læringssenter 49 169         -                49 169          -6 701        5 700         50 170        47 200        

Barnehager 202 073       -                202 073        -1 015        10 934       192 154      187 596      

 Sum 

reduksjoner 

 Sum 

økninger 

 Teknisk 

budsjett-

ramme 2019 

 Vedtatt 

budsjett 2018 
Tjenesteområde

 Vedtatt 

budsjett 2019 

 Kommune-

styrets 

endringer 

 Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019 

https://www.lillehammer.kommune.no/?cat=455894
https://www.lillehammer.kommune.no/?cat=455894
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• Alle barn og unge skal bli hørt i saker som berører dem. 

• Alle barn og unge skal oppleve at voksne samarbeider og er samordnede. 

• Alle barn og unge skal bli møtt av ansatte med høy kompetanse innenfor sitt fagfelt. 
 
Lillehammer kommune har over tid tatt imot et stort antall flyktninger. Introduksjonsprogrammet som 
kvalifiserer til arbeid og utdanning har stor oppmerksomhet. Økt bosetting av flyktninger krever et nært 
samarbeid mellom ulike tjenester. God integrering handler også om sosiale nettverk og relasjoner. Det er 
derfor et mål å videreutvikle det gode samarbeidet med frivilligheten om å skape en bred tilnærming til 
integreringsarbeidet. I 2019 skal det utarbeides en frivillighetsmelding for kommunen. 

Leveransemål 

• Handlingsveilederen Trygg oppvekst skal være godt kjent å bli brukt av barn, unge, foreldre, 
ansatte m.fl. 

• Det skal lage en handlingsplan for nærvær i barnehage og skole 

• Det skal Iverksette tiltak for å videreutvikle arbeidet med individuell plan og koordinering 

• En skal utrede behov og igangsette tiltak for tverrfaglig arbeid i barnehage 

• Det skal utarbeides handlingsplan for tverrfaglig samhandling 

• Det skal utarbeide felles kompetanseplan for sektoren 

• Prosjektet «laget rundt eleven» skal sikre bedre kvalitet i arbeidet med elever som har 
sammensatte vansker.  

• Felles visjon og verdigrunnlag skal implementeres i alle tjenestene. 

• Kommunedelplan for oppvekst skal implementeres i 2019. 

5.8.5.1 Kultur 
 
I 2019 kommer TO Kultur til å fortsette det påbegynte arbeidet med å gi de fire avdelingene en klarere 
felles profil og oppgaveforståelse. Dette vil hovedsakelig gjøres ved å gjennomføre egne fagdager, i 
tillegg til utstrakt bruk av internkommunikasjon som nyhetsbrev og diskusjonsgrupper. Det er også et 
mål å få opprettet egne faggrupper på tvers av avdelingene, der medarbeidere kan møtes for å utveksle 
erfaringer og delta i utviklingsarbeid. 
 
TO Kultur søker i 2019 å nå enda bredere ut med sine tilbud, både når det gjelder tilskudd, 
arrangementer og tiltak. Det er en prioritert oppgave å utvikle en egen publikumsstrategi som sikrer 
nyrekruttering og bredde på brukersiden.  
Lillehammer kino har fortsatt en utfordring i å nå et tilstrekkelig nivå når det gjelder inntjening. 2017 var 
det første hele året med full drift i fem kinosaler, og 2018 har også gitt avdelingen nyttige erfaringer med 
tanke på videre drift og inntjeningen har vært bedre. Det bør derfor avventes ett driftsår til før en 
eventuelt justerer kinoens rammer. 
 
Konsekvenser av budsjettet 
Budsjettet betyr i hovedsak en videreføring av dagens aktivitetsnivå. 50% stilling til UNESCO litteratutby 
finansieres i 2019 med midler fra kulturfond. 
 
Leveransemål:  

• Det skal i 2019 gjennomføres to halvårlige felles publikumsarrangementer i regi av TO Kultur.  

• Det skal i første del av 2019 utarbeides en Frivillighetsmelding for Lillehammer kommune.  

• Kulturbyggplanen for Lillehammer skal revideres i løpet av 2019.  
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• Den kommersielle driften av miksekinoen ved Lillehammer kinoen skal styrkes i 2019.  

• Den nye driftsmodellen for Kulturhuset Banken skal gjøres kjent og iverksettes fra 2019.  

• TO Kultur skal ha fokus på videreutviklingen av Lillehammer som fortellingenes by, og øke sin 
innsats særlig inn mot prosjekter knyttet til styrkingen av identitet og tilhørighet lokalt. 

5.8.5.2 Grunnskole  
 
Grunnskolen har som målsetning å styrke kvaliteten på opplæringen i alle ledd. I 2019 er 
hovedsatsingene rettet mot lærerspesialistordningen, desentralisert ordning for kompetanseutvikling, 
bruken av iPad og tidlig innsats.  
 
Ordningen med lærerspesialister i norsk ved alle skolene er etablert og videreføres. Ordningen er en 
nasjonal pilot som tar sikte på å utdanne gode lærere til å kunne å kunne bidra til utvikling på egen skole. 
Den har som mål å bidra til bedre kvalitet i lesing og skriving og til å videreutvikle profesjonsfellesskapet 
på den enkelte skole.  
 
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling har også et fokus på å utvikle profesjonsfellesskapet. 
Ordningen er nasjonal, med rammer og føringer på blant annet økonomi og mål. Arbeidet forutsetter 
regionalt samarbeid og Lillehammer har en felles satsning med Øyer og Gausdal med mål å utvikle den 
pedagogiske ledelsen ved skolene. Alle ledergruppene i Lillehammer-skolene deltar i denne satsingen. 
 
Arbeidet med innføring av iPad i Lillehammer-skolen fortsetter. 4. - 9. årstrinn har nå iPad. Samtlige 

elever vil ha i løpet av 2021. I løpet av 2019 skal det utarbeides en oppdatert digitaliseringsplan for 

skolene. 

Kommunen har fått tilført midler fra staten til å styrke lærertettheten på 1-4. trinn. Fra høsten 2018 har 

dette gått inn i ordningen med lærernorm for alle trinn i grunnskolen. TO grunnskole tilføres 3 millioner 

kroner for å kunne oppfylle normen.  

Arbeidet med tidlig innsats i 2019 skal konkretisere og videreutvikle innsatsområdene for barnehagene 

og barneskolene. Målet er å sikre helhet og sammenheng i arbeidet med tidlig innsats, med særlig vekt 

på de eldste barna i barnehagen og de yngste i skolen. Dette arbeidet er styrket ved at det er tilsatt en 

rådgiver med særlig ansvar for dette området. Stillingen er delt mellom skole- og 

barnehageforvaltningen. I tillegg styrkes barnehage og skole med 5 årsverk som skal arbeide i barnehage 

på våren og i skolen på høsten. Rådgiveren skal lede et nettverk hvor disse årsverkene inngår. Tiltaket 

skal gi flere barnehageplasser i vårhalvåret og en god overgang mellom barnehage og skolen på høsten. 

Se ytterligere informasjon under barnehage. 

Kommunestyret vedtok i budsjett 2018 at høstvirkningen ved å legge ned Buvollen skole, 1,9 millioner 

kroner, skulle brukes til sosiallærere på barnetrinnene. Dette videreføres i 2019 med helårsvirkning på 

totalt 4,2 millioner kroner.  

Høsten 2018 flyttet mellomtrinnet på Jørstadmoen skole inn i nye lokaler. Skolens uteområde er også 

oppgradert. Skolen har her fått en flott gave til leikeapparater.  

Høsten 2019 står nye Nordre Ål skole ferdig. Det er høye forventninger til å ta den nye skolen i bruk. 

Dette gir en budsjettert innsparing på selve skoledriften på 0,68 mill. kroner i 2019. Dette er trukket ut 

av skolens ramme. 
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Konsekvenser for tjenesten  
Voksentettheten har stabilisert seg og viser en svak oppgang i 2018 etter en reduksjon de siste årene. 

Det er jevnt over store klasser og krevende dager for ansatte. Med dette budsjettet vil situasjonen 

bedres ytterligere noe. Resultatene for Lillehammer-skolen er jevnt over gode. Det har vært arbeidet 

med å få ned antallet små vedtak til spesialundervisning, noe statistikken for 2018 viser at man har 

lykkes med. Dette vil fortsatt være et fokusområde i 2019. 

Konsekvenser for ansatte 
Budsjett 2019 vil føre til en svak økning i antall ansatte. Det ble fra høsten 2018 tilsatt 6 nye lærere som 

et direkte resultat av lærenormen. Tjenesteområdet er også tilført kr. 1 million som skal brukes til økt 

lærertetthet i basisfag på ungdomsskolene fra 1.8.19.  Økt voksentetthet gir bedre arbeidsforhold for de 

ansatte. 

Sykefraværet har etter en økning i 2017 sunket noe igjen, og ligger nå godt innenfor måltallet for 

kommunen 

Leveransemål 
Basert på en statusanalyse på hver enkelt skole, utarbeider skolene utviklingsplaner og igangsetter tiltak 

innenfor disse tre målområdene: 

• Alle elever skal bli møtt med realistiske læringsmål. Opplæringen i de grunnleggende 

ferdighetene skal styrkes. 

• Alle barn og elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø. Miljøet 

skal preges av mestring og motivasjon.  

• Barnehagene og skolene skal utvikles som kollektivt orienterte, lærende organisasjoner.  

5.8.5.3 Barnehage 
 
Kvaliteten i barnehagene skal styrkes og videreutvikles. Den nye rammeplanen for barnehagen 
understreker at barn skal sikres gode overganger fra hjem til barnehage til skole. Barnehage og 
grunnskole har derfor utarbeidet en strategiplan for hele utdanningsløpet.  
Andelen flerspråklige barn i barnehagen øker med barnas alder. Lillehammer kommune har en forholdvis 
lav andel flerspråklige barn i barnehage i alderen ett til fire år, dette utjevner seg når barna blir fire til 
fem år. I forslag til statsbudsjett foreslås det redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid også for to-
åringene.  
Antall barn i barnehagene varierer fra år til år, og barnehagene må hele tiden tilpasse seg det antall barn 
som søker. 
 
Det skal ansattes 5 barnehagelærere (bhg-loven § 17a) for å redusere ventelista til barnehageplasser i 
vårhalvåret, disse skal arbeide i skole i perioden 01.08 til 31.11 for å sikre overgangen fra barnehage til 
skole. Dette er ytterligere beskrevet under skole. 
 
Driftstilskuddet til private barnehager er justert i forhold til beregnet tilskuddssats og prognose på antall 
barn på telletidspunktet 15.12.18. Kapitaltilskuddssatsen for 2019 fastsettes av staten og er foreløpig 
ikke kjent. Det er derfor budsjettert utfra satsene for 2018 justert for prisvekst. Dette innebærer en 
usikkerhet. 
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Konsekvenser for tjenesten: 
Barnehage får som alle tjenesteområder, ett krav om 0,5 % innsparing. Dette tilsvarer 1 million kroner. 
Dette blir særlig krevende for barnehage fordi 60 % av ramma går i tilskudd til de private barnehagene. 
Forutsetningen for at dette skal være mulig å få til er at økningen av barnehageplasser andre kommuner 
kjøper av Lillehammer kommune holder seg i 2019. 
 
Foreldre velger selv hvilken barnehage de vil søke. Det vil si at antall søkere til den enkelte barnehage 
varierer fra år til. De kommunale barnehagene må derfor ha en fleksibilitet for å kunne håndtere 
variasjon i årskullene. Dette er sårbart for alle barnehager. 
Det er tilført 3 millioner kroner for å tilsette 5 nye barnehagelærere. 1 million av disse tilsvarer en økning 
til tidlig innsats i statsbudsjettet. 
 
Konsekvenser for de ansatte: 
Endringer i barnetallet i den enkelte barnehage fra år til år fører til at personalet hver høst må «følge 
barna» slik at enkelte må bytte arbeidssted.  Dette skaper en viss usikkerhet for personalet og 
barnehagen. 
 
Leveransemål. 

• Med utgangspunkt i målene i strategiplan for barnehage- og skole skal den enkelte barnehage 
følge opp med mål og tiltak. 

• Plan og rutiner for overgang mellom skole og barnehage skal videreutvikles. 

• Minoritetsspråklige barn skal rekrutteres tidligere inn i barnehagene. 

5.8.5.4 Barnevern 
 
Etter å ha hatt en vekst over år i antall omsorgsovertakelser og barn plassert midlertidig utenfor 
hjemmet, har veksten flatet ut de siste par årene. Til tross for dette opplever barneverntjenesten et stort 
press, og tjenesten er sårbare for sykefravær. Det er stadig risiko med hvordan omfanget av alvorlige 
saker vil utvikle seg. Det er derfor viktig å opprettholde god kvalitet på oppfølging av barn og foreldre.  
Fra 1.1. 19 igangsettes den vedtatte interkommunale barnevakttjenesten hvor Ringsaker blir 
vertskommune.  
  
Barneverntjenesten drifter nå 4 bofellesskap for enslige mindreårige med plass til 23 ungdommer. I 
tillegg bor flere tidligere beboere på hybel med oppfølging av miljøpersonale. Målsettingen med arbeidet 
med enslige mindreårige flyktninger er å gi god omsorg og å få flest mulig gjennom videregående skole 
og over i studier eller arbeid. Å fortsette arbeidet med å få til en kvalitativ, god drift av bofellesskapene 
blir viktig også i 2019. Det er en usikkerhet rundt hvordan bosettingstallene i 2019 vil påvirke driften. Det 
kommer færre enslige mindreårige til landet, noe som kan medføre at vi ikke lenger kan opprettholde 
driften av alle 4 boligene på sikt. Lillehammer er imidlertid en av kommunene som er prioritert fra 
Bufetat og IMDI når det gjelder bosetting av enslige mindreårige.  
 
Barnevernet har samlet fått en reduksjon på 1 million kroner i tillegg til et flatt kutt på 0,5% tilsvarende 
0,272 millioner kroner  
 
Konsekvenser for tjenesten  
Det blir krevende å redusere tjenestene tilsvarende 1, 272 millioner kroner. Barnevernet må gå gjennom 
driften av barnevernet og bofellesskapene og se hvor det er muligheter for å spare penger. 
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Konsekvenser for ansatte 
Budsjettforslaget betyr ingen endring i antall stillinger. Hvis kommunen ikke blir anmodet om å ta imot 
flere enslige mindreårige flyktninger, vil det bli nødvendig å redusere antall bofellesskap i løpet av året. 
Det kan få konsekvenser for ansatte. 

Leveransemål 

• Barneverntjenesten skal bidra til at flere unge fullfører skoleløpet 

• Barneverntjenesten skal bidra til at barn som bor utenfor hjemmet skal oppleve tilhørighet i 
fosterhjemmet eller på institusjonen 

• Alle barn som er i barnevernet skal medvirke i tråd med forskrift om medvirkning i barnevernet  

• Barneverntjenesten skal bidra til et tett og godt samarbeid med øvrige tjenester som familien 
mottar hjelp fra.  

• Barneverntjenesten skal legge til rette for kompetanseutvikling i tråd med statlige føringer på 
kompetansebehov. 

5.8.5.5 Helsestasjon 
 
Helsestasjon skal i nært samarbeid med andre tjenester, gi forebyggende tjenester til barn og unge.  
Tjenesten skal bidra til tidlig identifisering og oppdagelse av gravide, barn og unge med ulike utfordringer 
for å sikre barn og unge en trygg oppvekst med opplevelse av mestring. 
 
Helsestasjonen har over flere år blitt tilført stillinger i årsbudsjettene. Dette har vært en oppfølging av 
føringer i statsbudsjettet. I tillegg har det vært søkt på øremerkede midler fra Helsedirektoratet. I 
perioden 2018 -2019 styrkes helsestasjon med 280% stilling fordelt på skolehelsetjenesten, sped og 
småbarn og fysioterapeut. Denne styrkingen er delfinansiert med 2 millioner kroner fra Helsedirektoratet 
fordelt over to år.  Fra 2020 blir det nødvendig å finansiere denne delen med kommunale midler. Det er 
fortsatt behov for ytterligere styrking de neste årene for å komme opp til anbefalte minstenormer for de 
ulike tjenestene. I tillegg har det gjennom nye faglige retningslinjer kommet krav om at alle 1.klassinger 
skal ha tilbud om en legeundersøkelse etter oppstart i skolen. Budsjettet er styrket med 0,15 millioner 
kroner til lege, men det er ikke tilstrekkelig til å ivareta denne forventningen.  
 
Konsekvenser: 
Det forutsettes at det fra 2020 blir gitt midler til videreføring av nye stillinger som en følge av 
opptrapping gjennom 2018 – 2019. En videreføring innebærer ca 1 million kroner. Tilskuddet til 
legeressurs er ikke tilstrekkelig til å kunne tilby legeundersøkelse til alle 1.klassinger og det vil derfor 
avvike ut i fra anbefalte faglige retningslinjer. Det er behov for midler til ytterligere 25-40% stilling. 
Kutt på tilsvarende 0,5% vil bli forsøkt kompensert gjennom økte inntekter ved salg av reisevaksiner og 
ved reduksjon i bruken av kompetansemidler. 
 
Leveransemål: 

• Implementere «Nye statlige faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og 
ungdomshelsetjenesten -2017» parallelt med styrking av tjenestetilbudet jfr. Vedtatt 
opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. 

• Styrke og utvikle svangerskapsomsorgen på nivå med anbefalte faglige retningslinjer.  
               Styrke og utvikle småbarns-kontrollene på nivå med anbefalte retningslinjer. 
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5.8.5.6 Lillehammer Læringssenter (LLS) 
 
Lillehammer læringssenter har de siste 3-4 årene utvikle et godt program for kvalifiseringen av 
flyktninger. Deler av dette arbeidet har vært finansiert med prosjektmidler. Det blir en utfordring å 
videreføre det gode arbeidet over i ordinær drift. Kombinasjonsklasser på Lillehammer videregående 
skole avdeling sør er et samarbeid med Oppland fylkeskommune. Innvandrerungdom får gå ett år i 
kombinasjonsklassen før de begynner å bruke av retten til videregående opplæring. Målsettingen er å 
øke andelen elever som gjennomfører videregående skole.  
 
Budsjettrammen for tjenesteområdet er noe redusert ut fra signalene om færre flyktninger i 2019. 
Utgiftene til deler av driften ved LLS henger sammen med integreringstilskuddet kommunen får. 
Rammene til LLS må derfor vurderes og justeres gjennom året. En stor del av de mange flyktningene 
kommunen bosatte i 2016/2017, vil være ferdig med introduksjonsprogrammet i løpet av 2019. Hvis 
nedgangen i bosettinger vedvarer over år, vil det få konsekvenser for organiseringen og driften av LLS. 
Det vil være færre 1. års og 2. års deltakere i introduksjonsprogrammet i 2019. Dette tilsvarer 5,7 
millioner kroner i redusert integreringslønn som er trukket ut av rammen. 
 
Det er imidlertid lagt tilbake tilsvarende sum fordi endringer i Introduksjonsloven innebærer at 
Introduksjonsprogrammet som hovedregel går fra å være et to-årig til å bli tre-årig løp. Utover dette er 
det lagt inn en forutsetning om en nedgang i aktiviteten på 0,75 millioner kroner høsten 2019 fordi det 
ser ut til å bli færre flyktninger.  
 

Konsekvenser for tjenesten  
Det må trolig planlegges for noe færre deltakere i introduksjonsprogrammet fra høsten 2019. Hvis 
nedgangen i antall flyktninger fortsetter slik det ser ut, vil tjenesten måtte planlegge for en ytterligere 
reduksjon fra 2020.  
 

Konsekvenser for ansatte  
Det kan bli en reduksjon i antall stillinger fra høsten 2019.  
 

Leveransemål 2019  
• Bosatte flyktninger skal raskt inn i arbeid eller utdanning gjennom et tilpasset og skreddersydd 

introduksjonsprogram.  
• 80 % av grunnskoleelever fra Lillehammer Læringssenter skal etter endt opplæring i 

Kombinasjonsklassene gjennomføre videregående skole. Dette tilsvarer snittresultatet for de 
videregående skolene i kommunen i 2018.  

• En egen plan for voksnes digitale, grunnleggende opplæring skal ferdigstilles.  
 

5.8.5.7 NAV 
 
Arbeid og deltakelse skal prege all oppfølging av brukerne av NAVs tjenester. Vi må bidra til at flere med 
moderate og alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer får parallell helse- og arbeidsrettet 
bistand med sikte på overgang til arbeid. NAV Lillehammer-Gausdal er også i ferd med å etablere et team 
med jobbspesialiser som skal ha fokus på å bistå deltakere ut i ordinært arbeid.  
 
Den økonomiske veksten er solid og at stadig flere kommer i jobb. Mange bedrifter etterspør 
arbeidskraft, og da må NAV klare å inkludere flere som står utenfor. Dette gjelder spesielt personer med 
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nedsatt arbeidsevne, unge som ikke har fullført videregående opplæring, og innvandrere fra landgruppe 
3 (Asia og Afrika). 
 
Forekomsten av vedvarende lavinntekt er forholdsvis liten og personer på lavinntektsgrensen har et 
høyere inntektsnivå i Norge enn i mange andre land. Konsekvensene av lavinntekt dempes av det 
offentlige tjenestetilbudet. Å leve med lav inntekt kan likevel være en krevende situasjon som kan 
påvirke helse, utdanning og sosialt liv. Oppvekst i familier med lavinntekt kan begrense valgmuligheter 
og øke faren for utenforskap og utfordringer senere i livet. NAV Lillehammer-Gausdal viderefører derfor 
prosjektet helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF) i 2019. Målsettingen er å gi familier som har 
lav inntekt ekstra tett oppfølging med mål om at de blir selvberget, og med mål om økt grad av 
sosialisering av barna i familiene. Erfaringene fra prosjektet skal implementeres i løpet av 2. halvår 2019. 
 
Det kommer til å bli fokusert på følgende i 2019: 
Arbeidsgiverkontakt 
Det må skapes flere og bedre relasjoner med arbeidsgivere 
Effekt av arbeidsgiverkontakten for våre personbrukere må økes 
Ungdom 
Ungdom under 30 år skal sikres målrettet aktivitet mot utdanning eller arbeid 
Fremmedspråklige 
Introduksjonsordningen må være arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt. Det må være en sammenheng 
mellom introduksjonsprogrammet og evt. videre oppfølging i regi av NAV. 
Sykefraværsoppfølging 
NAV må følge opp de sykmeldte slik at de kommer tilbake i arbeid 
Digitaliseringen 
Ledere og medarbeidere må se mulighetene som følger av moderniseringen i NAV. 
Det må realiseres gevinster som bidrar til bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen 
Arbeidsretting 
Arbeidsrettingen må fremstå tydelig i vår brukerkontakt 
Ledelse 
Det må utøves ledelse som tydelig dreier NAV i ønsket retning 
Lederne må motivere og utvikle medarbeiderne til å utnytte de digitale løsningene 
Læring og utvikling 
Store og samtidige endringer stiller krav til oppdatert kompetanse hos våre ansatte 
NAV har et uønsket høyt internt sykefravær 
 
Leveransemål: 

• Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker skal i snitt være 48% 

• Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker skal i snitt være 80% 

• Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid skal i snitt være 68% 

• Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid skal i snitt være 49% 

• Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand og IA-tjenester fra NAV skal i snitt være 

20% 

• Unge under 30 år skal ha en aktiv plan med sikte på jobb eller utdanning innen 8 uker. 

• Innsatsen overfor brukere under 30 år, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS skal 

styrkes. Disse gruppene, samt personer med nedsatt arbeidsevne, skal prioriteres ved oppfølging 

og bruk av arbeidsrettede tiltak. 
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• For brukere med manglende kvalifikasjoner er det viktig å kunne tilby kompetansehevende 

tiltak, eller sikre overgang til utdanning. 

• Langtidsledige skal alltid vurderes for direktemeldte stillinger.  

Særlige risikofaktorer i budsjett 2019 
Det er et budsjett med flere risikofaktorer. Barnehage har i utgangspunktet en svært stram ramme hvor 
mesteparten går til et antall stillinger som reguleres av en bemanningsnorm. Et krav til budsjettkutt på 
0,5 % av hele ramme hvor private barnehager utgjør 60%, blir svært krevende. Det er en større inntekt 
en budsjettert på barn i andre kommuner per oktober 2018. Det forutsettes at inntekten blir tilsvarende 
i 2019. Det er en betydelig risiko for at dette ikke slår til. 
 
Bosetting av flyktninger for 2019 er svært uvisst. I budsjettet er det lagt til grunn en bosetting på 30 
flyktninger i 2019. Blir tallet lavere, blir utfordringene for høsten 2019 større enn anslått. Hvis det skulle 
bli nødvendig å redusere antall bofellesskap i løpet av året, vil det kreve en prosess som krever lenger tid 
enn det inntektene skulle tilsi. 
 
Lillehammer kommune bosatte mange flyktninger i perioden 2015 til 2017. Det er en risiko knyttet til i 
hvilken grad en lykkes i å få disse over i arbeid i løpet av eller etter endt introduksjonsprogram. Det er 
tatt noe høyde for dette ved en styrking av kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV, men det er en særlig 
risiko knyttet til dette forholdet. 

Viktige strategiske prosjekt og satsinger for 2019-2022 
PROSJEKT FINANSIERING TEMA TID 

Trygg oppvekst 
 

BUFDIR Tidlig 
identifikasjon og 
hjelp 

2018-2019 

Laget rundt elevene Utdanningsdirktoratet Tverrfaglig team i 
skolen 

2015-18 

Ipad i skolen Kommunal Digital læring 2015- 

Kvalifisering av 
flyktninger 

Skjønnsmidler NAV- LLS sammen 
om kvalifisering 

2018-19 

Under samme tak Barne- og 
familiedepartemenet 

Fosterhjem B.vern 
og SOS barnebyer 

2018-22 

Barnehagen som 
lærende organisasjon 

OU-midler mm Voksenrollen i 
barnehagen 

2018-2020 

HOLF Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 

NAV m.fl. 
Helhetlig 
oppfølging av 
lavinntektsfamilier 

2018-19 
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 Fagenheter og andre 

Økonomiplan 2019-2022 

 

Budsjett 2019 

 

ta l l  i  tusen kr i  2019 kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2019-kr i  2018- kr i  2017-kr

Fagenheter og andre 167 684          -                167 684        168 739      171 039      173 039      165 731      165 933      

Rådmann, sektorsjefer, prosjekter 10 583            -                10 583          10 583        10 583        10 583        10 303        11 894        

Politisk virksomhet 8 285              -                8 285            7 285          8 285          8 285          7 048          7 590          

HR 16 244            -                16 244          18 244        20 244        22 244        18 596        15 832        

Dokumentasjon og service 12 018            -                12 018          12 018        12 018        12 018        12 755        13 893        

Stabsfunksjoner 9 046              -                9 046            9 046          9 046          9 046          8 386          6 571          

Fellesenhet økonomi 1 850              -                1 850            1 850          1 850          1 850          1 833          1 577          

IT 45 765            -                45 765          44 820        44 120        44 120        46 181        48 287        

Kommuneadvokat 4 066              -                4 066            4 066          4 066          4 066          2 826          2 429          

Innkjøp 3 253              -                3 253            3 253          3 253          3 253          3 094          2 691          

Økonomisk planlegging og analyse 6 227              -                6 227            6 227          6 227          6 227          6 704          6 022          

Næringsutvikling 5 068              -                5 068            6 068          6 068          6 068          4 979          5 938          

Revisjon og kontrollutvalg 2 861              -                2 861            2 861          2 861          2 861          2 793          2 255          

Omplasseringsutvalg/overtallige 995                 -                995               995             995             995             1 000          1 313          

Felles brann lk 24 285            -                24 285          24 285        24 285        24 285        22 007        23 612        

LKs andel av fellesfunksjoner 17 140            -                17 140          17 140        17 140        17 140        17 226        16 029        

Regnskap 

2017
Tjenesteområde

Vedtatt 

budsjett 2019

Kommune-

styrets 

endringer

Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019

2020 2021 2022
Vedtatt 

budsjett 2018

tall i tusen kr i 2019-kr i 2019-kr i 2019-kr i 2018-kr

Fagenheter og andre 167 684       -                167 684        -7 561        3 711         171 534      165 731      

Rådmann, sektorsjefer, prosjekter 10 583         -                10 583          -53             -             10 636        10 303        

Politisk virksomhet 8 285           -                8 285            -42             1 250         7 076          7 048          

HR 16 244         -                16 244          -2 807        -             19 051        18 596        

Dokumentasjon og service 12 018         -                12 018          -1 055        -             13 073        12 755        

Stabsfunksjoner 9 046           -                9 046            -1 595        -             10 641        8 386          

Fellesenhet økonomi 1 850           -                1 850            -9               -             1 859          1 833          

IT 45 765         -                45 765          -1 826        -             47 591        46 181        

Kommuneadvokat 4 066           -                4 066            -20             759            3 327          2 826          

Innkjøp 3 253           -                3 253            -16             -             3 269          3 094          

Økonomisk planlegging og analyse 6 227           -                6 227            -31             -             6 258          6 704          

Næringsutvikling 5 068           -                5 068            -             -             5 068          4 979          

Revisjon og kontrollutvalg 2 861           -                2 861            -14             82              2 793          2 793          

Omplasseringsutvalg/overtallige 995              -                995               -5               -             1 000          1 000          

Felles brann lk 24 285         -                24 285          -             1 620         22 665        22 007        

LKs andel av fellesfunksjoner 17 140         -                17 140          -86             -             17 226        17 226        

 Sum 

reduksjoner 

 Sum 

økninger 

 Teknisk 

budsjett-

ramme 2019 

 Vedtatt 

budsjett 2018 
Tjenesteområde

 Vedtatt 

budsjett 2019 

 Kommune-

styrets 

endringer 

 Rådmannens 

budsjett-

forslag 2019 
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Rådmannen foreslår økning i driftsrammene på til sammen 3,7 mill. kroner og en reduksjon på til 
sammen 7,7 mill. kroner innenfor disse områdene. 

5.8.6.1 Rådmann, sektorsjefer og overordnede prosjekter 

Rådmannen foreslår å videreføre budsjettrammen på samme nivå som for 2018, det betyr en 
videreføring av effektivisering på 1 mill. kroner som ble lagt inn i 2017. 
 

5.8.6.2 Politisk virksomhet 
2019 er valgår. Det foreslås derfor en økning på 1,25 mill. kroner for å gjennomføre valget i tillegg til noe 
økte driftsutgifter. 
 

5.8.6.3 HR-enheten 
HR-enhetens oppdrag er å bidra til utvikling og etterlevelse av kommunens arbeidsgiverpolitikk og -
strategier, i tillegg til oppfølging av aktuelt lov- og avtaleverk, personalforvaltning på overordnet nivå og 
bistand i ulike organisasjonsprosesser. HR-enhetens ramme dekker - i tillegg til enhetens personalutgifter 
- frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud, fellesutgifter til lærlingeordningen, omplasseringsmidler, 
lovpålagt bedriftshelsetjeneste, og enkelte digitale HR-systemer.  
 
Fra 2019 er kompetansemidler på 2,7 millioner kroner tatt ut av driftsrammen. Det opprettes i stedet et 
kompetanse-/rekrutteringsfond fra frie disponible midler til øremerkede fondsmidler, som i større grad 
en tidligere skal dekke flere områder.  Dette betyr strengere prioriteringer av tiltak i henhold til lokale 
kompetanseplaner. 
Målsettingen om økt inntak av lærlinger jr. vedtatt lærlingestrategi utfordrer aktuelle tjenesteområder 
økonomisk, da den sentrale budsjettrammen er undret i forhold til 2018 budsjettet.  Dette kan medføre 
at målsettingen om trinnvis opptrapping i inntak av lærlinger blir skjøvet noe ut i tid.  Frikjøp av 
hovedtillitsvalgte ut over hovedavtalen minimumstildeling på til sammen 1 årsverk, videreføres fordelt 
på 3 arbeidstakerorganisasjoner. 
 
For kommende planperiode prioriteres følgende fokusområder: Bistå aktuelle virksomheter med 
utvikling av heltidskultur, bistand til nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging, kompetanse-planlegging 
og -utvikling knyttet til ledelse og medarbeiderskap.  Med fortsatt nødvendig fokus på økt nærvær og 
omstilling i hele organisasjonen, forventes fortsatt særlig behov for økt lederstøtte innen sykefravær- og 
nærværsarbeid, og omstillings- og endringsprosesser, herunder knyttet til personaladministrative og 
arbeidsrettslige problemstillinger.  

5.8.6.4 Dokumentasjon og service 
Fagenheten består av avdeling for politisk sekretariat, servicetorg og hovedarkiv. Avdelingene står hver 
for seg overfor ulike utfordringer. 
 
Fagenheten har hovedansvar avvikling av valg 2019. Systemansvar for kommunens sak- og arkivsystem, 
2019-2020 vil det måtte skje en hovedoppgradering av systemet. Videreutvikling av system og 
systemintegrasjoner er krevende og sårbarhet med tanke på systemkompetanse er en risiko, det spilles 
inn forslag til om ansettelse av ytterligere en konsulent for å styrke arbeidet og kompetansen på 
området. 
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Politisk sekretariat har ansvar for sentrale politiske utvalg, saksbehandling styrer, råd og utvalg, 
beredskapsansvarlig, borgerlig vigsel, saksbehandling 
Samt sekretariat for rådmann og ordfører. 
 
Servicetorg betjener sentralbord og servicetorg ved å kommunisere med innbyggere og ansatte ved 
oppmøte, infoskjermer, epost, telefon, nettside og sosiale medier. Ansvar for adgangskontroll rådhus. 
Koordinering av Tv-aksjon, avvikling av kunnskapsprøver samt ansvar for telefoni – overført enheten i 
2018. I 2019 forventes flytting til nye lokaler. Utvikle og implementere nye arbeidsmåter for 
kommunikasjon internt og eksternt i samarbeid med andre enheter i tråd med digitaliseringsstrategi og 
overordna mål. 
 
Det er behov for stilling knyttet til nye arbeidsmåter og daglig drift. Servicetorget ble tatt ned 2 stillinger i 
2015. I dag er situasjonen løst med engasjement 100% i 2018, dette er dekket delvis av prosjektmidler, 
delvis av sykevikariat. For å løse de oppgaver som nå ligger til enheten bør engasjement videreføres/ny 
stilling tilføres. Det er et mål at Servicetorget skal løse flere oppgaver. Volumøkningen i henvendelser er 
så stor at sentralbord alene i dag betjenes av to personer store deler av dagen. For å løse 
henvendelsene, ikke bare sende dem videre inn i organisasjonen vil hver enkelt henvendelse ta mer tid. 
Dette er en ønsket retning som krever mer arbeid på tvers av organisasjonen, men som vil være 
besparende for Lillehammer kommune.  
 
Hovedarkiv har ansvar et overordnet daglig ansvar for store deler av kommunens arkiver. I det daglige er 
dette dokumentkontroll, kvalitetssikring og bistand til saksbehandlere. I 2019 forutsettes påbegynt 
digitalisering av eldre eiendomsarkiver. Det vil skje avlevering av eldre papirarkiver. 
 

5.8.6.5 Stabsfunksjoner 
Stabsenheten inneholder kommunikasjon, kvalitet og internkontroll og strategi og innovasjon, 
overordnet planlegging 
 
Kommunikasjonsavdelingen 
Nyopprettet avdeling høsten 2018 som består av to kommunikasjonsrådgivere og en 
kommunikasjonssjef. Kommunikasjonsavdelingen er en stab- og støttefunksjon for kommunens 
administrasjon og øvrige ansatte. Styrkingen av fagfeltet er en målrettet satsing for Lillehammer 
kommune som helhet. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til at ansatte, innbyggere og andre 
interessenter på enkelt vis kan holde seg oppdaterte om og engasjere seg i kommunens virksomhet. I 
ytterste forstand vil god kommunikasjon styrke demokratiet og bidra til et godt omdømme for 
kommunen. Særlige satsingsområder er digitalisering og effektivisering, herunder kommunale nettsider 
og sosiale medier. Lillehammer kommune deltar i et forsknings- og utviklingssamarbeid sammen med 
flere kommuner om rask utvikling innenfor feltet digitalisering og det vil få hovedfokus i 2019.  
 
Kvalitet og internkontroll 
I kvalitetsarbeidet er det fokus på å forvalte fagsystemet TQM, drifte internkontrollrådet og tilby 
organisasjonen rådgivning og prosessledelse ved å gjennomføre ROS knyttet til tjenestenes behov. 
Lillehammer kommune har vertskapsansvar for denne stillingen hvor det samarbeides mellom 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner. 
 
Det ligger ingen økonomisk utfordring ved å gjennomføre og utvikle kvalitet- og internkontrollarbeidet 
videre. På sikt vil det være nødvendig å tilføre organisasjonen muligheten til økt kompetanseheving 
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gjennom deltagelse på eksterne opplæringsarenaer. Det er en utfordring å få organisasjonsleddene til å 
avsette ressurser/innsats for å utvikle arbeidet i de enkelte tjenestene. 
 
Inn i 2019 vil mye oppmerksomhet være rettet mot at organisasjonsleddene etterlever de forventninger 
og føringer Rådmann har satt til virksomhetene om å ha orden i eget hus. Arbeidet med å jobbe fram 
internkontrollprosesser vil bli intensivert. Kvalitetshåndbok er påbegynt og vil være sluttført tidlig i 
perioden.  
 
Overordnet planlegging, innovasjon og utvikling  
Ansvaret for overordnet planlegging, herunder koordinere sektorovergripende planer, 
kommunedelplaner og kommuneplanens samfunnsdel. Regionalt samarbeid, blant annet 
saksforberedelser til regionrådet og oppfølging av Gudbrandsdalstinget og Gudbrandsdalspraksis. Følge 
opp overordnete styringsdokument som statsbudsjett (inntektssystemet) og kommuneproposisjon, samt 
ulike forslag som berører kommunene eller som kommunene forventes å ha en holdning til. Utarbeide, 
vedlikeholde og analysere sentrale statistikk-oversikter, blant annet den årlige folkehelseoversikten. 
Oppfølging av kommunens eierinteresser i aksjeselskap og interkommunale selskap, herunder å 
utarbeide forslag til eierpolitikk og eiermelding. Registrere og følge opp ideer og utviklingstrekk som kan 
bli viktige for kommunen, herunder deltakelse i diverse nettverk. Følge opp kommunens internasjonale 
engasjement. Sekretariat for OL-utredningen. I planperioden vil spesielt oppgaver som det er lovbestemt 
at skal gjøres når nytt kommunestyre er på plass, som planstrategi og eventuelt en rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel, være ressurskrevende.   
 

5.8.6.6 Digitalisering og IT  
Fagenhet Digitalisering og IT skal sørge for at Lillehammer kommune etablerer effektive og 
brukervennlige digitale tjenester som oppleves sammenhengende og helhetlige for innbyggere, ansatte, 
offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor. Fagenheten Digitalisering og IT skal også bidra 
med å styrke den digitale kompetansen til både ansatte og innbyggere i kommunen, dette for å 
understøtte troen på at digitalisering skal føre til innovasjon og utvikling av nye tjenester. For å kunne 
gjøre dette må innbyggerne og ansatte ha tillit til digital samhandling med kommunen og at personvern 
og informasjonssikkerhet ivaretas i tjenestene. 
 
For å kunne lykkes med digitalisering og for å kunne hente ut ønskede gevinster som unngåtte 
kostnader, spart tid og økt kvalitet må det settes av ressurser til å utvikle nye tjenester og 
arbeidsprosesser. Økt kompetanse innen endringsledelse er et av suksesskriteriene. 
 
Fagenhet Digitalisering og IT tar hovedsakelig kostnadene knyttet til systemene kommunene benytter. 
Med økt fokus på digitalisering vil denne kostnaden øke med årene, spesielt da det gjelder 
oppgraderinger og integrasjoner mellom systemene. Det vil være viktig for Lillehammer kommune å få 
en helhetlig oversikt over de systemene de bruker i dag og se på om det er mulig å redusere antall 
systemer/applikasjoner, da for å unngå at denne kostnaden øker ytterligere. 
 
Fagenheten Digitalisering og IT skal i 2019 bidra til at Lillehammer kommune henter ut gevinster i 
forbindelse med Office 365 prosjektet. 

5.8.6.7 Kommuneadvokat 
Kommuneadvokaten har ansvar for 4 hovedområder;  

• Generell juridisk bistand til alle sektorer i kommunen 
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• Spesifikk bistand til barnevernet i forhold til gjennomføring av rettslige prosesser 

• Håndtering av skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger, samt administrasjon tillatelser til 
tobakksalg. Administrasjon av legdommere sorterer også inn under dette området 

• Personvernombud for kommunen i samarbeid med Ringebu, Øyer og Gausdal kommuner. 
 
Kommuneadvokaten er i sterk vekst, og dette fører til utfordringer når det gjelder oppjustering av 
administrative kostnader i takt med ansettelse av flere folk. Det er også svært vanskelig å forutsi behovet 
for ekstern juridisk bistand, og dette fører til at det er vanskelig å treffe på budsjettmålene på disse 
postene.  
 
I tillegg til vanlig drift er det for 2019 to fokusområder;  

• Å styrke kommuneadvokatens bistand til barnevernet 

• Fortsatt arbeid med digitalisering og utvikling av bedre og mer automatiserte tjenester når det 
gjelder bevillinger.  

5.8.6.8 Næringsutvikling 
Lillehammerregionen Vekst (LRV) er Lillehammer, Gausdal og Øyers næringsutviklingsapparat. 
Avdelingens overordnede målsetning er å bidra til flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Dette gjør vi 
gjennom et stort antall virkemidler, som kan oppsummeres slik: 

• Nettverk og møteplasser. Ideer utvikles best i møte med andre dyktige folk 

• Kommunikasjon. Gode og viktige historier skaper engasjement og optimisme 

• Prosjekter. Konkrete prosjekter som bidrar til utvikling innen spesifikke områder 

• Rådgivning. Tips til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter 
 
LRV er organisert som et vertskommunesamarbeid, og har som utgangspunkt en tredelt finansiering av 
personalressurser fra de tre kommunene. Driftskostnadene er fordelt i henhold til folketall. Utover dette 
har LRV 4 personalressurser, hvorav to er prosjektfinansiert. LRV har en betydelig prosjektfinansiering 
gjennom partnerskapsmidlene til Regionrådet i Lillehammer-regionen, der intensjonen er 
implementering av regional næringsplan.  Det er betydelig usikkerhet rundt disse midlene i forbindelse 
med sammenslåingen av fylkene. Om partnerskapsmidlene blir redusert, vil det ha betydning for 
Lillehammer-regionens evne til å implementere regional næringsplan.   
 

5.8.6.9 Revisjon og kontrollutvalg 
Budsjettrammen som foreslås, følger innspillet fra kontrollutvalget, og betyr en videreføring av 
budsjettrammen i 2018. 

5.8.6.10 Innkjøp 
Innkjøp er en 3:1 funksjon hvor Lillehammer gir tjenester også til Øyer og Gausdal. Samarbeidet er 
regulert gjennom en samarbeidsavtale og har til hensikt å effektivisere innkjøpsvirksomheten til de 3 
kommunene gjennom økt profesjonalisering, mer rasjonelle innkjøpsprosesser og bedre 
stordriftsfordeler. Innkjøpsenehetens rolle og ansvar er primært å etablere rammeavtaler for 
varegrupper der en eller flere sektorer eller kommuner har sammenfallende behov, samt bistå med 
faglig råd og veiledning i de tilfeller som virksomhetene selv gjennomfører anskaffelser. Fordi 
fagområdet er i stadig endring vil det være et kontinuerlig behov å vedlikeholde og styrke kompetansen i 
innkjøpsenheten. Spesielt gjelder dette behovet for å styrke prosesskompetansen innen områder som 
for eksempel tjenestedesign, markedsdialog mv. Dette vil nok kreve at kapasiteten i avdelingen styrkes i 
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løpet av strategiperioden da flere kommuner har sett at ved å legge slik kompetanse i innkjøpsenheten 
sikres det at hele organisasjonen får nytte av den. 
 
Budsjettrammen for 2019 foreslås videreført. 

5.8.6.11 Økonomisk planlegging og analyse 
Enheten er ansvarlig for økonomisk planlegging, utarbeidelse av planene samt analyse og 
rapportering.  Dette innbefatter prosessene og dokumentene budsjett, kvartalsmeldinger, 
månedsrapporteringer og årsmelding. Enhetens hovedoppgaver i tillegg til nevnte prosesser og 
dokumenter er opplæring, analyser, følge opp resultater og overvåke og vurdere lønnsomheten. 2019 vil 
igjen bli et krevende budsjettår, hvor løpende oppfølging og kontroll blir avgjørende. Controller-
kompetansen anses som nødvendig i arbeidet med å nå de økonomiske målene. Budsjettrammen 
videreføres på samme nivå som 2018.  

5.8.6.12 Felles brannsamarbeid 
Lillehammer Region brannvesen er et interkommunalt brann- og redningssamarbeid mellom 
kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer hvor Lillehammer er vertskommune. Brann- og 
redningsvesenet er delt inn i 2 avdelinger, beredskap og forbyggende. Under forebyggende avdeling 
ligger feierseksjonen som har ansvar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Vi er lokalisert på 4 
brannstasjoner hvor hoved-brannstasjonen er plassert på Lillehammer der alle heltidsansatte jobber. De 
3 andre brannstasjonene er plassert på Tretten i Øyer kommune, Segalstad bru og Olstad brannstasjoner 
i Gausdal Kommune. I Øyer og Gausdal er det deltids brannmannskaper. Hovedoppdraget vårt er brann- 
og redningsarbeid i branner og ved andre ulykker. I tillegg utfører vi tilsyn i risikobygg og feiing samt 
tilsyn på fyringsanlegg i alle typer bygninger. Vi er avhengig av å beholde våre budsjetter både i 2019 og 
årene fremover. Vi blir stadig tilført flere oppgaver fra staten uten at staten kommer med økonomiske 
midler. I forebyggende avdeling pågår det et prosjekt som heter «Trygg hjemme». Dette er et 
samarbeidsprosjekt i alle 3 kommuner og mellom flere tjenesteområder som handler om å trygge utsatte 
grupper i samfunnet i forhold til brann der de bor. Det bygges nå ny brannstasjon på Tretten som skal stå 
ferdig i mai 2019.  I 2020 skal det investeres i et nytt høydemateriell «brannlift» og det skal bygges ny 
brannstasjon på Lillehammer i perioden 2019-2021.  

5.8.6.13 Lillehammer kommunes andel av felles samarbeid 
Budsjettrammen inneholder Lillehammer kommunes andel av felles samarbeid på økonomi, skatt og 
innfordring og landbruk. Enhetene har siden oppstart i 2008 hatt flere effektiviseringsrunder.  For å 
fortsatt bygge gode fagmiljøer og bevare god kvalitet foreslår rådmennene å videreføre driftsrammene 
hovedsakelig på samme nivå som i 2017. Budsjettene er jobbet fram i samarbeid med de andre 
kommunene. 

Fellesenhet økonomi 
Fellesenhet økonomi er tilhørende på Lillehammer, men gir tjenester til Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner. Hovedoppdraget til Fellesenhet Økonomi er å levere regnskaps- og lønnstjenester til 
kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Tjenestene leveres i tråd med oppdragsavtalen som er 
vedtatt av de tre samarbeidene kommunene. Det føres også regnskap for kirkelige råd og del foretak og 
legater med tilknytning til kommunene. 
 
Økonomiske utfordringer inn i 2019 er økte lønnsutgifter i forbindelse med høyere lønnsforventninger 
hos nytilsatte, behov for perioder med overlapp tilknyttet turnover og et uvisst nivå på 
overtidsutbetaling i tilknytning til årsoppgjøret. Driftsutgiftene øker i forbindelse med innføring av nye 
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moduler i Agresso, både lisenser, brukerstøtte og konsulentbistand. Fagområdet enheten arbeider 
innenfor har sitt grensesnitt mot mange eksterne aktører og et stort og omfattende lovverk. Når disse 
endres, kan det få påvirkninger inn i enheten og medføre behov for både systemtekniske endringer og 
endringer i arbeidsmetodikk. Dette må tas løpende etter hvert som situasjonene oppstår og er dermed 
vanskelig ivareta budsjettmessig. Det er i liten grad lagt inn buffer innenfor dette i budsjettet, noe som 
medføre en budsjettmessig usikkerhet.  
 
Sårbarheten i forhold til systemkompetanse på Agresso og avhengigheten av leverandør i forhold til 
bistand ansees som en stor risiko i tillegg til at den er kostnadsdrivende. Det medfører også at 
videreutvikling av Agresso ikke går så raskt som ønsket. Det er i tilknytning til budsjettprosessen spilt inn 
forslag om ansettelse av ytterligere en systemkonsulent for å større grad kunne utføre systemtekniske 
oppgaver i egenregi. 
 
Spesielle fokusområder i 2019 er å arbeide videre med godkjent videreutviklingsplan hvor formålet er å 
effektivisere og digitalisere flere områder innenfor lønn, regnskap og fakturering. Dette vil gi gevinster 
både ved Fellesenheten og ute i kommunene. I 2019 vil det komme en ny refusjonsmodul i tilknytning til 
digitalisering hos Nav. Det foreligger også et ønske fra kommunene om å innføre en 
lønnsforhandlingsmodul i Agresso.  

5.9 Investeringer og låneopptak 

Generelt om investeringsbudsjett  
I tillegg til driftsdelen inneholder budsjettet et investeringsbudsjett, eller en plan for kommunens 
kapitalanskaffelser i budsjettåret. Drifts- og investeringsdelen henger nøye sammen fordi investeringene 
påvirker kommunens rente- og avdragsutgifter, som må dekkes av de løpende driftsinntektene.  
Lillehammer kommune er i den situasjon at nær alle investeringer må dekkes ved låneopptak. Dette 
betyr at nesten hver investerte krone fører til økte renter og avdrag. Ved årlig «mindreforbruk»/ 
overskudd, vil man i framtiden kunne finansiere større deler av investeringene med oppsparte 
midler/overskudd. 
 
Det høye investeringsnivået krever også at Lillehammer kommune har ressurser til å igangsette og 
gjennomføre prosjektene. Erfaringer med det et relativt høyt investeringsnivå de senere årene antyder 
at Lillehammer kommune møter kapasitetsutfordringer med hensyn på å igangsette nye større 
investeringsprosjekter. En vesentlig del av investeringsrammene har blitt overført til etterfølgende år. 
 
Prinsippet om en bærekraftig økonomisk utvikling er ikke til hinder for at kommunale investeringer kan 
lånefinansieres. Det er i tråd med bærekraftprinsippet at rente- og avdragsutgifter til investeringer i bygg 
og anlegg fordeles over de generasjoner som bruker anleggene. Men kommuner med lite økonomisk 
handlingsrom som tar opp store lån med risiko for renteøkning, kan komme til å skyve en stor del av 
gjeldsbelastningen over på framtidige generasjoner. Det kan få konsekvenser for kommunenes evne til å 
løse framtidige velferdsoppgaver.  
 

 Låneopptak – målsetting og oppfølging 
Lillehammer kommunes økonomiske målsetting nr 3; Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 75 % av 
brutto driftsinntekter. 
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Flere større investeringer i 2019-budsjettet er allerede politisk vurdert og vedtatt. Disse investeringene 
vil heve netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter fra om lag 90 % til 175 % i løpet av de fire 
kommende årene. For investeringer i årene 2020-2022, må det gjøres ytterligere 
lønnsomhetsvurderinger. Investeringssummene er foreløpige anslag. Det må løpende vurderes om 
investeringene gir effektivisering i drift som mer enn veier opp økningene i finansutgifter. Som nevnt 
tidligere i dokumentet vil man i 2019 se på hensiktgsmessigheten av å bruke netto lånegjeld som 
måleparameter og vurdere om dette bør erstattes eller legges til flere parametre for å ha en bedre 
målformulering knyttet til lånegjelden. 
 
Med de investeringsbehovene som ligger i fireårsplanen, forventes lån og netto lånegjeld å utvikle seg 
som figuren under. Erfaringsmessig blir ofte investeringene pr år noe lavere enn anslått med bakgrunn i 
ressurssituasjon eller endret investeringstempo av andre årsaker. Dette kan også bli situasjonen 
framover. Dette vil eventuelt føre til en noe senere investeringstakt enn vist i figuren ovenfor. 
Investeringene etter 2021 er vurdert på samme størrelse som i 2021.  
 
Figuren nedfor viser gjeld i forhold til brutto driftsinntekter og uttrykker Lillehammer kommunes 
forventede situasjon i forhold til økonomiske målsetting nr 3; Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 
75 % av brutto driftsinntekter. Forventet utviklingen i gjeld vil på sikt ikke være bærekraftig.  Økte renter 
og minimumsavdrag vil fortrenge andre velferdstjenester i driftsbudsjettet. Den negative situasjonen vil 
bli ytterligere forverret med et høyere rentenivå.  

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter  2013-2027  
 

 
* fra 2019 er gjeldsgraden beregnet basert på investeringsplan i forslag til styringsdokument 2019-2022, hvor 

nivået i 2022 framskrives til 2027. 

 
 
 
Driftskostnader/-utgifter 
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Investeringer kan påvirke driftsbudsjettet på andre måter enn gjennom låneutgiftene. Eksempelvis var 
utbygging av HDO i Gartnerhagen 6 en investering som fører til økte renter og avdrag, men det har også 
vært nødvendig å legge inn økte rammer til driften av det nye bygget – jamfør kommunestyresak 91/17. 
 
Investeringer kan være kostnadsbesparende. Dette skal eventuelt også trekkes inn i driftsdelen av 
kommende års budsjetter. Investeringer som genererer inntekter eller besparelser som er store nok til å 
finansiere lånekostnadene, er økonomisk lønnsomme. Av investeringene som ligger i planen til 
Lillehammer kommune, er hovedinvesteringene innenfor Digitalisering og IT slike investeringer hvor det 
forventes at økonomiske besparelser overgår finansieringskostnadene. 
 
Forventede økte rente og avdragsutgifter som følge av investeringene er hensyntatt i fireårsplanen. De 
økonomiske utfordringene i kommende år krever høyt fokus på effektivisering og uttak av gevinster der 
dette er mulig, dette gjelder i høyeste grad gevinstene av investeringene som ligger i fireårig 
investeringsplan 
 

Investeringsprosjektene i årene 2020-2022 er foreløpige anslag som både må vurderes endelig med 
tanke på total investeringsstørrelse og vedrørende om forventede driftsinnsparinger vil overstige 
forventede renter og avdrag. Dette må gjøres ved inngangen til det enkelte budsjettår. 

 
Det vil fremmes egne bevilgningssaker for de større byggeprosjekter som ikke allerede er vedtatt i 
Kommunestyret. Anslåtte beløp i slutten av fireårsperioden må oppfattes som foreløpige anslag. 
 
Lillehammer kommune har ved inngangen til 2018 en netto lånegjeld som er 78,4 % av brutto 
driftsinntekter. Til sammenligning er tilsvarende forhold i kommunegruppe 13 86,4 %, Hamar kommune 
77,2%, Gjøvik kommune 58,7% og Ringsaker kommune 84,5%. 
 
 
Dersom Lillehammer kommune lykkes i å avsette planlagte midler til disposisjonsfond, vil fondet være av 
en slik størrelse i 2020 at det vil være mulig å bruke mindreforbruk fra drift i årene etter 2020 til å 
delfinansiere investeringer. Dette er illustrert via den lilla linjen ovenfor. Via utfordringer presentert i 
denne saken, vil det trolig gå noe lengre tid før dette kan innfris. 
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Forventet påvirkning renter og avdrag på renteeksponert gjeld: 

 
 
Ved inngangen til 2018 var andelen renteeksponert gjeld til Lillehammer kommune (eks. 
pensjonsforpliktelser) på 59,4 %1. Med renteeksponert gjeld menes at endringer i rentenivå slår direkte 
inn i driftsbudsjettet. Gjeld som er knyttet til VAR-området og utlån vil være tilnærmet upåvirket av 
endringer i rentenivået - økte renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende 
økte inntekter (gjennom økte gebyrinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på utlån). 
 
Risikoen ved høy gjeld knytter seg særlig til framtidige renteøkninger. Lillehammer kommune har bundet 
renten på deler av gjelden og har rentesikringsavtaler, men over tid vil for eksempel økt rente uansett 
påvirke driftsbudsjettet. Videre betaler Lillehammer kommune for tiden kun minimumsavdrag ved 
nedbetaling av gjeld. Dette gjør at det dermed ikke er mulighet til å redusere avdragene dersom renten 
stiger. Bruk av minimumsavdrag letter gjeldsbelastningen på kort sikt, men øker risikoen på lengre sikt. 
 
Det er risiko for at en kombinasjon av høy gjeld og lite økonomisk handlingsrom gjør at kommunen ikke 
vil klare å håndtere gjelden på kort og lang sikt uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet for 
nåværende og framtidige innbyggere.  
Forventet utvikling av minimumsavdrag og renteutgifter er hensyntatt i det totale utfordringsbildet for 
kommuneøkonomien i fireårsperioden. 
 
 

                                                           
1 KOSTRA tabell A1, Konsern-Finansielle nøkkeltall og adm. styring og fellesutgifter  



Ikke-selvfinansierende investeringer 2019 -2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektnavn

Brutto 

investering 

eksl moms 

2019

Brutto 

investering 

inkl 25 % mva

25 % mva

Tilskudd / 

annen 

finansiering 

2019

Låneopptak 

2019
2020 2021 2022

 Utenfor 

planperioden

/ uavklart 

Tjenestebiler - utskifting -                  0 0 0 900 900 600

Utvidelse av vaskeriproduksjon Marihøna 150                 188 38 150

Inventar bofellesskap (ferdigstil lelse april/mai 2019) 200                 250 50 200

Inventar ti l  utvidelse dag- og aktivitetstilbud, leie større lokaler fra slutten av 2018 eller beg. av 2019250                 313 63 250

Inventar ti l  bofelleskap på tomta Hage, Søre Ål 250                 

Leasing av 1 ny tjenestebil ti l  ambulerende tjenester 400 400

Sum TO Tilrettelagte tjenester                  600                  750                  150                     -                    600              1 300                  900              1 000                  250 

Diverse brannbiler, Lil lehammers andel                  490                  613                  123                  490                     -                7 300 

Sum Lillehammer regionen brannvesen                  490                  613                  123                  490                     -                7 300                     -                       -   

Ipad/lesebrett - prosjekt i  tett samarbeid med IT-avdelingen 4 000             5000 1000 4000 2000 3300 3000

Sum TO Grunnskole              4 000              5 000              1 000                     -                4 000              2 000              3 300              3 000 

Annet utstyr - utskifting av eksisterende utstyr (utskiftingsplan) 1 000             1250 250 1000 1000 1500 1500

Sum TO Lillehammer helsehus              1 000              1 250                  250                     -                1 000              1 000              1 500              1 500 

Ny barnehage  i  Nordre Ål, gjenbruk Ekrom 1 500             1 875             375                 1 500             

Gjenbruk Ekrom 6 000             7 500             1 500             6 000             

Buvollen barnehage - omb til  barnehage inkludert riving av gamle skolen 7 000             8 750             1 750             7 000             

Sterke hus permanente (inkludert 1 mill  fra 2018) -                  -                  -                  5 000             

Tilpassede boliger og oppfølging for ulike grupper (inkludert 1 mill  fra 2018) -                  -                  -                  3 000             

Skogenhallen -                  -                  -                  7 000             

Kristinshall - bytting av tak og div rehabilitering 15 000           18 750           3 750             15 000           1 000             1 000             1 000             

Vingar skole - rehabilitering                  500 625                 125                 500                            60 000 

Søre Ål skole, rehabilitering/utvidelse forprosjektering 500                 625                 125                 500                 100 000         

Kulturhuset Banken              1 500 1 875             375                 1 500                          1 500              1 500 

Bofellesskap - strukturendringer - planlegging            15 000 18 750           3 750             15 000           

Vangen områdeløft, fullføring              3 000 3 750             750                 3 000             

Diverse investeringer kom. eiendom            10 500 13 125           2 625             10 500                        8 000              8 000              8 000 

Nordre Ål - Jf. skolebruksplan 170 000         212 500         42 500           170 000         9 200             

Ny brannstasjon            20 000 25 000           5 000             20 000                      80 000            80 000 

Terrassen            30 000 37 500           7 500             30 000                      15 000            15 000 

Universell  utforming              1 000 1 250             250                 1 000                          2 000              2 000              2 000 

Søre Hage -                  -                  -                             50 000 

Idrett: Kristins Hall smeltegrop -                  -                  -                               3 000 

Klima og sikkerhetstiltak Lil lehammer kunstmuseum              3 500 4 375             875                 3 500             

Fra 2018: Kjøp av mindre eiendommer            10 000 10 000           -                  10 000           

Fra 2018: Rehabilitering av eiendom              3 000 3 750             750                 3 000             

Sum TO Eiendom          298 000          370 000            72 000                     -            298 000          124 700          116 000            12 500          210 000 

Digitalisering av tjenester, prioriterte prosjekter              4 000              5 000              1 000              4 000              3 500              3 000              3 000 

Velferdsteknologi 4 000                          5 000              1 000              4 000 4 000             4 000             4 000             

Utkjøp/utbytte IKT utstyr              3 500              4 375                  875              3 500              3 500              3 500              3 500 

Diverse investeringer, system, oppgraderinger mm              1 000              1 250                  250              1 000              1 000              1 000              1 000 

IKT infrastruktur fiber, kabling, m.m. trådløst              2 000              2 500                  500              2 000              2 000              1 000              1 000 

Sum TO Digitalisering og IT            14 500            18 125              3 625                     -              14 500            14 000            12 500            12 500 

Digitalisering av eldre arkiver              5 000              6 250              1 250              5 000              5 000              5 000 

Arkivkjerne på sikker sone                     -                       -                       -                       -   1000 1000

Valg og tell ing uten fylket              1 000              1 250                  250              1 000 

Digitale politikerløsning                  500                  625                  125                  500 

Utvikling av servicetorget              1 500              1 875                  375              1 500 

Overgang til  Elements - ny database                  100                  125                    25                  100                  500 

Sum TO Dokumentasjon og service              8 100            10 125              2 025                     -                8 100              6 500              6 000                     -                       -   

Diverse utbedringer kirker og kirkegårder              3 000              3 750                  750              3 000              2 500              5 500              4 000 

Sum Kirkelig fellesråd              3 000              3 750                  750                     -                3 000              2 500              5 500              4 000 



Terrassen 
Det er foreløpig uavklart framdrift, omfang og resultat for Terrassen. Investeringsbeløp er 
estimert, men må framkomme eksakt gjennom egen bevilgningssak. Gitt investering på estimert 
nivå lik 60 mill. kroner, må en forvente økte avdrags- og renteutgifter på i størrelsesorden 4-5 
mill.  kroner i tillegg til eventuell kommunal drift av Terrassen.  

Brannstasjon 
Totalinvestering med låneopptak på 180 mill. kroner er en foreløpig beregning, og det vil komme 
egen bevilgningssak på denne investeringen. Gitt investering i denne størrelsen, må det forventes 
økte rente- og avdragsutgifter på i størrelsesorden 8-10 mill. kroner, hvor Lillehammer kommune må 
dekke om lag 70% eller 5,5-7 mill. kroner. I tillegg kommer eventuelt økninger i form av driftsutgifter.  

Digitalisering /IKT-investeringer 
Investering i IKT er av betydning for å kunne møte morgendagens krav fra både sentrale 
myndigheter, innbyggere og ansatte. Lillehammer kommune har en offensiv digitaliseringsstrategi. 
For at Lillehammer kommune skal kunne oppfylle alle krav som stilles, må det investeres i 
infrastruktur, hardware og software. Lillehammer kommune er i gang med å oppgradere lokasjonene 
med fiberlinjer og med god intern kabling. Dette arbeidet vil fortsette i kommende fireårsperiode.   
 

Prosjektnavn

Brutto 

investering 

eksl moms 

2019

Brutto 

investering 

inkl 25 % mva

25 % mva

Tilskudd / 

annen 

finansiering 

2019

Låneopptak 

2019
2020 2021 2022

 Utenfor 

planperioden

/ uavklart 

Park og fri luft: Søndre park - resirkulering av vann i dam/fontene              2 000              2 500                  500              2 000                     -                       -   

Park og fri luft: Nordre park - nyanlegg/rehabilitering              7 000              8 750              1 750              7 000                     -   

Park og fri luft:  Utsiktsbakken, rehabilitering murer, trapper og belegg                     -                       -                       -                       -                       -                    500 

Park og fri luft: Strandpromenaden - badeplass og lekeplass                     -                       -                       -                       -                    500              2 500 

Park og fri luft: Rehabilitering mur skoleparken                     -                       -                       -                       -                5 000                     -   

Park og fri luft: Søndre park, div. rehabilitering og Bytrær/parktrær                  100                  125                    25                  100                  500                  500                  500 

Park og friluft: Turveg/gangveg Kirkegatebrua - Møllevegen, inkl. ny bru.                     -                       -                       -                8 000 

Park og friluft: HC-toalett                     -                       -                       -   500 500

Friluft og Idrett: Tverrløypa nord, Stampesletta ti l  Ekrom inkl.rehab. bru              1 900              2 375                  475              1 900                  500              3 500 

Friluft og Idrett: Blåløypa Langesgate - Tverrløypa              1 000              1 250                  250              1 000              1 000 

Friluft og Idrett: Tverrløypa bru over Mesnaelva                     -                       -                       -                       -                3 000 

Friluft og Idrett: Tverrløypa sør, Ringsvegutua - Jean Heibergsveg                     -                       -                       -                       -                    500              4 000 

Idrett: Stampesletta, Rehabilitering lys/kunstgress matchbane.              1 000              1 250                  250              1 000 3000

Idrett: Stampesletta ombygging av grusbane                  500                  625                  125                  500              2 000 

Idrett: Stampesletta gjerder/porter/utomhus/diverse                     -                       -                       -                       -                    500                  500 

Idrett: Kristins hall, Idrettshallen ombygging til basishall.                  500                  625                  125                  500            15 000 

Idrett: Nærmiljøanlegg                  300                  375                    75                  300                  300                  300                  300 

Idrett: Skatepark trinn 2, bowl                     -                       -                       -                       -                4 000 

Idrett: Miljøtiltak eksisterende kunstgressbaner                     -   1000

Idrett: Engesvea idrettspark                     -                       -                       -                       -                    500              5 000              2 500 

Idrett: Røyslimoen nærmiljøanlegg                     -                1 500 

Maskiner/utstyr: Park Idrett og kirkegårdsdrift              3 850              4 813                  963              3 850                  500                  500                  500 

Sum TO Park og idrett            18 150            22 688              4 538                     -              18 150            15 800            11 300              4 300            38 000 

Flomsikring overført fra 2018            20 000            25 000              5 000            20 000 

Flomsikring            50 000            62 500            12 500            50 000            40 000            30 000 

Kjøp av næringseiendom            20 000            20 000            20 000            20 000            20 000            20 000 

Sum Rådmannsfunksjonen            90 000          107 500            17 500                     -              90 000            60 000            50 000            20 000 

Maskiner og utstyr              2 000              2 500                  500 2 000                          2 000              3 000              3 000 

Sykkelby              1 500              1 875                  375 1 500                          1 500              1 500              1 500 

Utskifting P-teknisk utstyr                  500                  625                  125 500                                  400                  400                  400 

Gamle Kringsjåvei              8 000            10 000              2 000 8 000             

Rehabilitering  kommunale veger og bruer            15 000            18 750              3 750 15 000                      19 000            15 000            15 000 

Infrastruktur-samferdsel                     -                       -                       -                5 000              5 000              5 000 

Vingnesbrua              2 500              3 125                  625 2 500                        37 200 

Trafikksikkerhet              1 000              1 250                  250 1 000                          2 000              2 000              2 000 

Veglys              2 000              2 500                  500 2 000                          2 000              1 000              1 000 

Ladepunkter for ladbar motorvogn              1 000              1 250                  250 1 000                              200                  200                  200 

Sum TO Veg og trafikk 33 500           41 875           8 375             -                  33 500           32 100           28 100           28 100           37 200           

Videreutvikling Agresso UBW ON                  600                  750                  150 600                 

Sum Fellesenhet  økonomi 600                 750                 150                 -                  600                 -                  -                  -                  

Opprusting av bibliotekets barne- og ungdomsavdeling                     -                       -                       -   -                                   200                  400                  300 

Opprusting av publikumstoaletter                     -                       -                       -   -                                   200 

Ny prosjektor kino                  400                  500                  100 400                 

Sum TO Kultur 400                 500                 100                 -                  400                 400                 400                 300                 

Sum alle tjenesteområder 472 340         582 925         110 585         490                 471 850         267 600         235 500         87 200           285 450         
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Digitalisering av tjenester vil være en av flere løsninger for å møte framtidens behov med flere 
innbyggere som får behov for tjenester - og færre til å utføre tjenestene. Sammen med innovative 
løsninger og effektivisering av tjenestene vil Lillehammer kommune kunne tilby gode tjenester også i 
årene framover. Det er statlige føringer for at digital kommunikasjon skal være primærkanalen for 
dialogen mellom innbyggere og offentlige virksomheter, og mellom næringsliv og offentlige 
virksomheter. 
 
Fra 2019 forventes gevinstrealisering av investeringene, som må framkomme som reduserte 
driftsutgifter. 

Selvfinansierende investeringer i planperioden 2019-2022 

Selvfinansierende investeringer er investeringer hvor Lillehammer kommune ikke bærer 
driftsutgiftene som følge av investeringene.  
 

Låneopptak 2019: 

Investeringsobjekt  
Lånebeløp 

(Tall i 1000 kr) 

Ikke-selvfinansierende investeringer 471 850 

Selvfinansierende investeringer 307 800 

Sum låneopptak investeringer 779 650 

Startlån/ etableringslån 120 000 

Sum låneopptak 899 650 

  

 
Det budsjetteres med et låneopptak på totalt 899,65 mill. kr i 2019. Det delegeres til Rådmannen å 
bestemme om det skal tas opp ett eller flere lån, og hvordan disse skal tas opp. Startlån på 120 mill. 
kroner tas opp i Husbanken på de til enhver tids gjeldende vilkår.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Enhet Prosjektnavn

Brutto 

investering 

eksl moms 

2019

Tilskudd/ann

et 2018

Låneopptak 

2019
2020 2021 2022

Eiendom Investering i boliger (Boligsosialt arbeid)            10 000 10 000                      12 000            12 000            12 000 

Sum TO Eiendom            10 000                     -              10 000            12 000            12 000            12 000 

VA Vann og avløp 212 800         212 800         139 600         83 800           160 100         

VA Overført fra 2018 (jamfør 3. kvartals rapport) 85 000           85 000           

Sum TO Vann og avløp 297 800         -                  297 800         139 600         83 800           160 100         

Sum alle tjenesteområder 307 800         -                  307 800         151 600         95 800           172 100         
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5.10 Gebyrregulativ og egenbetaling 

VAR - gebyrsatser 2019 
 

 
 
 
Feiegebyret for 2019 er uendret på kr 410,- eks mva. Feiegebyret til boliger med kun gassfyring er 
også uendret, og er på kr 300,- eks mva. 
 
Øvrige gebyrer justeres med kommunal deflator 2,8%. 
 
 
 
 
 

 

2018 2019 Endring(kr) Endring % Generell Utover

RENOVASJON eks.mva eks.mva (eks.mva) vekst

generell 

vekst

Bolig, 3-beholdersystem 140 liter 1 840,00      1 880,00      40,00       2,2 % 2,8 % -0,6 %

Bolig, 3-beholdersystem 240 liter 2 432,00      2 524,00      92,00       3,8 % 2,8 % 1,0 %

Bolig, 3-beholdersystem 360 liter 3 908,00      4 096,00      188,00     4,8 % 2,8 % 2,0 %

Sambruk (360 liter : 2 AB) 2 088,00      2 168,00      80,00       3,8 % 2,8 % 1,0 %

Nedgravd/containere felles - liten 1 840,00      1 880,00      40,00       2,2 % 2,8 % -0,6 %

Nedgravd/containere felles - middels 2 432,00      2 524,00      92,00       3,8 % 2,8 % 1,0 %

Nedgravd/containere felles - stor 3 908,00      4 096,00      188,00     4,8 % 2,8 % 2,0 %

Frititdseiendom, kategori 1 704,00         728,00         24,00       3,4 % 2,8 % 0,6 %

Frititdseiendom, kategori 2 1 880,00      1 952,00      72,00       3,8 % 2,8 % 1,0 %

Tilleggstjenester Renovasjon:

Henting inntil 10m 408,00         420,00         12,00       2,9 % 2,8 % 0,1 %

Henting over 10 meter inntil 30 meter 680,00         704,00         24,00       3,5 % 2,8 % 0,7 %

Papp/papir + 100 liter til 240 liter 220,00         228,00         8,00         3,6 % 2,8 % 0,8 %

Papp/papir + 220 liter til 360 liter 384,00         396,00         12,00       3,1 % 2,8 % 0,3 %

Matavfall + 100 liter til 240 liter 220,00         228,00         8,00         3,6 % 2,8 % 0,8 %

Hermetikk/glass embalasje 100-240 l 220,00         228,00         8,00         3,6 % 2,8 % 0,8 %

Restavfall 100 liter ekstrasekk 68,00           72,00           4,00         5,9 % 2,8 % 3,1 %

Ekstratømming pr. 5 beholdere 372,00         388,00         16,00       4,3 % 2,8 % 1,5 %

Ekstratømming pr. container 576,00         596,00         20,00       3,5 % 2,8 % 0,7 %

Levering restavfall - gjenvinngstasjon 2 440,00      2 520,00      80,00       3,3 % 2,8 % 0,5 %

Etableringsgebyr - fellesløsning 1 720,00      1 776,00      56,00       3,3 % 2,8 % 0,5 %

VANN

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) 884,00         908,50         24,50       2,8 % 2,8 % 0,0 %

Årsgebyr, måler 12,40           12,80           0,40         3,2 % 2,8 % 0,4 %

Årsgebyr, areal 16,10           16,50           0,40         2,5 % 2,8 % -0,3 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m2) 169,00         173,70         4,70         2,8 % 2,8 % 0,0 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m2) 76,00           78,10           2,10         2,8 % 2,8 % 0,0 %

Leie vannmåler, grunnbeløp 285,00         293,00         8,00         2,8 % 2,8 % 0,0 %

AVLØP

Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) 804,00         827,00         23,00       2,9 % 2,8 % 0,1 %

Årsgebyr, måler 17,40           17,90           0,50         2,9 % 2,8 % 0,1 %

Årsgebyr, areal 22,50           23,10           0,60         2,7 % 2,8 % -0,1 %

Tilkn.gebyr normal sats (kr/m2) 340,00         349,50         9,50         2,8 % 2,8 % 0,0 %

Tilkn.gebyr lav sats (kr/m2) 154,00         158,30         4,30         2,8 % 2,8 % 0,0 %

Tvungen septik, Bolig (hvert 2. år) 2 119,00      2 178,00      59,00       2,9 % 2,8 % 0,1 %

Slamtømming Bedrifter o.l (pr.m3) 443,00         455,40         12,40       2,9 % 2,8 % 0,1 %

Slamtømming alle andre (pr.m3) 185,00         190,20         5,20         2,9 % 2,8 % 0,1 %
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Egenbetaling 
 

  2018 2019   

Skole/Barnehage. – pr mnd:       

SFO 100%              2 793  2871 Justert med kommunal deflator 

Barnehage 100% plass              2 910  2990 Makspris ref. forslag til statsbudsjett 
 (kr 3040 fra 1.8.2019) 

Barnehage 100% plass, kostpris                  518  533 Justert med kommunal deflator 

    

Kulturskolen – beløp pr semester:      

Opplæring på instrument              1 927 1981 Justert med kommunal deflator 

Instrumentleie 516 530  

Kor              1 285  1321 Justert med kommunal deflator 

Gitargruppe              1 285  1321 Justert med kommunal deflator 

Visuell kunst              1 285  1321 Justert med kommunal deflator 

Teater              1 285  1321 Justert med kommunal deflator 

Orkester                  385  396 Justert med kommunal deflator 

 
Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet        

1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold 
        til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b. 
2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning,  

og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk  
pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.  

3. Brukere som mottar praktisk hjelp i hjemmet betaler timesats i henhold til antall timer mottatt hjelp,  
dog ikke mer enn maksimalpris pr. måned i henhold til tabellen nedenfor: 

                                                                                                                                                                                                
 

       2018  2019        

Praktisk bistand og opplæring: 

Timesats      Kr. 474  Kr. 484 

Abonnement: 

- Inntekt inntil 2 G (193.766,-)   Kr. 205* 

- 2G-3G (193.766-290.649)   Kr. 890  Kr. 915 

- 3G-4G (290.649-387.532)   Kr. 2.100 Kr. 2.160 

- 4G-5G (387.532-484.415)   kr. 3.150 Kr. 3.240  

- Inntekt over 5G (484.415 >)   kr.4.200 Kr. 4.320  

 
*Reguleres etter statlige satser. Inntil nytt rundskriv kommer i desember gjelder dagens sats på 
kr.205,-. 
Prisene er justert med den kommunale defaltor for 2019, 2,8%. 
Grunnbeløp sats (1G) pr.1.5.2018 er kr.96.883,-. 
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5.11 Oppfølging og rapportering 2019-2022  
Kommunestyret fastsetter årsbudsjett med en netto ramme. Det vedtatte budsjettet er bindende for 
underliggende organ i henhold til kommunelovens bestemmelser. Budsjettfullmaktene tar 
utgangspunkt i nivået for kommunestyrets bindende rammer og myndighet til å gjøre nødvendige 
omdisponeringer ut fra dette. Det understrekes at delegert myndighet i budsjettsaker ikke må 
anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i budsjettet undergraves og at 
omdisponeringer må skje med dekning innenfor de rammer som er forutsatt. Delegering av 
budsjettmyndighet i drifts- og investeringsbudsjett omtales nærmere i kommunes økonomireglement 
del 2.  
 
Kommunestyret skal få presentert en tilstandsrapport hvert kvartal som viser avvik sett i forhold til 
de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med 
angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten 
av året skal også beskrives i rapporten. 
 
For vesentlige investeringsprosjekter skal fremdriften og økonomiske forhold vurderes og 
kommenteres i første og tredje kvartalsrapport. 
 

 

 


