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Forord av kommunedirektør Tord Buer Olsen 
 

Lillehammer kommunes årsberetning skal være en oppsummering 

av det foregående år, økonomisk og virksomhetsmessig.  

Allikevel, det er ikke mulig å starte dette forordet uten å nevne den 

totale forvandlingen som Lillehammer, Norge og verden for øvrig 

har opplevd etter Koronapandemiens utbrudd.  

 

Den 12.mars 2020 innførte regjeringen de sterkeste 

samfunnsmessige restriksjonene siden slutten av andre verdenskrig.  

Pandemiens spredning krevde mottiltak i form av stenging av en 

rekke samfunnsfunksjoner. Offentlige og private virksomheter har i 

flere uker måttet bære konsekvensene av de strenge tiltakene. 

Heldigvis kan vi nå i mai 2020 se at tiltakene har virket. Vi har pr i 

dag kontroll over Koronaviruset, og sakte men sikkert har vi begynt 

å åpne samfunnet igjen. Likevel er det helt nødvendig å fortsette arbeidet med smittevern for å 

hindre at vi får nye utbrudd av Covid-19 viruset. 

De samfunnsmessige økonomiske konsekvensene av de gjennomførte tiltakene er enorme. 

Samfunnets mål for økonomisk utvikling, arbeidsledighet etc. er helt annerledes enn de var når 2019 

ble avsluttet. Revidert nasjonalbudsjett fremlagt i mai 2020 forteller om en reduksjon på 4 prosent i 

BNP fremfor vekst i økonomien, en arbeidsledighet på mellom 5 og 6 %, og det hefter stor usikkerhet 

for hvordan videre utvikling vil bli. Lillehammer kommune blir som resten av kommune-Norge sterkt 

preget av dette. Lillehammer kommunes årsberetning for 2019 må derfor leses med litt andre øyne 

enn en vanlig årsberetning. Tall og statistikk fra 2019 ligger der fast, men trender og videre utvikling 

inn i 2020 vil bli sterkt preget av de konsekvenser som pandemien har medført også for kommunen 

vår. 

 

Lillehammer kommunes netto driftsresultat i 2019 er på – 57,9 mill. kroner, som utgjør om lag – 2,2 

% av driftsinntektene. Det svake resultatet var forventet både ut fra det opprinnelige budsjettet for 

2019, og ut fra kvartalsrapportene gjennom budsjettåret.  Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat 

lå på -0,9 %, og etter budsjettjusteringene i 3.kvartal ble dette ytterligere svekket til – 1, 6 %.  

Lillehammer gikk inn i 2019 med et disposisjonsfond på 161 millioner kroner. Etter 3. kvartal ble det 

budsjettert med netto bruk av fond, og det ble varslet at det ved årets slutt måtte påregnes netto 

bruk av fondsmidler. Totalt ble det nødvendig å stryke avsetninger til disposisjonsfondet med 34 

millioner kroner. Disposisjonsfondet utgjør ved utløpet av året om lag 124 millioner kroner, dette 

tilsvarer 5,4 % av driftsinntektene. 

Lillehammer kommune har identifisert tre mål som kommunen må nå for å ha en rimelig grad av 

økonomisk handlefrihet fremover: 

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

• Disposisjonsfond må utgjøre minst 10 % av driftsinntektene 

• Netto lånegjeld må være mindre enn 75 % av driftsinntektene 
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Resultatet fra 2019 oppfyller ikke de mål som kommunen har knyttet til netto driftsresultat. 

Budsjettet og regnskapet gav ikke rom for å komme nærmere kommunens målsetting. Det er ingen 

tvil om at det må gjøres store endringer i driften de kommende år for å snu en negativ trend der det 

tæres på driftsfondet fremfor å bygge det opp. Netto lånegjeld utgjorde ved årets slutt 2,836 mrd. 

kroner, dette tilsvarer 108 % av driftsinntektene, en vekst fra 2018 som lå på 91 % (2.349 milliarder) 

Økningen i gjeld er i tråd med prognosene i styringsdokumentet for 2019 - 2022, men mer enn målet 

på 75 % av driftsinntektene.  

Veksten i gjeldsgraden reflekterer at Lillehammer kommune er inne i en periode med tunge, men 

nødvendige investeringer, blant annet i flere omsorgsplasser (Gartnerhagen), ferdigstillelse av ny 

barneskole i Nordre Ål, ny brannstasjon og klimatilpassing av vann- og avløps-infrastrukturen. De 

tunge investeringene medfører et ytterligere press på driftsøkonomien gjennom økte rente og 

avdragskostnader. En historisk lav rente er ikke ensbetydende positivt for en kommune, da dette 

også er et tegn på en presset samfunnsøkonomi. Når styringsrenten fra Norges Bank nå i 2020 er satt 

helt ned til null som en indirekte konsekvens av pandemien, betyr det også lavere aktivitet i 

samfunnet enn ønskelig. Dette igjen gir kommunen mindre inntekter fra skatt, lavere renteinntekter 

og lavere avkastning fra fond.  

Innbyggertallet i Lillehammer kommune økte med 1,15 % i løpet av 2019. Dette er en økning fra 

tidligere år, og noe over den nasjonale trenden. Det var en kraftig økning i folketallet i 3. kvartal, med 

hele 290 innbyggere. Fra 2018 til 2019 var sysselsettingen i Lillehammer stabil. Det som er gledelig er 

at vi ser at regionen vår hevder seg i konkurranse om nye arbeidsplasser innen teknologisektoren. 

Nettverket Lillehammer IT kan fra en intern undersøkelse blant sine medlemmer fortelle at mellom 

500 og 1000 arbeidsplasser i Lillehammer, Øyer og Gausdal er IT-relaterte. I perioden 2015–2018 var 

det 35 prosent økning i antall arbeidsplasser innen IT-bransjen.  

Lillehammer er vertskommune for et velfungerende samarbeid med Øyer og Gausdal om 

næringsutvikling, og på den måten får vi maksimal effekt ut av vår felles bo- og arbeidsregion. 

Avisen Kommunal Rapport (KR) utarbeider hvert år et kommunebarometer, der kommunene 

rangeres på 152 nøkkeltall, fordelt på 12 kategorier/sektorer. Denne våren er kommunebarometeret 

noe forsinket grunnet overgang til en helt ny databasedrevet løsning med 1,3 millioner datapunkter 

og rundt en halv million nøkkeltallverdier fra mange forskjellige kilder.   

Den foreløpige utgaven pr 11. mai har 4 kategorier; Helse, Sosialtjeneste, Kultur og Miljø. Innenfor 

Helse kommer Lillehammer på en 81.plass. Lillehammer har de siste årene scoret bra på dekning av 

vaksine for 2 og 9 åringer og vi er omtrent på snitt med resten av landet når det gjelder andel 

legeårsverk pr 10.000 innbyggere.   

På sosialtjenesten ligger Lillehammer på en 104 plass. Andelen mottakere i kommunen som har 

sosialstønad som hovedinntekt ligger på ca. 10 %, landsnittet er 13 %.  

Lillehammer scorer svært bra på kultur for året 2019, her ligger vi på en 14.plass. Kommunen har 

høye besøkstall på kino og bibliotek og vi ligger over snittet på aktivitetstilbud for barn og unge. 
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Også på miljø scorer Lillehammer høyt med en 25. plass. Det er gledelig at vi ligger lavt på utslipp av 

klimagasser pr innbygger i CO2 ekvivalenter, og vi ligger godt under snittet i energibruk pr bruker i 

kommunale bygg. 

Statistikk fra de øvrige sektorene vil komme senere fra kommunebarometret.  

Gjennom 2019 har de store utfordringene i kommunen i all hovedsak vært knyttet til helse- og 

omsorgsektoren. Virksomhetene for øvrig leverer gode resultat innenfor avtalte økonomiske 

rammer.  

I likhet med året 2018 opplever sektoren at det er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere, spesielt 

kvalifiserte sykepleiere. I tråd med kommunestyrets vedtak jobbes det aktivt for å redusere og til 

slutt avvikle innleie av vikarer fra private vikarbyrå. Hjemmetjenesten har gjennom året 2019 

redusert innleie fra vikarbyrå med 50 %, mens Lillehammer Helsehus har redusert innleie med 70 %. 

Begge tjenesteområdene melder imidlertid at det fortsatt er behov for noe innleie grunnet sikring av 

faglig forsvarlighet for tjenestene. Det jobbes systematisk for å bedre rekrutteringen i et stramt 

arbeidsmarked for sektoren samtidig med at det også jobbes intensivt med kompetansehevende 

tiltak hos de nåværende medarbeiderne. 

Vi må også tenke nøye over hvordan vi disponerer den arbeidskraften vi tross alt har. Gjennom å 

sette fokus på tillitsbasert ledelse ønsker Lillehammer kommune å flytte mer av ansvaret for det 

faglige innholdet i tjenestene til de som faktisk møter brukerne og brukerne selv. For noen oppgaver 

er det nødvendig å opprettholde strenge krav til dokumentasjon og rutiner, mens man på andre 

områder må kunne basere seg på tillit til medarbeidernes kompetanse og faglighet. Gjennom å 

redusere kontroll- og rapporteringsoppgaver kan det frigjøres tid til kjernevirksomheten. 

Ledersamlinger på flere nivå har hatt særlig fokus på verdier og tillitsbasert ledelse; både faglig 

grunnlag, refleksjoner og praktiske øvelser. Tillitsbasert ledelse er satt inn i konteksten med 

utfordringsbildet framover både økonomiske og i forhold til Perspektivmeldingen 2018. Lederne har 

fått opplæring i å drive innovasjonsprosesser og gevinstrealisering, hvor involvering av medarbeidere 

er en forutsetning. 

Heltidserklæring for Lillehammer kommune ble vedtatt av kommunestyret i mars. Heltidserklæringen 

er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Erklæringen er en oppfølger til Heltidsprogrammet 

som ble startet i 2018. Målet er å øke andelen heltidsstillinger for medarbeidere i sektor Helse og 

Velferd.  Det er en svak positiv utvikling innen enkelte tjenester.  Det er også inngått et samarbeid 

med KS Konsulent for bistand til prosess og analyse, parallelt med eget program.  Samarbeidet har i 

tillegg til verdi for tjenesteområdet, verdi i form av kompetanseheving lokalt for partene. 

Med de utfordringer kommunesektoren står overfor i framtiden må det alltid vurderes – og stilles 

kritiske spørsmål - om det vi holder på med og hvordan vi gjør det, er mest hensiktsmessig for alle 

parter. I denne sammenhengen er det spesielt tjenester innen helse og omsorgssektoren som er inne 

i krevende omstillinger. Utfordringen er å kunne hente ut omstillingseffektene, på noen områder 

klarer vi dette ved eksempelvis innføring av multidosedispensere i Hjemmetjenesten. På andre 

områder er det fortsatt et stykke å gå for å klare å innfri forventede innsparinger. 

En virksomhet som Lillehammer kommune må hele tiden anstrenge seg for å endre arbeidsmåter og 

ha et kritisk blikk på egen drift. Erfaringer fra både Lillehammer og mange andre norske kommuner 
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viser at det er mulig å forene mindre pengebruk med bedre tjenester. Det vil alltid handle om å tenke 

nytt og å gjøre ting på andre måter. Derfor jobber kommunen kontinuerlig for å effektivisere 

implementering av ny teknologi, innføre smartby som en del av sin digitaliseringsstrategi og bruke 

tilgjengelige automatiske løsninger der dette er mulig.  Det kreves administrativ og politisk vilje for å 

forberede kommunen på det som kommer av utfordringer.  

Høyt sykefravær er en utfordring for offentlige sektor. Samlet sett er det en økning i kommune-

sektoren i 2019.  Lillehammer kommune hadde i 2019 en økning fra 7,9 % til 8,3 % prosent.  Fra KS 

sin nyeste sykefraværsstatistikk (Q42018-Q32019 kan vi lese at i vår region ligger Lillehammer under 

nivået til Gjøvik og Hamar, mens Ringsaker kommer best ut av de store kommunene. Fortsatt fokus 

på nærværsarbeid, blant annet gjennom lederopplæring, praktisk lederstøtte og tett samarbeid med 

fagmiljøer, skal bidra til å redusere fraværet.  

Som det kommer frem av årsberetningen har også 2019 vært et år preget av svært høy aktivitet.  

Lillehammer er en by hvor det skjer mye, ikke minst gjennom små og store arrangement. I kapittelet 

«Året som gikk» kan dere lese om små og store hendelser som forteller om en by i stadig utvikling. 

Lillehammer skal hele tiden utvikle tjenestene til beste for våre innbyggere.   
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Året som gikk 
 

JANUAR 

Kommunen lager ny, strategisk plan for hvordan barn og unge i kommunen skal få en god oppvekst; 

kommuneplan oppvekst 2018-2028.  

 

Lillehammer Olympiapark og Lillehammer Skifestival AS/World Cup Lillehammer inngår 

partnerskapsavtale om gjennomføring av hoppturneringa RAW AIR på Lillehammer 2019. 

 

FEBRUAR 

Storstilt feiring av 25 år siden OL på Lillehammer i 1994. Lillehammer kommune samt Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité inviterer til innholdsrikt jubileumsprogram som 

setter byen i feststemning igjen. Kongeparet er til stede.  

MARS 

Kommunen etterstreber å legge til rette for heltidsstillinger i kommunen, særlig med tanke på sektor 

helse og velferd. Partene underskriver og kommunestyret slutter seg til heltidserklæringen.  

Lillehammer går inn i et 3-årig forpliktende samarbeidsprosjekt om etablering av et FACT-team. 

Formålet er å sikre personer med psykisk lidelse- og/eller rusproblematikk en helhetlig behandling.   

 

APRIL  

Åpningsfest av nye Kløverbakken i Storgata 170 og de nye lokalene er godt tilrettelagt for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne som har sitt arbeids- og aktivitetstilbud her.  

Det legges nye vann- og avløpsledninger på Strandpromenaden. 

Kommunestyret vedtar bygging av nytt vannverk i Hovemoen.  

 

MAI 

Ungdomslekene for ungdom i alderen 13-26 arrangeres for femte gang i Håkons hall med nærmere 

2000 deltakere.  

 

Norbana barnehage fyller 30 år. Dagen feires med kaker, taler og barnas egenlagde kunst. 

 

Kristins hall oppgraderes; tribuneområdet pusses opp og det legges nytt tak på hallen.  

Ombygging av gatelysanlegg i Lillehammer.  
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JUNI  

Kommunene Hamar, Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer tildeles 14 millioner kroner i støtte til det 

innovative prosjektet «Smart vinterveg» for å finne nye løsninger til å rydde bort snø og vedlikeholde 

kommunenes veger på vinteren. Innovasjonsprosjektet innebærer et unikt samarbeid på tvers av 

Mjøsa. 

 

JULI 

 

Lillehammer kommune oppfordrer innbyggerne til å begynne arbeidet med å fjerne eventuelle 

nedgravde oljetanker på egen eiendom. Det er viktig at arbeidet starter etter at regjeringen vedtok 

forbud mot bruk av mineralolje i oppvarming av boliger fra 1. januar 2020.  

 

AUGUST 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold 

ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. I Innlandet er det 

kun Lillehammer og Hamar kommuner som kommer i kategorien "Best". Lillehammer scorer spesielt 

godt i kategoriene "arbeidsmarked" og "kompetanse".  

Nybygget Nordre Ål skole står ferdig ved skolestart for å ta imot 500 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen er 

bygget i massivtre og har kapasitet til over 670 elever. 

Rustjenesten i kommunen inviterer pårørende for mennesker med rusutfordringer fordi de ønsker å 

utvide tilbudet til de pårørende.    

Innbyggerne inviteres til en pangåpning av kulturhøsten i Lillehammer. Til arrangementet i 

Litteraturhus Lillehammer kommer folk fra byens konsertscener, kunstinstitusjoner, festivaler, 

standupklubber osv. for å fortelle om hva som venter høsten 2019.  

 

SEPTEMBER 

Lillehammer kommune oppretter for første gang et eget, kommunalt legesenter. Legesenteret får 

navnet Anders Sandvig legesenter og lokaliseres i legevaktens lokaler. 

 

Demensplanen revideres og kommunestyret vedtar «demensplan 2019-2028. Det overordnede målet 

i planen er å gjøre Lillehammer til et enda mer demensvennlig samfunn.  

 

OKTOBER 

Åpning av Nordre park. Parken er kraftig oppgradert med nye leke- og treningsapparater, benker og 

grøntarealer med formål om en attraktiv bydelspark. Dette er daværende ordfører Espen Granberg 

Johnsens siste offisielle oppdrag før han går av etter åtte år.  
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Kommune- og fylkestingsvalg. Ingunn Trosholmen velges til ny ordfører for Lillehammer kommune, 

Terje Rønning blir varaordfører i posisjonen som består av Ap, V, MDG, SV og KrF.   

 

Gjøvik og Lillehammer kommuner presenterer sitt samarbeid om et Nasjonalt senter for 

informasjonssikkerhet i kommunebransjen, et såkalt CSIRT.  Daværende kommunalminister Monica 

Mæland gjester Lillehammer og er mektig imponert over kommunenes systematiske arbeid for å 

sikre Norges kommuner mot eventuelle cyberangrep.   

 

NOVEMBER 

Kraftig økning i folketallet i 3. kvartal, med hele 290 innbyggere. Dette er den største økningen 

kommunen har opplevd siden målingene startet i 1997.  

 

DESEMBER 

Lillehammer kommune får utarbeidet ny oversikt som skal benyttes til mer treffsikre beregninger i 

forbindelse med flom og overvann. Kommunen anmoder også konsulentfirmaer i Norge om å ta i 

bruk materialet. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber kommunen om å ta imot 33 flyktninger, og 

kommunestyret vedtar et ja. Enkelte av flytningene er enslige mindreårige.  

 

 

 



 

 

Årsberetning                

1 Økonomi  
Dette kapittelet tar for seg hovedstørrelsene til økonomien til Lillehammer kommune for 2019. For 

mer detaljerte opplysninger, se Regnskap med noter 2019 – Lillehammer kommune. I de kommende 

analysene vises det direkte til regnskapsskjemaene, men i noen sammenhenger vises det også til 

konserntall (inkludert Lillehammer kommunes andel av særbedrifter/interkommunale selskap), dette 

er spesielt når man sammenligner KOSTRA tall med andre kommuner/kommunegrupper. 

1.1 Drift 

Lillehammer kommunes regnskap for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk i forhold 

til regulert budsjett på 34 mill. kroner. Det er strøket avsetning til disposisjonsfond på 34 mill. kroner. 

Dette vil si at det er avsatt 34 mill. kroner mindre til disposisjonsfond enn regulert budsjett. Det er 

avsatt 6 mill. kroner fra årets drift til disposisjonsfond (jfr. regnskapsskjema 1A). Samtidig er det 

brukt 43 millioner kroner av disposisjonsfondet (jfr. regnskapsskjema 1 A) til drift.  

Regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat på -57,9 mill. kroner, eller -2,2 % i forhold til brutto 

driftsinntekter mot -1,6 % i regulert budsjett. Konserntallene viser -2 %, og til sammenligning er 1,6 % 

snittet i Kommunegruppe 13 og 0,7 % er snittet i Oppland. Netto driftsresultat bør over tid ligge på 

minimum 1,75 % for å skape en robust økonomi og skaffe handlingsrom for fremtidige investeringer.  

Utviklingen viser en klar forverring av kommunens netto driftsresultat, og oppnår ikke de mål som er 

satt for dette. Utviklingen viser at det må gjøres betydelige endringer i fremtidige driftsbudsjett for å 

redusere kostnadene. De fremtidige planlagte investeringer forsterker behovet for 

kostnadsomstilling i driften. 

 
 

Figuren viser netto driftsresultat og budsjettert netto driftsresultat for Lillehammer kommune 2018-

2019 (tall i mill. kroner).   

Vesentlige økonomiske avvik i forhold til budsjett forklares i kapitel 1.1.1 og 1.1.2 via regnskapsskjema 

1A og 1B. 

Regnskap -
Netto driftsresultat

Regulert budsjett -
Netto driftsresultat

Opprinnelig budsjett -
Netto driftsresultat

2018 26,2 27,7 20,4

2019 -57,9 -39,5 -20,9
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1.1.1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2019 

Regulert budsjett 
2019 

Mer-
/mindreforbruk 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER    
Skatt på inntekt og formue -836 532 -831 896 4 636 
Ordinært rammetilskudd -693 765 -694 863 -1 098 
Eiendomsskatt annen eiendom -32 913 -32 930 -17 
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -99 985 -100 206 -221 
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 
Andre generelle statstilskudd -54 300 -50 752 3 548 
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 717 495  -1 710 647 6 848 
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER    
Renteinntekter og utbytte -53 049 -50 730 2 319 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -2 280 -868 1 412 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 77 751 74 123 -3 628 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 
Avdrag på lån 94 896 92 085 -2 811 
NETTO FINANSINNTEKTER/ -UTGIFTER 117 317 114 610 -2 707 
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER    
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 6 019 40 000 33 981 
Til bundne avsetninger 0 0 0 
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -43 000 -43 000 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 
NETTO AVSETNINGER -36 981 -3 000 33 981 
FORDELING    
Overført til investeringsregnskapet 58 0 -58 
Til fordeling drift -1 637 100 -1 599 037 38 063 
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B) 1 637 100 1 599 037 -38 063 
REGNSKAPSMESSIG MER/ -MINDREFORBRUK 0 0 0 

Regnskapsskjema 1A viser driftsregnskapets netto fellesinntekter som skal finansiere driften til 

sektorene og fagenhetene. Totalt er det overført 1,6 milliarder til sektorenes netto driftsutgifter.  

Følgende avvik gjelder innenfor de frie disponible inntektene, netto finansutgifter og fond: 

• 6,8 mill. kroner høyere frie disponible inntekter enn regulert budsjett. Hovedsakelig er dette: 

▪ Skatt på inntekt og formue totalt 4,6 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. 

Det er knyttet til en generelt høyere skatteinngang i Norge enn forutsatt i 

budsjett 2019. Budsjettet ble justert opp med 27,4 mill. kroner i 3. 

kvartalsrapport, og inntektene ble ytterligere 4,6 mill. kroner høyere enn 

dette. 

▪ Rammetilskudd 1,1 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette er knyttet 

til lavere inntektsutjevning enn forventet i budsjettet, og henger sammen med 

noe høyere skatteinngang totalt i Lillehammer kommune sammenlignet med 

landet for øvrig. 

▪ Eiendomsskatt 0,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Budsjettet på 

Eiendomsskatt ble nedjustert med 4 mill. kroner i 3.kvartalsrapport. Dette som 

følge av noe lavere vekst i ny-takseringer enn opprinnelig antatt. 
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▪ Andre generelle statstilskudd har et positivt avvik på 3,5 millioner kroner. 

Dette skyldes i hovedsak økt integreringstilskudd som følge av høyere 

bosetting enn forutsatt i budsjettet. 

 

• 2,7 mill. kroner høyere netto finansutgifter enn budsjett (negativt avvik) er satt sammen av 

følgende poster: 

▪ Renteinntekter, utbytte og avkastning på finansielle instrumenter er til 

sammen 3,7 mill. kroner høyere enn budsjett; 

• Utbytte ble omtrent som regulert budsjett. Det ble utbetalt utbytte i 

henhold til vedtatt utbytteplan og et ekstraordinært utbytte som 

kompenserte for bortfall av renteinntekter i forbindelse med 

konverteringen av det ansvarlige lånet til Eidsiva. Totalt utbytte fra 

Eidsiva ble på 35,49 millioner kroner. 

• Avkastning på finansielle instrumenter ble 1,4 millioner kroner bedre 

enn budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak bedre avkastning 

på aksjeporteføljen enn forutsatt. 

• Andre renteinntekter har vært 2,2 mill. kroner høyere enn budsjettert.  

Dette gjelder bankinnskudd, kommunen inngikk ny hovedbankavtale 

med Nordea, og fikk gjennom dette bedre rentebetingelser enn 

tidligere. 

▪ Renteutgifter er 3,6 mill. kroner høyere enn budsjett, og skyldes i stor grad 

høyere påløpte renteutgifter i 4. kvartal enn forutsatt i prognosen ved 3. 

kvartal.  

▪ Minimumsavdrag for 2019 ble justert ned med 8 mill. kroner i 3. 

kvartalsrapport. I etterkant har man regnskapsmessig vedtatt å avskrive hele 

gamle Kringsjå Skole i balansen. Dette påvirker også minimumsavdraget, slik 

at dette ble 2,7 millioner høyere etter avskrivningen.  

• 34 mill. kroner lavere netto avsetninger skyldes strykningen på avsetning til disposisjonsfond 

med bakgrunn i totalt overforbruk. 
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1.1.2 Tjenesteområdene i henhold til regnskapsskjema 1B 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Regulert budsjett 2019 Mer-
/mindreforbruk 

Til fordeling drift (Fra budsjettskjema 1A) 1 637 100 1 599 037 -38 063  
   

Netto driftsutgifter pr område    
Eiendom 34 205 33 388 -817 
Vann og avløp 0 0 0 
Park og idrett 33 583 33 459 -124 
Veg og trafikk 32 167 29 129 -3 038 
Byggesak 1 778 1 993 215 
Plan og miljø 13 406 15 853 2 447 
Fagavdeling by og samfunnsutvikling 767 721 -46 
Lillehammer kirkelige fellesråd 13 656 13 656 0 
Sektor by- og samfunnsutvikling 129 561 128 198 -1 363 
Tilrettelagte tjenester 201 337 196 132 -5 205 
Psykisk helse og rus 41 051 41 990 939 
Hjemmetjenesten 213 218 208 059 -5 159 
Lillehammer helsehus 202 948 191 948 -11 000 
Rehabilitering 26 210 26 537 327 
Tildelingsenheten 28 812 29 705 893 
Samhandlingsreformen 20 945 19 771 -1 174 
Fagavdeling helse og velferd 12 041 11 643 -398 
Legehelsetjenester 37 882 37 010 -872 
Miljøbehandling 930 930 0 
Sektor helse og omsorg 785 374 763 726 -21 648 
Barnevernstjenesten 56 826 59 882 3 056 
Grunnskole 354 910 356 708 1 798 
Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur 10 605 11 317 712 
Kultur 49 066 47 033 -2 033 
Lillehammer helsestasjon 25 612 25 143 -469 
Nav 54 526 55 823 1 297 
Lillehammer læringssenter 51 280 50 218 -1 062 
Barnehager 205 613 204 784 -829 
Sektor oppvekst, utdanning og kultur 808 438 810 907 2 469 
Rådmannsfunksjon 10 738 10 780 42 
Politisk virksomhet 9 054 8 285 -769 
HR 15 626 16 663 1 037 
Dokumentasjon og Service 12 154 12 200 46 
Stabsfunksjoner 9 560 11 461 1 901 
Økonomi 2 289 1 884 -405 
Digitalisering og IT 51 333 47 781 -3 552 
Kommuneadvokat 4 460 4 511 51 
Innkjøp 3 383 3 319 -64 
Økonomisk planlegging og analyse 6 332 6 352 20 
Næringsutvikling 5 555 5 763 208 
Fagenheter og andre 130 484 128 998 -1 486 
Fellesområdet* -216 757 -232 792 -16 035 
Netto for alle områder 1 637 100 1 599 037 -38 063 

*Fellesområdet inneholder områdene Revisjon og Kontrollutvalg, Omplasseringsutvalg/overtallige, Fellesområdene for brann og feier, 

Lillehammer Kommunes andel av felles funksjon - Skatt og innfordring, Fellesenhet Økonomi og Landbruk. 

 



 

                                                                                                                              

 14 

Områdene i skjema 1B viser et merforbruk på til sammen 38 mill. kroner. Av dette, har 

tjenesteområdene et totalt negativt avvik på 22 mill. kroner og Fellesområdet et negativt avvik på 16 

mill. kroner.   

Vesentlige avvik (avvik utover 1 mill. kroner) forklares nedenfor: 

Veg og trafikk - 3 mill. kroner 

Veg og trafikk har et merforbruk på 3 mill. kroner ved utgangen av 2019. Ny avtale om vinterdrift ble 

inngått før vintersesongen 2019/2020, og dette medførte en vesentlig økning i kostnadene til 

tjenesteområdet. Dette er i større grad hensyntatt i budsjettet for 2020. Andre vesentlige avvik 

skyldes høyere strømkostnader, overtid i forbindelse med opptak av grus våren 2019, samt store 

kostnader på reparasjon av maskiner/utstyr. 

Plan og miljø + 2,4 mill. kroner 

Plan og miljø har et å positivt avvik på 2,4 mill. kroner ved utgangen av 2019. Årsaken til avviket 

skyldes i hovedsak udisponerte midler avsatt til sluttbehandling av større planoppgaver som har blitt 

utsatt, samt vakanse i stilling. 

Tilrettelagte tjenester - 5,2 mill. kroner 

Tjenesten har forbedret resultatet med 0,5 millioner kroner i forhold til prognose meldt pr. 3. kvartal 

gjennom godt og systematisk arbeid i avdelingene. 

40-50 % av totalavviket skyldes kostnader knyttet til turnover i små stillingsbrøker og overtid på 

grunn av vikarmangel ved fravær. I tillegg har det vært en økning i VTA plasser (varig tilrettelagte 

arbeidsplasser) tilsvarende 0,4 millioner kroner og merforbruk knyttet til flytting av Kløverbakken til 

nye lokaler tilsvarende 1 million kroner. 

Nybu bofelleskap åpnet oktober 2019. Drifts- og oppstartskostnader utgjør i overkant av 1 million 

kroner utover budsjett.    

 

Hjemmetjenesten - 5,2 mill. kroner 

Driftskostnader har et samlet merforbruk på 3,7 millioner kroner. Dette er blant annet strøm, 

trygghetsalarm, medisiner og medisinsk forbruksmateriell og medisinsk utstyr. 

Hjemmetjenesten har redusert innleie fra vikarbyrå med 50% gjennom året, men har fortsatt hatt 

utfordringer med rekruttering av spesielt sykepleiere og behov for innleie fra private vikarbyrå.  

Tjenesten har ikke realisert innsparing i budsjett 2019 på 1,5 millioner kroner knyttet til 

velferdsteknologi, men er godt i gang med multidosedispensere ute i tjenesten. Dette vises som et 

merforbruk i personal- og vikarbyråkostnader.  

Prosjektet «Hjemmetjenesten 2025» er startet for å se på innhold, utvikling og organisering av 

tjenesten. 

Lillehammer helsehus - 11 mill. kroner 

Avviket skyldes blant annet ekstra kostnader knyttet til bruk av vikarbyrå for å sikre fagdekning i en 

rekke avdelinger. Første halvår hadde også noen avdelinger et overforbruk knyttet til forsinkelser av 

nedtak i bemanning i henhold til budsjett-2019.  
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Manglende fremdrift på implementering av velferdsteknologi har gjort at man ikke har kunnet innfri 

forventningene om innsparinger som følge av reduksjon i bemanning på natt i to avdelinger.  

Lillehammer Helsehus har redusert innleie fra vikarbyrå med 70% gjennom året, men har fortsatt 

utfordringer med rekruttering av spesielt sykepleiere og behov for innleie fra private vikarbyrå for å 

sikre faglig forsvarlighet ved intermediæravdeling.  

Samhandlingsreformen - 1,2 mill. kroner 

Samhandlingsreformen har et negativt avvik på - 1,2 millioner kroner. Årsaken til avviket er omfanget 

på kjøp av institusjonsplasser og antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Det 

har vært kjøpt plasser ved Øyer Helsehus, Skogli rehabiliteringssenter og en spesialsykehjemsplass. 

Barnevernstjenesten + 3 mill. kroner 

TO Barnevernstjenesten har et positivt avvik på 3 millioner kroner ved utgangen av 2019. Tjenesten 

fikk tilført 3,5 millioner kroner i 3. kvartal grunnet økt antall institusjonsplasseringer. Barnevern 

endte opp med et positivt avvik på 0,4 millioner kroner. 

Tjenesteområdet består også av bofellesskap for enslige mindreårige (EMA). Bofelleskapene hadde 

et samlet mindreforbruk på 2,6 millioner kroner.  Strandgata Bofellesskap som var ett av fire, ble 

avviklet fra 1. september. Dette ble gjort for å tilpasse kapasiteten til nedgangen i antall bosettinger. 

Dette medførte en innsparing på ca. 2 millioner kroner. I tillegg har inntektene blitt noe høyere enn 

budsjettert.  

Grunnskole + 1,8 mill. kroner 

Grunnskole har et positivt avvik på 1,8 millioner kroner, noe som utgjør 0,5 % avvik i forhold til 

budsjett. Tjenesteområdet har hatt noe større inntekter enn budsjettert. Det største negative avviket 

er knyttet til økning i utgifter til PPT tilknyttet barn i barnehage med spesielle behov.  

Kultur - 2 mill. kroner 

Lillehammer Kino er fortsatt den store utfordringen for økonomien i tjenesteområdet Kultur. 

Merforbruket i 2019 ble på - 2,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak for lave inntekter per 

solgte billett. Dette er det tatt høyde for i 2020. Noe skyldes også publikumssvikt. Det har vært et 

svakt filmår, men Lillehammer kino gjorde det bedre enn andre kinoer i samme kategori.  

NAV + 1,3 mill. kroner 

NAV er et interkommunalt samarbeid mellom Lillehammer og Gausdal kommune. Interkommunal 

kontordrift har et positivt avvik på 1,9 millioner kroner ved årsslutt. Dette skyldes i hovedsak 

mindreforbruk på lønn, og er et resultat av bevisst økonomistyring for å tilpasse seg utfordringene 

inn i budsjett 2020. Det er vedtatt å opprette en ordning med overskuddsfond for kontordriften i 

samarbeidet f.o.m. 2019, og mindreforbruket er derfor avsatt til fond. 

Når det gjelder personytelser så har Lillehammer et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Det er 

verdt å merke seg at det for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Dette 

veies opp av et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner på kvalifiseringsstønad. I 2019 har enheten 

forsøkt å sikre refusjoner for forhåndsutbetalinger fra NAV i påvente av statlig ytelse, noe som har 

bidratt til et positivt avvik på 0,9 millioner kroner. Det er fortsatt et mål å få flere inn i 

kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad mot en reduksjon av økonomisk sosialhjelp.  
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Lillehammer læringssenter (LLS) - 1,1 mill. kroner 

Lillehammer læringssenter har et merforbruk på 1,1 millioner kroner ved årsslutt. Budsjettet for LLS 

ble lagt med et utgangspunkt i bosetting av 30 flyktninger. Endelig vedtak ble 34 og det ble bosatt 33 

flyktninger. 0,6 millioner kroner av avviket er knyttet til dette. Det ble i 2019 i hovedsak bosatt 

familier, noe som førte til at utbetaling av introduksjonslønn ble lavere enn budsjettert. En ser 

imidlertid at de som ble bosatt har store hjelpebehov. LLS har i tillegg hatt noe merforbruk på 

utgifter til tolk og funksjonshemmede flyktninger.  

HR + 1 mill. kroner 

Positivt avvik på 1 million kroner er i hovedsak knyttet til refusjon sykefravær og vakanse i funksjoner 

knyttet til dette. HR-enhetens budsjett er fordelt mellom utgifter til stab-/støttefunksjoner, og 

tariffestet tillitsvalgtordning og vernetjeneste. 

Stabsfunksjoner + 1,9 mill. kroner 

Mindreforbruk i stab skyldes i all hovedsak vakanse i stillinger. 

Digitalisering og IT - 3,6 mill. kroner 

Avviket på 3,6 millioner kroner skyldes drift av flere trådløse aksesspunkt og brukerlisenser enn 

forutsatt, sammen med økning i applikasjonsdrift og linjeleie internett/bredbånd. 

Fellesområdet - 16 mill. kroner 

- Refusjon ressurskrevende brukere er 6,1 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. 

Avviket på ressurskrevende brukere sees opp mot driftsreserven. Det er de siste årene blitt 

en betydelig innskjerping av hvilke utgifter det er anledning til å kreve refusjon for.  

- I regnskapet for 2019 er det foretatt faktisk tapsføring/reversering av refusjonskrav til Nav på 

til sammen 6,4 millioner kroner. 4,7 millioner av disse er ført på fellesområdet.  

- På fellesområdet føres det noen felles pensjonskostnader som ikke fordeles videre på 
sektorene. Pensjonskostnader på fellesområdet har et avvik på 4,4 millioner kroner. 

- Netto andre avvik utgjør ca. 0,8 millioner 
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1.1.3 Totale driftsinntekter Lillehammer kommune 

 

Figuren viser driftsinntekter for 2018 og 2019 (tall i mill. kroner).  

Totale driftsinntekter for Lillehammer kommune for 2019 er 2 627 mill. kroner, tilsvarende for 2018 er 

2 560 mill. kroner. Driftsinntektene økte med om lag 67 mill. kroner eller 2,6 % fra 2018 til 2019.  

1.1.4 Totale driftsutgifter  

 

Figuren viser netto driftsutgifter for 2018 og 2019 (tall i mill. kroner).  

Totale driftsutgifter for Lillehammer kommune utgjorde 2 695 mill. kroner i 2019. Driftsutgiftene har 

økt med 4,9 % som er høyere enn kommunal deflator på 3% (kilde: rev. Nasjonalbudsjett 2019-økt fra 

2,8 % i opprinnelig budsjett). Økning i driftsutgiftene er 2,3 prosentpoeng høyere enn økningen i 

driftsinntektene. 

Netto driftsutgifter pr innbygger er 63 014 kr (konserntall), en økning på 3 637 kr fra 2018. 

Sammenlignet med snittet i kommunegruppe 13, ligger Lillehammer kommune 4 306 kr høyere.  

Lillehammer kommune ligger 2 640 lavere enn snittet i Oppland. Netto driftsutgifter viser 
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driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder 

øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må 

dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv.  

1.1.5 Netto finansutgifter 

Lillehammer kommune hadde netto finansutgifter i 2019 på 117,3 mill. kroner, hvor renteinntekter og 

utbytte utgjør ca. 55,3 mill. kroner og renteutgifter og avdrag utgjør ca. 172,6 mill. kroner. Totalt viser 

netto finansinntekter/ -utgifter et negativt resultat i forhold til budsjett på 2,7 millioner kroner. Se for 

øvrig kap.1.1.1. 

1.2 Investeringer 

Kommunens bruttoinvesteringer i 2019 utgjorde 649,4 mill. kroner (jamfør Regnskap med noter 2019 

– Lillehammer kommune, regnskapsskjema 2A). Dette er en reduksjon på 50,0 mill. kroner i forhold til 

2018, og er 34,7 mill. kroner lavere enn budsjett for 2019. 

Netto investeringer eller bruk av lånemidler tilknyttet investeringer er totalt for 2019 budsjettert til 

594,2 mill. kroner. I tillegg kommer bruk av lånemidler på 166,1 mill. kroner for finansiering av 

investeringer utført i 2018. Det var behov for 546,2 mill. kroner i lånemidler for å finansiere 

investeringer i 2019 (hvorav 112,3 mill. kroner er tatt opp i januar 2020). Totalt behov er 48,0 mill. 

kroner lavere enn budsjett.   

Hovedavvikene vises i tabellen og forklares nedenfor: 

1.2.1 Netto investeringer 
Tall i 1000 kroner Regnskap 

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Mer-

/mindreforbruk 

Tilrettelagte tjenester                 245              1 000               755  
Eiendom         215 806          252 532            36 726  
Hjemmetjenesten                 481                  500               19  
Kultur 637              400                  -237  
Lillehammer helsehus                 858             1 000            142  
Nav                 373              825            452  
Vann og avløp 222 449  180 520  -41 929  
Park og idrett            12 641            19 276            6 635  
Veg og trafikk           29 047            37 743          8 696  
Plan og miljø                 12  485  473 
Lillehammer kirkelige fellesråd             5 140              5 140  0  
Fagavdeling helse og velferd                 52                     -    -52  
Rådmannsfunksjon           17 695            69 450          51 755  
Politisk virksomhet                 361  1 500    1 139  
Dokumentasjon og Service             918              2 409            1 491  
Fellesenhet økonomi 297                  900            603  
Digitalisering og IT           18 581            20 500  1 919 
Innkjøp                 115                  0  - 115  
Fellesområdet - 525 707  - 594 181  - 68 474  
Sum Lillehammer kommune 0,0   0    0,0  

 

Regnskapsskjema 2b viser brutto investeringer fordelt på bevilgningsområder. Gjennom året, bevilges og 

rapporteres investeringene som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket investeringstilskudd, 

momskompensasjon og andre kapitalinntekter).  Tallene som forklares nedenfor er derfor netto. 
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Eiendom – positivt avvik 36,7 mill. kroner 

Mindreforbruket er satt sammen av kapitalinntekter som ikke har vært budsjettert, reelle 

mindreforbruk på utgifter og periodiseringsutfordringer. Med periodiseringsutfordringer menes at 

større bevilgninger er gitt i egne bevilgningssaker og fordelt på aktuelle byggeår. Det er utfordrende 

å treffe akkurat på årsskifter i slike prosjekter. Nærmere forklaring pr prosjekt; 

- Nordre Ål skole er totalt innenfor budsjett på 309,5 mill. kroner, med et mindreforbruk på 
13,4 mill. kroner i 2019. Noe utvendig arbeid gjenstår og det forventes noe mindreforbruk på 
prosjektet totalt sett.   

- Kristins Hall med nytt taktekke og vegg mot nord. Periodisert mindreforbruk i 2019 på 5,3 
mill. kroner og prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjett. 

- Av midler satt av til bofellesskap gjenstår det 4,1 mill. kroner fra budsjettet i 2019. Ett av de 
tre prosjektene er lagt på is, og midlene vil derfor forbli ubenyttet inntil videre.   

- Arbeid med prosjektering tilknyttet ny brannstasjon er igangsatt i 2019.  Byggearbeidet 
starter opp i 2020 og forventes ferdigstilt høsten 2021. 

- Hammartun skole med ombygging og påbygg. Periodisert mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i 
2019. Noe arbeid på fasaden gjenstår, men forventes ferdigstilt i 2020 og innenfor budsjett.  

- Kjøp av boliger og næringseiendommer har et mindreforbruk på totalt 10,2 millioner kroner. 
Det bevilges årlig et beløp til dette formålet, men behovet innenfor det enkelte året vil 
variere. 
 

Vann og avløp - negativt avvik på 41,9 mill. kroner 

Vann og avløp har i 2019 hatt et negativt avvik på 41,9 mill. kroner av et justert budsjett på 180,5 

mill. kroner. Opprinnelig budsjett var på 297,8 mill. kroner, men ble justert ned til 180,5 mill. kroner i 

3. kvartal 2019. Endret framdrift på enkelte prosjekter, samt en noe raskere gjennomføringsevne har 

ført til avviket.  

Park og idrett - positivt avvik på 6,6 mill. kroner 

Positivt avvik på enkeltprosjekter skyldes at prosjektene ikke er ferdige i 2019, men vil bli videreført i 

2020. 

Negativt avvik på enkeltprosjekter skyldes i stor grad at prosjektene avventer spillemidler eller andre 

tilskudd. Avvik på enkeltprosjekter dekkes gjennom omdisponering av investeringsmidler innenfor 

rammen til Park og idrett. 

Veg og trafikk - positivt avvik på 8,7 mill. kroner 

Veg og trafikk har i 2019 hatt et positivt avvik på 8,7 mill. kroner av et justert budsjett på 37,7 mill. 

kroner. Positivt avvik skyldes ikke igangsatte prosjekter i 2019, men som starter opp i løpet av 2020.  

Rådmannsfunksjonen – positivt avvik 51,8 mill. kroner 

Det positive avviket på rådmannsfunksjonen skyldes følgende: 

Flomsikring - 3,9 mill. kroner er knyttet til flomsikringsmidler. Det er brukt 16,1 mill. kroner av justert 

budsjett på 20 mill. kroner. 

Byutvikling – bevilgning på 10 mill. kroner som det kun er benyttet 0,4 mill. kroner av. 

Lån til Lillehammer kommunale eiendomsselskap – det ble overført en bevilgning på 16,25 mill. 

kroner fra 2018, men det har ikke vært behov for midlene i 2019. 
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En bevilgning til utvikling av bolig- og næringsareal på 20 mill. kroner er ubrukt i 2019. 

Diverse investeringer – bevilgning på 3 mill. kroner der 1,8 mill. kroner er ubrukt. 

Politisk virksomhet – positivt avvik 1,1 mill. kroner 

Ubrukte midler er knyttet til ikke igangsatt prosjekt på digitale politikerløsninger, samt noe 

mindreforbruk på prosjekt i forbindelse med valg.  

Dokumentasjon og service – positivt avvik på 1,5 mill. kroner 

Ubrukte midler er i hovedsak knyttet til utvikling av servicetorget der man på grunn av ombygging i 

2019 ikke har kommet i gang. 

Digitalisering og IT – positivt avvik på 1,9 mill. kroner 

Det positive avviket på 1,9 mill. kroner er knyttet til prosjekt «Digitalisering av tjenester». Dette 

skyldes senere oppstart av planlagte prosjekter. 

Fellesområdet – negativt avvik 68,5 mill. kroner 

Det negative avviket skyldes i hovedsak lavere finansiering av investeringer, 48 mill. kroner, som er 

en konsekvens av lavere investeringer enn budsjettert. I tillegg er det et negativt avvik knyttet til 

egenkapitaltilskudd KLP på 5,7 mill. kroner som ikke er konkret budsjettert, men finansieres av andre 

driftsinntekter i investeringsregnskapet. 

1.2.2 De ti største investeringsprosjektene i 2019 

Prosjekt Tjenesteområde Regnskap Regulert budsjett  

Nordre Ål skole* Eiendom 110 980 112 142 904 273 

Manganfjerning Lillehammer Vannverk Vann og avløp** 68 891 359 ** 

PK2-PK3 Hovedledninger Vann og avløp** 53 797 315 ** 

Sanering OV-Bryggeveien E02 Vann og avløp** 21 669 315 ** 

Nordre Ål skole: flerbrukshall* Eiendom 17 441 300 * 

Flomsikring*** Rådmannsfunksjonen 16 077 173 20 000 000 

Sanering Bryggevegen Vann og avløp** 13 539 564 ** 

Rehabilitering PK-stasjoner Vann og avløp** 11 186 433 ** 

Div. investeringer kommunal eiendom 2019 Eiendom 11 069 289 10 500 000 

Fortau Gamle Kringsjåveg Veg og trafikk 11 030 773 11 465 910 

* Nordre ål skole, flerbrukshall disponeres fra totale budsjettet til bygging Nordre ål skole som har et 

budsjett på 142,9 mill. kroner for 2019. 

**Vann og avløp investeringene er disponert fra total budsjettramme på 180,5 mill. kr 

*** Bevilgningen til flomsikring ligger på Rådmannsfunksjonen, men anvendes primært av plan og 

miljø og eiendom  

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

fratrukket investeringstilskudd, momskompensasjon og kapitalinntekter). Med denne bakgrunnen vises 

tabellen nedenfor i «netto investering». Tabellen viser de ti største prosjektene i 2019 målt i «netto-verdi». 



 

                                                                                                                              

 21 

1.3 Lånegjeld 

Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av 2019 var om lag 3 430 mill. kroner inkludert finansielle 

leasing kontrakter. Dette er en økning på 594,8 mill. kroner eller økning på ca. 21 % i forhold til 2018.  

Gjeldsporteføljen er fordelt med 45 % flytende rente og 55 % fast rente. Kommunens totale lånegjeld 

pr 31.12.2019 er på 130,6 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2019, mot 110,8 % i 2018.  

Det vises for øvrig til rapportering av finansforvaltning pr 31.12.2019. 

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

og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i prosent av kommunens samlede driftsinntekter (konserntall) 

er ved utgangen av 2019 på 108 %. En av kommunens hovedmålsettinger er at dette måltallet ikke skal 

overstige 75%. Videre er netto lånegjeld pr innbygger 100 434 kr i 2019, en økning på 19,6 % fra 2018 

hvor netto lånegjeld pr innbygger var 83 936 kr. Dette er om lag 30 % høyere enn gjennomsnittet for 

kommunegruppe 13, som har 76 997 kr i snitt pr innbygger. Tilsvarende differanse var 17,5 % høyere i 

2018. 

1.4 Utlån 

Kommunens utlån er pr 31.12.2019 på 584 mill. 

kroner, mot 461,8 mill. kroner i 2018. Utlånene 

fordeler seg i hovedsak på LGE Holding AS på 77 

millioner kroner og startlån på 506,1 mill. kroner. 

Tilsvarende tall for startlån var 372,8 mill. kroner i 

2018.  

1.5 Likviditet og soliditet 

Arbeidskapital 

Kommunens arbeidskapital, beregnet som differansen mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik er ved 

utgangen av 2019 på 16,7 mill. kroner. Dette er en nedgang 

sammenlignet med 2018 på om lag 51,6 mill. kroner. 

 

Tall i 1000 kr 

2019 2018

Arbeidskapital 16 733 68 343

Arbeidskapital drift -114 153 -105 904
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-50 000
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Arbeidskapital

Startlån tildeles kommuner for videre utlån fra Husbanken. Startlån skal 

bidra til å skaffe, og sikre, egnede boliger for unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som 

vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. 

Arbeidskapitalen er et mål på hvor 

mye større omløpsmidlene er enn 

den kortsiktige gjelden, og er en 

måte å måle likviditet på. 

Arbeidskapitalen bør være positiv. 
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Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som arbeidskapitalen fratrukket ubrukte lånemidler, 

kapitalfond, premieavvik og bundne driftsfond er ved utgangen av 2019 på -114,2 millioner kroner. 

Tilsvarende tall ved utgangen av 2018 er - 105,9 millioner kroner. Dette viser noe forverring i 

likviditeten. Arbeidskapitalen bør være positiv, da negativ arbeidskapital er tegn på svak likviditet.  

Forholdstallene knyttet til arbeidskapital påvirkes av at Lillehammer kommune ikke hadde tatt opp lån 

til å dekke leverandørgjeld pr 31.12.2019 knyttet til investeringer. Disse forpliktelsene er allikevel 

ivaretatt gjennom en kassekreditt på 200 mill. kroner. Finansiering av investeringer skjedde 

umiddelbart på nyåret (2020). 

Likviditetsgrader 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene viser 

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

likvide omløpsmidlene. 

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene (se Regnskap med noter 2019, 

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet, side 13).  Nøkkeltallet bør være større enn 2, fordi noen av 

omløpsmidlene kan være mindre likvide. 

 31.12.19 31.12.18 

Likviditetsgrad 1 1,41 (1,04) 1,42 (1,16) 
Likviditetsgrad 2 0,35 0,48 

()=korrigert for premieavvik 

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

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

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

Fra 2018 til 2019 har likviditeten marginalt forverret seg basert på årsskiftevurderingene, og ligger nå 

utenfor anbefalingen. Kommunen har fokus på god likviditetsstyring gjennom året, spesielt mht. 

investeringsprosjekter. Kommunen har derfor ikke tatt opp lån til saldo for leverandørgjeld som 

gjelder investeringer pr 31.12.2019. Dette påvirker resultatet. Disse forpliktelsene er allikevel 

ivaretatt gjennom en kassekreditt på 200 mill. kroner. Finansiering av investeringer skjedde på nyåret 

(2020).  

Soliditet (egenkapitalprosent og gjeldsgrad) 

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

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

egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten.  

 31.12.19 31.12.18 

Egenkapitalprosent 19,6% 21,7% 

Beregnet egenkapitalprosent per 31.12.19 viser at Lillehammer kommune har en noe begrenset evne 

til å tåle tap/dekke merforbruk.  

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

kommunens økonomiske handlefrihet. Gjeldsgraden bør være under 5. 
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 31.12.19 31.12.18 

Gjeldsgrad 4,1 3,6 

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt noen anbefaling til hvor høy 

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

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

låneopptak, kan over tid føre til svekket soliditet.  

1.6 Fondsmidler  

Størrelsen på kommunens frie fondsmidler gir uttrykk for kommunens handlingsrom til å finansiere 

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

Fondsoversikt 
01.01.2019 Endring 31.12.2019 

(Tall i mill. kroner) 

Driftsfond 

Frie driftsfond 161,5 -37,2 124,3 

Disposisjonsfond 139,5 -37,0 102,5 

Kommunalt utviklingsfond 1,0 0,3 1,3 

Forsikringsfond 0,8 0,4 1,2 

Sum andre ubundne driftsfond 20,2 -0,9 19,3 

        

Bundne driftsfond 121,5 -22,8 98,7 

Næringsfond 0,5 -0,1 0,4 

Vannfond 28,6 -9,3 19,3 

Avløpsfond 44,1 -17,4 26,7 

Kulturfond 2,1 -0,6 1,5 

Sum gave- og minnefond 2,2 -0,1 2,1 

Sum andre bundne driftsfond 44,1 4,6 48,7 

Investeringsfond 

Frie investeringsfond 4,5 -2,6 1,9 

Kapitalfond 0,4 0,0 0,4 

Utviklingsfond kraftfusjon 4,1 -2,9 1,2 

Sum andre ubundne 
investeringsfond 

0,0 0,3 0,3 

        

Bundne investeringsfond 26,2 4,1 30,3 

Tilfluktsromsmidler 4,4 0,1 4,5 

Frikjøpsfond 1,3 0,0 1,3 

Forvaltningslånefond 16,7 7,5 24,2 

Idrettsfond 3,0 -3,5 -0,5 

Sum andre bundne investeringsfond 0,8 0,0 0,8 

Sum fond 313,7 -58,5 255,2 
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Tabellen viser at sum fondsmidler er 58,5 millioner kroner lavere per 31.12.19 enn ved inngangen av 

året. Bundne driftsfond er økt med om lag 4,1 mill. kroner, mens frie driftsfond er redusert med om 

lag 37,2 mill. kroner. 

For ytterligere spesifikasjoner for fond pr 31.12.2019 vises til regnskapets note 13 jfr. Regnskap med 

noter 2019 – Lillehammer kommune. 

1.7 Oppsummert status økonomi 

Status på driftsstørrelser, likvider og fond tilsier at Lillehammer kommunes økonomi er utfordrende. 

Fond som buffere for framtidige utfordringer er redusert gjennom 2019, og er for lave i forhold til 

Lillehammer kommunes langsiktige målsettinger. Lillehammer kommune må framover tilpasse 

driften til de inntektene kommunen har til rådighet. Det må til betydelige endringer i kostnadsbildet i 

fremtidige budsjett for å snu den negative trenden fra 2019.     

Tiltak som har løpende fokus framover er: 

• Tett oppfølging av mål og handlingsregler innenfor driftsbudsjett, fondsoppbygging og 

opptak lån/investeringsbegrensinger – jamfør økonomi og handlingsplan 

• Omlegging av drift for å tilpasse kostnadene til inntekter for deretter å kunne bygge opp 

driftsfond igjen 

• Tilrettelagt kompetanseoppbygging med fokus på å holde kostnadene innenfor tildelt 

budsjettramme for ledere med behov for kompetansebygging. 

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

risiko knyttet til sitt budsjett. 
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2 Likestilling 

2.1 Etisk standard, diskriminering og likestilling 

De mest sentrale overordnede tiltakene for å opprettholde god etisk standard og redusere 

diskriminering og likestilling er knyttet til; rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsvilkår, etisk 

refleksjon, og holdningsarbeid. I 2020 skal det gjennomføres aktivitet i forhold til endringene i 

likestillings- og diskrimineringslovens § 26 om aktivitets- og redegjørelsesplikten fra 1. januar 2020.  

Lillehammer kommune vil videreføre tiltak for å redusere diskriminering og fremme likestilling med 

fortsatt fokus på følgende områder.  

Rekruttering 

Kommunen har et uttalt ønske om å være i takt med samfunnet for øvrig når det gjelder 

sammensetning av ansatte. Standard utlysningstekst er gjennomgått og oppdatert og det står 

følgende; Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi 

oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og 

etnisk bakgrunn.  

Kompetanse 

Kommunestyret har i vedtatt lærlingestrategi besluttet en dobling i inntak av lærlinger i kommende 

fireårs periode.  Utdanning som lærekandidat og «Fagbrev på jobb» ses i sammenheng med vedtatt 

strategi.  Kommunen bidrar med arbeidspraksisplasser for personer som har behov for utprøving av 

arbeids- og funksjonsevne. Studenter har praksisplass i kommunen, og i en del tjenester tilbud om 

deltidsstillinger. 

Det tilbys arbeidstrening og språkopplæring på arbeidsplasser for innvandrere og flyktninger. Godt 

samarbeid og gode resultater har satt ekstra fokus på dette arbeidet i samarbeid mellom NAV, 

kommunens tjenesteområder og Lillehammer Læringssenter. Det er utarbeidet undervisningsvideoer 

i samarbeid med Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, for å få enda bedre resultater. 

Disse videoene er gjort kommersielt tilgjengelige.  

Arbeidsvilkår 

Heltidserklæring for Lillehammer kommune ble vedtatt av kommunestyret i mars. Heltidserklæringen 

er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Erklæringen er en oppfølger til Heltidsprogrammet 

som ble startet i 2018. Målet er å øke andelen heltidsstillinger for medarbeidere i sektor Helse og 

Velferd.  Det er en svak positiv utvikling innen enkelte tjenester.  Det er størst andel deltidsstillinger 

blant kvinner, og medarbeidere med utdanning fra grunnskole og videregående skole nivå.  

Heltidsprogrammets medlemmer har i 2019 fortsatt arbeidet med fokus på kulturutvikling og ulike 

stimuleringstiltak for å etablere en heltidskultur.  Tjenesteområdene Lillehammer helsehus, 

Hjemmetjenesten og Tilrettelagte tjenester har ulike aktiviteter og tiltak tilpasset sine virksomheter. 

Utvikling av heltidskultur er krevende endringsprosesser, som kun kan lykkes gjennom forankring og 

kompetanseheving hos arbeidsgiver, ledere på flere nivå, ansatte og partene i arbeidslivet.  

Løsningene må finnes i fellesskap.  I 2020 skal det rapporteres jevnlig til formannskapet om status i 

arbeidet.  

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold og oppfølging av varslingssaker, følges opp. Ny lovgivning 

fra 1.1.2020 innarbeides. Varsling og saksbehandling knyttet til mobbing, trakassering og uønsket 
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seksuelle oppmerksomhet inngår i dette. Det er lagt til rette for, og tydeliggjort muligheten til 

anonym varsling. 

Gjennom vedtatt lønnspolitikk er det fastslått at lønnspolitikken skal fremme likestilling og 

likebehandling.  

Etisk refleksjon og holdningsarbeid 

Personalhåndboka til Lillehammer kommune har et eget kapittel om verdier og etikk, hvorav deler 

fokuserer direkte på de etiske retningslinjene for kommunens medarbeidere.  Verdier og etikk er 

tema på obligatoriske introduksjonsmøtene for nyansatte og i ledermøter. Det gjennomføres også 

obligatorisk informasjonssikkerhetskurs.  Det er også verktøy for refleksjon tilgjengelig på 

kvalitetssystemet TQM. 

I 2016 ble det etablert et samarbeidsprosjekt med LHBT-senteret - nå Bufdir - om utvikling av ny og 

mer konkret handlingsplan, og tiltakskjeder innen ulike tjenester. Det er et fokus rettet særlig inn 

mot skole, barnehage og skolehelsetjeneste. I 2019 er «Handlingsplan for kjønns- og 

seksualitetsmangfold – barn og unge» politisk vedtatt 

2.1 Lønn og kjønn 

Lillehammer kommune hadde pr. 31.12.19 1 932,14 årsverk fordelt på 2 382 ansatte og 2 597 

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

stillingsprosent i faste eller midlertidige stillinger.  
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2.1.1 Lønn fordelt på alder og kjønn 

 

Aldersgruppe Kjønn 
Gjennomsnitt 

lønnstrinn 
heltid 2019 

Gjennomsnitt 
lønnstrinn 
heltid 2018 

Gjennomsnitt 
reallønn* 

deltid 2019 

Gjennomsnitt 
reallønn* 

deltid 2018 

Gjennomsnitt 
lønnstrinn 

deltid* 2019 

Gjennomsnitt 
lønnstrinn 

deltid* 2018 

0-19 

Kvinner 301 500 338 800 45 926 48 789 301 500 293 500 

Menn     39 331 53 065 301 500 293 500 

Gjennomsnitt 301 500 338 800 44 607 49 177 301 500 293 500 

20-29 

Kvinner 445 107 428 343 145 557 135 734 354 635 336 391 

Menn 418 980 431 072 121 270 128 041 338 410 329 074 

Gjennomsnitt 438 786 429 103 139 161 133 710 350 362 334 466 

30-39 

Kvinner 507 295 494 330 244 859 254 734 420 512 412 000 

Menn 493 713 483 705 192 215 199 102 385 597 374 604 

Gjennomsnitt 502 337 490 372 230 586 240 210 411 046 402 236 

40-49 

Kvinner 547 367 532 187 274 596 274 205 453 516 442 281 

Menn 544 388 533 187 178 637 184 882 409 192 391 332 

Gjennomsnitt 546 409 532 500 260 554 261 348 447 030 434 948 

50-59 

Kvinner 534 324 510 824 281 408 275 018 454 677 433 961 

Menn 551 805 533 200 208 502 181 240 446 041 439 372 

Gjennomsnitt 539 501 517 853 269 483 260 028 453 264 434 826 

60-69 

Kvinner 538 634 525 206 267 200 253 265 458 078 443 393 

Menn 571 999 541 488 231 277 251 274 483 732 480 452 

Gjennomsnitt 550 586 530 569 261 724 252 975 461 989 448 788 

70+ 

Kvinner 430 000 409 200 85 108 55 432 431 567 442 700 

Menn     120 800   604 000   

Gjennomsnitt 430 000 409 200 94 031 55 432 474 675 442 700 

Gjennomsnitt kommune 526 794 510 562 227 690 220 745 421 066 403 661 

Tabell viser gjennomsnittslønn for heltid og deltid fordelt på aldersgruppe og kjønn. Heltid er 100% stillinger, deltid er alle stillinger 

<100%.  

*Reallønn: Reell gjennomsnittlig utbetalt lønn avhengig av stillingsstørrelse 
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2.1.2 Lønn fordelt på stillingskategori 

 

Stillingskategori Kjønn 
Gjennomsnitt 

lønnstrinn 
heltid 2019 

Gjennomsnitt 
reallønn* 

deltid 2019 

Gjennomsnitt 
lønnstrinn 
deltid 2019 

1.        Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning 

Kvinner 384 649 148 244 358 291 

Menn 393 889 155 632 344 359 

Gjennomsnitt 389 972 150 397 354 230 

2.        Fagarbeiderstillinger/tilsv. 
fagarbeiderstillinger og lærere uten godkjent 
utdanning 

Kvinner 448 273 255 101 414 887 

Menn 444 213 168 596 415 812 

Gjennomsnitt 447 037 240 779 415 040 

3.        Stillinger med krav om fagbrev og 1-
årig fagskoleutdanning 

Kvinner 455 055 275 482 434 450 

Menn 450 000     

Gjennomsnitt 453 271 275 482 434 450 

4.        Lærer og stillinger med krav om 3-
årig universitets/høgskole utdanning 

Kvinner 491 006 317 833 491 040 

Menn 486 109 300 568 485 520 

Gjennomsnitt 490 090 316 318 490 556 

5.        Adjunkt og stillinger med krav om 4-
årig universitets/høgskole utdanning 

Kvinner 525 370 337 977 532 953 

Menn 524 410 343 391 540 983 

Gjennomsnitt 525 104 338 789 534 158 

6.        Adjunkt med tilleggsutdanning og 
stillinger med krav om 5-årig universitets/høgskole 
utdanning 

Kvinner 563 938 396 114 570 300 

Menn 562 622 294 045 538 150 

Gjennomsnitt 563 544 387 608 567 621 

7.        Lektor og stillinger med krav om 
mastergrad 

Kvinner 580 850 441 217 564 833 

Menn 543 250     

Gjennomsnitt 568 317 441 217 564 833 

8.        Lektor med tilleggsutdanning 

Kvinner 643 370 367 595 610 220 

Menn 651 000 395 686 599 667 

Gjennomsnitt 645 348 378 129 606 263 

9.        Rådgivere / akademikere 

Kvinner 636 363 219 573 662 553 

Menn 652 973 230 693 603 000 

Gjennomsnitt 644 381 221 889 650 146 

10.     Ledere 

Kvinner 646 124 397 876 589 050 

Menn 636 437 43 800 507 511 

Gjennomsnitt 642 629 270 408 559 696 

Gjennomsnitt kommune 526 794 227 690 421 066 

Tabell viser gjennomsnittslønn per stillingsgruppe fordelt på kjønn og heltid/deltid. Heltid er 100% stillinger, deltid er alle stillinger 

<100%.  

*Reallønn: Reell gjennomsnittlig utbetalt lønn avhengig av stillingsstørrelse. 

 
Kvinne Mann 

Rådmann inkl. kommunalsjefsnivå 33 % 67 % 

Tjenesteområdeledernivå 69 % 31 % 

Tabell viser kjønnsfordeling per ledernivå 

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

kommunalsjefer- og tjenesteområdeleder) er kvinnelig lederandel på 63 %.  Andel kvinner utgjør 

forøvrig om lag 73 % av kommunens ansatte.   
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3 Intern kontroll  
Det administrative kvalitets- og internkontrollrådet har som hovedoppgave å utvikle kvalitetsarbeidet 

slik at Kommunedirektøren sikrer styring, måloppnåelse og etterleving av lover og forskrifter. 

Kvalitet- og internkontrollarbeidet er en del av styringsdialogen i ordinær ledelse og 

virksomhetsstyring.   

Kontinuerlig forbedringsarbeid skal prege alle kommunens prosesser. Dette innebærer at det 

etableres system, kultur og kunnskaper i organisasjonen som sikrer fokus på arbeid med kvalitet- og 

internkontroll.  

For å kunne forebygge uønskede hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsinformasjon 

innenfor de risikoområdene som er avdekket gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser på 

tjenesteområdenivå og tjenesteovergripende funksjoner.  

Fokusområder i 2019:  

• Implementering og nyttiggjørelse av kvalitetssystemet TQM 

• Fokus på TQM som et nyttig verktøy for ledere 

• Sikre at informasjonssikkerhet er ivaretatt av organisasjonen  

• Bistå sektorer ved oppdatering og systematisk bruk av kvalitetssystemet  

• Kompetanseheving i organisasjonen om kvalitet- internkontroll.   

• Bistå organisasjonen ved tilsyn fra eksterne myndigheter.  

• Etablere og følge opp rutiner ved oppfølging av gjennomførte tilsyn.   

• Innføre aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen.   

• Administrere regionalt kvalitet- og internkontroll samarbeid.     

Fokusområdene vil bli videreført.  

Det er utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av kvalitets- og internkontrollarbeidet i 

Lillehammer kommune.   

Handlingsplanen omfatter:  

• Hele organisasjonen  

• Fokus på å systematisere og organisere det kontinuerlige forbedringsarbeidet  

• Videreutvikle systemet for intern kontroll 

• Sikre at organisasjonens risikohåndtering er forsvarlig og i tråd med eksisterende forskrifter. 

• Utvikle et funksjonelt og sikre at avvikssystemet fungerer etter hensikt. 

• Sikre at kvalitet/internkontroll blir ivaretatt i styringsdialogen 
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4 Interkommunale samarbeid 

4.1 Fellesenhet økonomi 

Fellesenhet Økonomi ble etablert som et interkommunalt samarbeid etter § 28 i kommuneloven i 

2008 hvor Lillehammer er vertskapskommune. Enheten leverer regnskaps-, faktura- og 

lønnstjenester til kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det føres også regnskap for kirkelige 

råd samt foretak og legater med tilknytning til kommunene. Enheten har i 2019 hatt 19,7 årsverk til 

løpende drift og er organisert med en lønnsavdeling, en fakturaavdeling og en regnskapsavdeling 

hvor hver avdeling ledes av en fagleder. Finansiering av enheten er fordelt iht. vertkommuneavtale 

hvor utgiftene fordeles etter innbyggertallet i den enkelte kommune. Økonomisk endte enheten i 

2019 med et mindreforbruk på kr. 580 000 som er avsatt på et bundet fond. 

Fellesenhet Økonomi leverer tjenester i tråd med oppdragsavtalen vedtatt av de tre samarbeidene 

kommunene. I tillegg til den ordinære driften så er det et overordnet mål å utnytte 

stordriftsfordelene samt å kontinuerlig forbedre arbeidsprosessene gjennom digitalisering og 

automatisering. Dette gjelder både innenfor økonomisystemet Agresso og i forhold til de tilstøtende 

fagsystemene som kan leverer data elektronisk inn til Agresso. Arbeidet gir både kvalitetsmessige, 

økonomiske og effektiviserende gevinster som vil gjenbrukes til ytterligere forbedring av tjenestene.  

4.2 Innkjøp  

Innkjøp er en 3 - 1 funksjon hvor Lillehammer selger tjenester til Øyer og Gausdal gjennom en 

samarbeidsavtale. Innkjøpskontoret hadde i 2019 en bemanning på 4 årsverk. Samarbeidet 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.  

Innkjøp fører årlig statistikk over omsetning fra rammeavtaleleverandører. For 2019 ble omsetningen 

fra rammeavtaleleverandører redusert med 52,9 mill. kroner fra 2018 til samlet 563,7 mill. kroner.  

Kjøp fra avtaleleverandørene fordeler seg for 2019 med Lillehammer 73,7% (74%), Øyer 11,9% (12%) 

og Gausdal 14,3% (14%) – andel fra 2018 i parentes. For 2019 var andel kjøp fra 

rammeavtaleleverandører beregnet fra totale kjøp over leverandørreskontro for Lillehammer 33% 

(37%), for Øyer 38% (41%) og for Gausdal 34% (38%).   

Kommunen benytter elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy og vil i løpet av første halvår 

2020 også ha etablert digitalt kontraktsadministrasjonsverktøy for bedre tilgjengelighet og 

avtaleoppfølging. 

4.3 Lillehammer Region Brannvesen  

Lillehammer Region Brannvesen er et samarbeid mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune. 

Organisert etter kommunelovens § 27. Samarbeidet omfatter brann- og redningsavdelingen og 

forebyggende avdeling. Lillehammer Region Brannvesen leverer tjenester i tråd med 

oppdragsavtalen vedtatt av de tre samarbeidene kommunene. Brannvesenet hadde mange oppdrag i 

2019. Totalt 1178 hendelser for brann- og redning i alle 3 kommuner. Forebyggende avdeling utførte 

120 tilsyn i særskilte brannobjekter, feierseksjonen utførte 3069 boligtilsyn og feide 8120 piper. 
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Lillehammer region brannvesen er også vertsbrannvesen for akutt forurensning og restverdiredning 

for alle kommuner i Oppland. I tillegg til noen større boligbranner hadde vi flere alvorlige 

trafikkulykker i 2019. Forebyggende avdeling jobber godt med feiing og tilsyn. I tillegg jobber vi med 

blant annet utsalgsteder for fyrverkeri, brannvern for risikoutsatt grupper og brannsikring av tett 

verneverdig trehusbebyggelse.  

4.4 Legevakt  

Legevakt er et samarbeid mellom Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Nord- og Sør-Fron og nordre 

del av Ringsaker, og er hjemlet i § 28-1 (e) i kommuneloven. Bemanningssituasjonen har vært 

krevende, spesielt med tanke på helgestillinger. Rekrutteringsproblemer med å fylle 

helgevaktsstillinger har medført mye overtid og vikarinnleie – særlig i sommerferieperioden. Alle 

større stilinger er det nå rekruttert inn sykepleiere i.  

4.5 Miljørettet helsevern 

Miljørettet helsevern er et regionalt samarbeid mellom Øyer, Gausdal, Ringebu og Lillehammer – 

hvor Ringebu er vertskommune. Utgifter fordeles mellom de fire samarbeidskommunene etter 

folketallsnøkkel.  

4.6 KAD (Kommunale akutte døgnplasser – Øyeblikkelig hjelp)  

KAD er et samarbeid mellom Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Nord- og Sør-Fron og nordre del 

av Ringsaker, og er hjemlet i § 28-1 (e) i kommuneloven. 5 KAD-plasser ble flyttet til legevakta 

04.06.2018. Det er fremdeles lavt belegg av pasienter på KAD-plassene. Det har i gjennomsnitt vært 

15% belegg på plassene i 2019. Høsten 2019 sendte fire av samarbeidskommunene varsel om 

oppsigelse av KAD-samarbeidet.  

Finansieringsmodell for Lillehammer interkommunal legevakt og KAD er fordelt iht. tjenesteavtaler, 

med fordeling på fastledd og folketall.   

4.7 Intermediære plasser   

Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Finansieringsandel for 

intermediærtilbudet ved Lillehammer Helsehus er fordelt iht. vertskommuneavtale. Tolv senger er 

lokalisert ved Lillehammer helsehus.  

4.8 Samhandlings- og utviklingsenheten  

Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Alle kostnadene vedrørende 

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

vertskommuneavtalene.  

4.9 Lillehammer-region vekst (LRV) 

Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet. Enheten 

er lokalisert i Hub LHMR, et kontorfellesskap midt i Lillehammer sentrum, og går under betegnelsen 

Lillehammer-regionen Vekst. Lillehammer-regionen Vekst skal være en felles "inngangsdør" for 

utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen, i vid forstand, samt en katalysator for vekst i 

regionen. LRV har ansvar for kommunenes etablererveiledning, er sekretariat for 

næringsforeningene i regionen, og er saksbehandler for søknader til kommunenes næringsfond. LRV 

jobber aktivt med å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer, og er 
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et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske 

ledelse. 

Gjennom en rekke prosjekter, initiativer, og samarbeid jobber LRV langsiktig og målrettet sammen 

med næringslivet i regionen for å bidra til vekst.  

4.10 Idrett i skole  

Samarbeid mellom kommunene Lillehammer og Gausdal innenfor temaet idrett i skole. 

4.11 NAV  

NAV skal gi mennesker muligheter og bidra til at flest mulig blir selvforsørget gjennom eget arbeid. 

NAV Lillehammer-Gausdal har god utvikling på oppfølging av prioriterte målgrupper – ungdom, 

langtidsledige, brukere med nedsatt arbeidsevne og fremmedspråklige. Dette arbeidet fortsetter 

med full tyngde.  

Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer for de 

kommunale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og medvirke inn i. Det er et mål at tjenestene skal 

bidra til å forebygge og redusere fattigdom og fremme sosial inkludering. Sosialtjenesteloven er 

samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. 

Helhetsperspektivet, familien og særlig barna er viktig å ta hensyn til når det gjelder tjenester etter 

loven.  

Satsing på kompetanse er helt sentralt i vår virksomhet slik at medarbeiderne har de kunnskaper og 

ferdigheter som skal til for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser. 

Forvaltningsloven og sosialtjenesteloven er viktige prioriteringer i kompetansearbeidet. Det er også 

kontakt og relasjonsbygging med arbeidsgivere, samt veilednings- og inkluderingskompetanse. I takt 

med at flere av våre tjenester digitaliseres endrer vi våre arbeidsprosesser. Vi forsøker hele tiden å ta 

ut gevinster slik at kvaliteten på tjenestene bedres.  

I tillegg til nytenkning og innovasjon, er NAV i prosess med å videreutvikle samarbeidet med øvrige 

kommunale tjenesteområder, helsesektoren og utdanningssektoren. Flere og flere av våre brukere 

har behov for samtidig bistand noe som utfordrer måten vi løser oppgavene på. Vi har også et 

utstrakt samarbeid med bedrifter i regionen for å inkludere flere i arbeid. Kontakten og relasjonen 

med arbeidsgivere er helt avgjørende for å lykkes med å få flere i arbeid. 

4.12 GIS 

GIS-samarbeidet er hjemlet i en egen samarbeidsavtale og er knyttet til drift og utvikling av kart og 

kartbaser, herunder leverandøravtaler/programvare knyttet til kartsystemer. I tillegg er det 

støttefunksjon for brukerne av karttjenester i samarbeidskommunene. Det er ansatt en felles 

stillingsressurs som GIS-koordinator i hel stilling. Samarbeidet er et interkommunalt samarbeid 

mellom Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner hvor driftskostnadene fordeles med henholdsvis 

20,2%(GA), 17,2% (ØY) og 62,6% (LH). 

Samarbeidet ble formelt inngått i 2011 og opprettet med tanke på å utnytte stordriftsfordelen 

innenfor fagområdet og å forsterke det faglige nettverket. Samarbeidet er blant annet organisert 

med et fagråd bestående av representanter fra kommunene, og med interkommunale faggrupper 

innenfor plan, samferdsel, forvaltning og matrikkel.  
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Tilsvarende geodatasamarbeider er etablert i alle kommuner i Innlandet. Det er ellers et nært 

samarbeid med Kartverket. 

4.13 Personvernombud 

Det er etablert samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Ringebu, Øyer og Gausdal vedrørende 

felles personvernombud og samarbeid reguleres etter avtale og er et §28-samarbeid. 

Personvernombudet er lokalisert i Lillehammer. Det er opprettet faste samarbeidsarenaer med noen 

kommuner mens andre bruker personvernombudet etter behov.  

I 2019 var det stor fokus på personvernvern innenfor oppvekstsektoren. Dette er i tråd med satsing 

og fokusering fra Datatilsynet. Det er gjennomført og påbegynt personvernkonsekvensanalyser i 

sektorene. Videre satsingsområde var innenfor pleie og omsorg med stor vekt på digitalt tilsyn og 

innføring av skybaserte systemer.  

Det ble ytret bistand til innbyggere i form av hjelp til å ivareta rettigheter. Personvernombudet er 

også aktivt medlem i Forum for kommunale personvernombud i samarbeid med Datatilsynet og 

kommunene ble representert ved de to samlinger i 2019.  

Samarbeidsavtalen skal evalueres og eventuell revideres i høsten 2020. 

4.14 Interkommunalt samarbeid psykisk helse- og rusarbeid 

Kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid 

innen psykisk helse- og rusarbeid. I 2018 ble også Sør-Fron og Nord-Fron deltakere i dette 

samarbeidet. Lillehammer kommune er vertskommune der arbeidet ledes av drifts- og 

utviklingskoordinator i 100% stilling. Stillingen er opprettet og finansiert av alle kommunene i 

samarbeidet. Det er utarbeidet en handlingsplan som rulleres årlig og godkjennes av regional 

kommunalsjefgruppe. Interkommunalt samarbeid gir mulighet for felles oppgaveløsning og 

tjenesteutvikling. Dette bidrar til å styrke kommunenes tilbud, gjøre tjenestene mer robuste og sikre 

tilgjengelighet for innbyggerne. Interkommunalt samarbeid gir mulighet utviklingsarbeid, 

erfaringsutveksling og felles fagforståelse mellom kommunene.  

 


