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1. Innledning  
 
2. tertialrapport 2021 skal gi en statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon 

pr. 31.08.2021. På lik linje med foregående år så preges også året 2021 av koronapandemiens 

virkninger på kommunebudsjettet. 

Det knytter seg naturlig nok både spenning og usikkerhet til hvordan koronapandemien har påvirket 

kommunens økonomi. Koronapandemien har hatt stor påvirkning på hvordan vi har organisert 

rapporten. Det er lagt vekt på å gjøre rede for i så stor grad som mulig hvordan vi skal håndtere de 

utfordringer pandemien gir både på kostnads- og inntektssiden vår, samt at vi gjør rede for hvilke 

kompensasjonsordninger vi har mottatt.  

Prognose for effekt av Koronarelaterte virkninger for bevilgningsområde, fellesområde og sektorer er 

satt til et avvik på -11,85 mill. kroner.  Det skal her bemerkes at resultatet for fordeling av statens 

avsatte skjønnsmidler på til sammen 1,5 milliarder for andre halvår 2021 ennå ikke er bestemt. 

Fordelingen til fylkets kommuner går gjennom statsforvalteren. Dette vil forbedre resultatet for 

koronaøkonomien.   

I 2020 ble skatteinntektene betydelig lavere enn forutsatt grunnet stor økning i arbeidsledigheten. 

Arbeidsledigheten har heldigvis sunket betydelig fra de største toppene i 2020, og dette har 

betydning for kommunens skatteinntekter. Pr 2.tertial 2021 er skatteinntektene ca 4 millioner bedre 

enn på budsjettert nivå. 

Det er også et behov for å se på den delen av økonomien som ikke er en del av den økonomiske 

virkningen fra pandemien. Her tar vi for oss status på hvordan kommunen ligger an i forhold til 

forutsetninger som ble lagt til grunn i det budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret den 

10.desember 2020 justert for budsjettendringer pr 1.tertialrapport. 

Jamfør Kommunelovens § 14-5 skal det foretas budsjettendringer gjennom året dersom dette anses 

påkrevd. “Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen 

tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet”. Det anbefales i 

denne sak å budsjettjustere for kostnadsøkninger innen sektor for helse og velferd. Sektoren har på 

flere områder fått betydelige kostnadsøkninger på eksempelvis Tilrettelagte tjenester, 

utskrivningsklare pasienter og vikarer for legehelsetjenesten. Dette er endringer vi med sikkerhet vet 

vil påvirke regnskapet, og Kommunedirektøren anbefaler derfor en budsjettjustering. Også 

ekstraordinært skjønnstilskudd til covid-19 er anbefalt budsjettjustert som en konsekvens av mottatt 

tildeling fra statsforvalteren.  

Kommunedirektøren foreslår en nedjustering av investeringskostnader på totalt kr 26,1 millioner 

grunnet i hovedsak periodiske forskyvninger til neste år. De utsatte kostnadene tas hensyn til i 

investeringsbudsjettet for 2022.  

Prognosen for driftsområdet utenom Korona har hatt en negativ utvikling siden 1.tertialrapport. Ser 

vi sum driftsområder (sektorene og Fagenheter og andre) og bevilgningsområde under ett viser dette 

en negativ prognose på - 38,7 millioner kroner. Prognosen for bevilgningsområdet retter opp igjen 

noe av det negative avviket på driften med økte skatteinntekter (11 millioner), forbedret netto 
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finansutgifter (5,4 millioner), og til slutt eiendomsskatten som er beregnet til 1,7 millioner under 

budsjett. Prognosen pr 1.tertial viste et negativt avvik på minus 25,5 millioner kroner. 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig på grunn av overforbruket innen sektor for helse og 

velferd, at dette blir kompensert med totalt 22,75 millioner kroner. Disse midlene må hentes ved 

redusert avsetning til disposisjonsfond. Selv etter en slik budsjettendring, er det likevel en prognose 

på driften utenom Korona på totalt minus 15,95 millioner kroner.  Kommunedirektøren har meldt til 

sektorene om igangsetting av en rekke strakstiltak for de siste tre månedene for å ikke forverre 

prognosene ytterligere (se kapittel for oppsummering prognose). 

Opprinnelig budsjett for avsetning til disposisjonsfond er satt til 50 millioner kroner. Etter 

budsjettjustering på 22,75 millioner kroner til sektor for helse og velferd vil dette bli redusert til 27,25 

millioner kroner. Sammenligner vi dette med sum prognose etter budsjettjustering budsjettjustering 

(- 15,95 mill. for utenom Korona og – 11,95 mill. for kun Korona) er det en risiko for at kommunen kan 

ende med et negativt netto driftsresultat ved årets slutt.   

Fra Revidert nasjonalbudsjett viser beregninger en prisstigning som vil ende på 2,8 %, mens 

lønnsveksten er beregnet til 2,7 %. I opprinnelig budsjett var det lagt inn en prisvekst på 3,43 % og en 

lønnsvekst på 2,2 %.  

Tertialrapporteringen skal også gi status på Heltidskultur og sykefravær. I 2021 vil rapportering av 
sykefraværsdata bli gjennomført pr. kvartal, det vi si for 3 måneders perioder. Dette er i henhold til 
rapportering til nasjonale myndigheter. 
 
Det er ingen tvil om at kommunen står i en svært anstrengt økonomisk situasjon basert på de siste års 
regnskapsresultat, spesielt var 2019 et svakt år. Også i 2020 hadde vi et svakt økonomisk år, men 
bedring sammenlignet med 2019. Prognosene for 2021 viser at vi kan få et netto driftsresultat i 
nærheten av 0 kroner. Det vil i så fall være en ytterligere forbedring sammenlignet med 2019 og 2020, 
men fortsatt ikke i henhold til målsettingen om et overskudd på 1,75 % av brutto driftsinntekter. 
 
Budsjett 2021 ble vedtatt 10.12.2020 i kommunestyresak 118/2020, med budsjettert netto avsetning 
til disposisjonsfond på 50 mill. kroner. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er budsjettert 
med 1,9 % i 2021. Denne størrelsen er ikke direkte vedtatt av kommunestyret, men kommer fram som 
et resultat av vedtatte budsjettrammer og det enkelte tjenesteområdes detaljbudsjettering.  
 
Det er usikkerhet til omfanget på de negative virkninger av pandemien, og hvordan dette vil påvirke 
årsresultatet. Det er også usikkerhet hvordan de negative virkningene vil fordele seg mellom 
sektorene, fellesområdet og bevilgningsområdet. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
budsjetterte økte ramme- og skjønnsmidler på fellesområdet ikke fordeles ut til sektorene, men i 
stedet salderes i prognosen samlet mot den negative virkningen av pandemien. Dette gjøres det rede 
for i kapittel 2 – Koronapandemiens påvirkning på regnskap, budsjett og prognose, og i kapittel 3 – 
Oppsummering Økonomi.   
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1.1 Risikovurdering av viktige budsjettforutsetninger 
 Risikofaktor Vurdering Vurdert risiko i 

budsjett 2021 
Vurdert risiko pr 
2.tertial 2021 

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 2021 på 4,5%. Forventet vekst i 2020 er på – 1,5%.  
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 medianen mellom anslag i statsbudsjett 
for 2020 og modell fra KS. Grunnet Koronapandemien er det 
spesielt usikkert med skatteanslag også i 2021 i likhet med 2020.   

-15 mill. kroner til 
+ 15 mill. kroner 

-15 mill. kroner til 
+ 15 mill. kroner 

Pris- og lønnsvekst Budsjettet bygger på at den generelle prisstigningen (KPI) blir på 
3,43 % i 2020. 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 2021. 
Årslønnsveksten fra 2020 til 2021 er forutsatt å bli 2,2 %. Det er 
avsatt midler til å håndtere et årslønnsveksten. 

- 5 mill. kroner - 5 til -7 mill. 
kroner 

Utvikling i finans-
markedene, 
herunder 
renteutvikling 

I budsjettet for 2021 er det lagt til grunn at kommunens 

innlånsrente vil ligge på 1,01% (gjelder nye lån og lån med flytende 

rente). Dette er i tråd med Norges Banks syn om fortsatt lav rente 

inn i 2021. Effekten av 1 prosentpoengs endring på årsbasis utgjør i 

størrelsesorden 6-8 mill. kroner netto. Grunnen til forholdsvis lavt 

utslag er at Lillehammer kommune fortsatt har omkring 45% av 

lånene bundet i rentesikringsavtaler. På den andre siden er 

Lillehammer kommune långiver av startlån, og Lillehammer 

kommune belaster innbyggerne med renter på vann- og 

avløpsinvesteringer. Dersom vi ikke hadde hatt rentesikringsavtaler 

ville 1 prosentpoengs endring medført ca. 32 mill. kroner i økte 

rentekostnader, ref. beskrivelse i avsnitt om Låneopptak- 

målsetting og oppfølging. 

Norges Bank økte som forventet styringsrenten med 0,25% i 

september og har signalisert ytterligere økninger i de neste par 

årene. Markedet forventer en Nibor-rente på rett under 2% ved 

utgangen av 2022 og ytterligere økninger forventes ila 2023. 

-6 mill. kroner til + 
2 mill. kroner 

(bare renterisiko). 

0 mill. kroner til + 
4 mill. kroner 

(bare renterisiko). 

 Koronapandemien Koronapandemien har truffet Lillehammer kommune betydelig i 
2020. Pr 2.tertial meldes det om en negativ virkning på års 
prognosen på ca.45 millioner kroner. Dette er etter at 
kompensasjon er regnet med. Risikoen for at Koronapandemien vil 
påvirke kommuneøkonomien også i 2021 er stor.   

-50 mill. kroner – 
0 mill. kroner 

-20 mill. kroner – 
0 mill. kroner 

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. 

-40 mill. kroner – 
0 mill. kroner 

-40 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. kroner på årsbasis. Tilsvarende for utenfor 
arbeidsgiverperioden er om lag 1 mill. kroner.  

-10 mill. kroner/+ 
10 mill. kroner 

-10 mill. kroner/+ 
10 mill. kroner 

Utskrivningsklare 
pasienter 

Risikoen rundt budsjett for utskrivningsklare pasienter er knyttet til 
det helhetlige omstillingsarbeidet i sektoren. Det er risiko for 
gebyrer fra sykehus dersom kommunen ikke får tatt imot de 
utskrivningsklare pasientene.  

-8 mill. kroner – 0 
mill. kroner 

-8 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 2021. Det 
er likevel risiko for at enkelte virksomheter ikke når 
effektiviseringsmålene. 2020 med Koronapandemien har 
synliggjort hvordan gjennomføring av sentrale budsjettiltak kan bli 
påvirket av ytre hendelser. 

-40 mill. kroner/0 
mill. kroner 

-30 mill. kroner/0 
mill. kroner 

Flom Det er 60 mill. kroner til investeringer i flom sikring i 2021. Det er 
risiko for framdriften og merforbruk med hensyn til kompleksitet i 
flomtiltakene.   
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1.2  Status sykefravær pr 2.tertial 2021 
 
For 2. tertial 2021 (mai, juni, juli og august) var det totale sykefraværet på 7,6% mot 6% på samme 

tid i fjor (data fra eget personalsystem Agresso).  Dette viser en oppgang.  Tallene er ikke korrigert for 

fravær relatert til korona.  KS rapporterer sykefravær for kommunal sektor med utgangspunkt i SSBs 

data per kvartal.  For 2.kvartal 2021 er samlet fravær for kommunal sektor beregnet til 8,6% mot 

7,5% i samme periode i fjor.   Med andre ord vises det en økning i fraværet både nasjonalt og lokalt. 

Periodene er ikke direkte sammenlignbare, men viser en utvikling fra forrige år.  

I sektor for By- og samfunnsutvikling har fraværet gått opp fra 5,6 % til 6,2%.  Økningen er størst i 

Byggesak og Park og Idrett. For Veg og trafikk er derimot fraværet tilnærmet halvert. 

I sektor for helse og velferd har fraværet økt til 10,7 % mot 7,2% i fjor. Det er økning i alle 

tjenesteområdene.  Tilrettelagte tjenester øker fra 7,4% til 11,1 %, og Lillehammer helsehus fra 8,9 % 

til 13,4%. Hjemmetjenesten har en mindre økning, fra 7,2% til 8,6%.  Det er grunn til å tro at en lang 

og krevende periode med pandemiberedskap, kombinert med ferieavvikling og behov for vikarer 

bidrar til utviklingen.  

I sektor Oppvekst, utdanning og kultur har fraværet gått noe opp fra 4,7% til 5,8%.  Økningen er 

særlig innen Grunnskole med 6,0 % mot 3,7%, Helsestasjonen med 6,7% mot 3,4%, NAV med 8,6% 

mot 3,8%, og Lillehammer læringssenter med 6,5% mot 3,7%.  Barnehage har en nedgang fra 6,3% til 

4,7%.  Oppgangen i flere av enhetene kan ha sammenheng med slitasje over tid med 

pandemiberedskap og økt behov for vikartimer.  

For øvrige enheter har det vært en nedgang fra 5,6% til 4,4%.  Dette er relativt små enheter, og 

endringer hos enkeltpersoner vil slå vesentlig ut på statistikken. 

Økningen som vises i 2. tertial, er det grunn til å være bekymret over.  Dette understøttes også av 

SSBs data som viser en økning i 2.kvartal i forhold til året 2020 for hele kommunesektoren. Det 

samlede sykefraværet (egen- og legemeldt) i 2. kvartal 2021 var høyere enn i tilsvarende kvartal de to 

foregående årene. Økningen fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 var størst innen undervisning, både 

i kommunal sektor og i alle sektorer samlet.  Dette omfatter undervisning på alle nivå, men ikke 

barnehager (www.ks.no\fraværsstatistikk).  Dette stemmer godt med utviklingen i Lillehammer 

kommune.  

Sykefraværet i Lillehammer kommune og kommunesektoren generelt varierer mellom ulike sektorer. 

Sykefraværet er høyere innen helse- og omsorgssektoren og i barnehagene enn i administrasjon og 

teknisk sektor. Endringer i andelen årsverk i de ulike sektorene, har betydning for utviklingen i det 

samlede, gjennomsnittlige sykefraværnivået. Demografisk utvikling og en økning i årsverk i sektorene 

med høyt sykefravær relativt til sektorene med lavt sykefravær, vil trekke i retning av en økning i 

sykefraværet, selv om sykefraværet i hver sektor ikke endres (www.ks.no\fraværsstatistikk).   

 

Det er fortsatt stor aktivitet innen forbyggende arbeid og oppfølging av sykmeldte i flere 

virksomheter, med bistand fra enhet for HR og organisasjon og NAV Arbeidslivssenter. Bistand til de 

med høyest fravær er prioritert.   
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Samlet for Lillehammer kommune er målsettingen at det gjennomsnittlige fraværet skal være på 

7,5% eller lavere på årsbasis.  Fraværet for 2.tertial kan ikke sammenlignes med årstallet.  Etter 

3.tertial vil gjennomsnittet for året 2021 være klart.  

 

1.3  Status heltidskultur pr 3.kvartal 2021 
 
Under Arendalsuka i august 2021 ble den nye sentrale Heltidserklæringen presentert.  Den er fortsatt 
med hovedfokus på området helse og omsorg.  Partenes erklæring har lagt særlig vekt på 
utlysingspraksis og arbeidstidsordninger som ivaretar tjenestekvalitet på ukedag og helg, samt 
viktigheten av gode lokale prosesser. KS uttrykker at kommunene må gjennomføre større 
organisatoriske og turnusmessige grep for å kunne lyse ut et betydelig større omfang hele stillinger.  
Det er ikke er mulig økonomisk å gi heltid til alle uten at flere jobber mer helg - hvis turnus legges 
opp på samme måte som i dag.  Det vises til at langvakter og flere helgetimer i løpet av et år er blant 
de mest effektive tiltakene dersom kommunene skal klare å skape flere heltidsstillinger 
(ks.no/arbeidsgiverpolitikk/heltid).  Partene skal også bidra med forskning og verktøy som støtte til 
lokalt arbeid.  
 
I kommunens lokale heltidserklæring er ambisjonene i første omgang å oppnå 50 % heltidsansatte og 
høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de tre tjenesteområdene Lillehammer helsehus, Tilrettelagte 
tjenester og Hjemmetjenesten.  Utvikling av heltidskultur er en langsiktig og omfattende 
omstillingsprosess, som krever mye av både den enkelte leder og medarbeider.  Skal en lykkes med 
dette utviklingsarbeidet handler det i stor grad om utvikling av kultur, arbeidstidsordninger og 
organisering av morgendagens tjenester i tråd med prinsippene i heltidskultur.  Det vil også utfordre 
den enkelte medarbeider.  
 
 
For 3.kvartal er status følgende: 
 

 
Fig. 1: Andel heltidsansatte i Tilrettelagte tjenester, Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus. Tall er pr. 
3.kvartal pr. år, og viser andel faste ansatte. Tall fra Lillehammer kommune.  

 
Fig. 1 over viser utviklingen i andelen hele stillinger i 3.kvartal fra 2018 til 2021.  Det er særlig innen 
tjenesteområdene Tilrettelagte tjenester og Lillehammer helsehus hvor utviklingen viser en tydelig 
økning.  For Hjemmetjenesten er utviklingen svakere.  Det vurderes ikke å være signifikante 
endringer mellom 3.kvartal 2020 og 2021.  
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Fig. 2: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Tilrettelagte tjenester, Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus. Tall 
er pr. 3.kvartal pr. år, og viser andel faste ansatte. Tall fra Lillehammer kommune.  

 
Fig. 2 over viser utviklingen i gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 3.kvartal i perioden 2018 til 2021. 
Tjenesteområdene Tilrettelagte tjenester har den tydeligste økning, samtidig som andelen er lavere 
enn Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus.   De to har en svak økende trend, uten en tydelige 
signifikante endringer sist år.   
 
 
Dataene som er presentert understreker at utvikling av heltidskultur med målbare resultater er både 
prosess- og tidskrevende.  Utviklingen går i riktig retning, men det er ikke på ønsket nivå.   
Tilrettelagte tjenester (TT) har gjennom et par år avsatt ekstra ressurser for å styrke andelen heltid 
og hatt et sterkt internt fokus på endringsarbeidet.  Arbeidet har omhandlet alt fra omfattende 
analyser, personalsamlinger, kompetanseheving, lokale og sentrale drøftinger og forhandlinger 
mellom partene, og dialog med tjenestemottagere.  Langvakter er innført på enkelte arbeidsplasser, 
enten som fast ordning eller som en prøveordning. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det er 
behov for å sette av ekstra ressurser til støtte for ledere og den enkelte arbeidsplass, for i større grad 
å kunne lykkes med omstillingen.   
 
Kommunedirektøren vil vurdere å avsette ressurser til økt innsats og bistand til tjenester for å 
intensivere arbeidet med å utvikle heltidskultur i Lillehammer kommune.   
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2. Koronapandemiens påvirkning på regnskap, budsjett og prognose 
 
Påvirkning på kommunens regnskap 
Kommunens økonomi er også i 2021 kraftig påvirket av Koronapandemien. Pandemien påvirker 
kommunens økonomi innenfor følgende grupperinger: 
 
1. Direkte kostnader i form av innkjøp varer og tjenester tilknyttet smittevern. 
2. Indirekte kostnader i form av økte variable lønnskostnader (overtid og vikarer) på grunn av 

fravær i forbindelse med karantene, sykdom, økt beredskap og behov for økt arbeidskraft 
tilknyttet oppfølging av pålagt smittevern. 

3. Tapte inntekter bortfall leieinntekter på lokaler, bortfall inntekter ved ikke leverte kommunale 
tjenester og tapte gebyr og billettinntekter. 

 
I 2020 hadde kommunen betydelige lavere skatteinntekter enn forventet. Kommunens skatteinngang 
inklusiv netto inntektsutjevning er 7,7 mill. kroner høyere enn budsjett pr 31.08.2021. 
 
Kommunene har i 2021 fra statlig hold fått tildelt kompensasjon på de negative virkningene fra 
pandemien gjennom økt rammetilskudd og skjønnstilskudd.  
 
Økning på rammetilskudd tilknyttet Covid-19 for 2021 er bevilget i 2 omganger, i saldert budsjett for 
2021, og i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Følgende ekstramidler er tildelt Lillehammer kommune 
over rammetilskuddet: 
 
Saldert budsjett: 

• Generell kompensasjon 23,092 millioner kroner 

• Kontrolltiltak smittevern 1 millioner kroner 

• Koronavaksinasjon 2,642 millioner kroner 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 21): 
 

• Generell kompensasjon 2.halvår 2021 5,248 millioner kroner 

• Vaksinasjonskostnader 2.halvår 2021 4,001 millioner kroner 
 
I tillegg til rammetilskudd er det avsatt skjønnsmidler for kommunene i Norge på 1,5 milliarder 

kroner i saldert budsjett og 1,5 milliarder i RNB 21. Midlene fordeles til fylkenes kommuner gjennom 

en skjønnsmessig vurdering av statsforvalteren. Lillehammer kommune har fra midlene i saldert 

budsjett mottatt 3 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler. Statsforvalteren vil i løpet av desember 2021 

fordele fylkets tildelte midler fra RNB 21 til kommunene. Fordelingen vil bli gjort på grunnlag av 

kommunenes smittetrykk i 2021 og på grunnlag av innrapporterte kostnader.   

 

Det vises for øvrig til kapittel 4.2 Rammetilskudd og 4.3 Skjønnstilskudd.   

 

Det er utfordrende å beregne koronapandemiens eksakte påvirkning på økonomien, da det er mange 

ukjente faktorer tilknyttet pandemiens utvikling. Vi ser at lokale utbrudd, som Lillehammer også har 

hatt i 2021, medfører økte kostander for kommunen.  Jo lenger ut i året vi kommer, desto mer 

oversikt får vi på både kostnadsbildet, tapte inntekter og beløp tilknyttet kompensasjon fra staten. 

Etter hvert blir tallene mer sikre for både sektorene og fellesområdet vårt.  
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Kostnader tilknyttet koronapandemien føres på et eget prosjektnummer. I tillegg er det også ført 

vaksinasjonskostnader på eget prosjektnummer. Det vil påløpe økte kostnader for begge 

prosjektnummerne også for det siste tertialet i 2021. Det tas kontroller med hensyn til at alle 

kostnader som er tilknyttet korona er påført prosjektnummer. 

 

Tapte inntekter relatert til pandemien vil kun fremkomme som avvik ift budsjett, og naturlig nok 

forverre prognosene dersom de ikke kompenseres.  

 

Påvirkning på kommunens prognose 

Koronapandemiens kraftige påvirkning på økonomien har medført at kommunene må ha orden i hva 

som er koronarelatert og hva som ikke er koronarelatert. Derfor presenterer Lillehammer kommune 

to tabeller i kapittel 3 i sin rapportering.  Første tabell viser årets driftsbudsjett inkludert justeringer, 

reelt avvik pr 2.tertial og årets prognose til bevilgningsområdet (fellesinntekter og finansposter), 

sektorene og fellesområdet utenom koronaeffekten.  Andre tabell viser prognose for koronaens 

påvirkning på driftsregnskapet til bevilgningsområdet, sektorene og fellesområdet. Oppdelingen er 

gjort spesielt for å ha kontroll og oversikt på de negative økonomiske påvirkninger av 

koronapandemien og hvordan dette dekkes gjennom ulike former for kompensasjon og innsparinger.  

Prognosene er gitt for før og etter foreslåtte budsjettjusteringer. 

 

I tillegg er det viktig at vi også rapporterer på hvordan vi ligger an i forhold til de krav som er lagt i 

opprinnelig budsjett. Her ligger det krav til innsparinger og effektivitet som det også må gjøres rede 

for. Koronapandemien har naturlig nok vanskeliggjort gjennomføringen av de krav som ligger i 

opprinnelig budsjett, men det er like fullt viktig at vi har oversikt på hvordan status er i forhold til 

disse kravene.  

 

Det jobbes systematisk i sektorene for å minske de negative avvikene grunnet både ordinær drift og 

de koronarelaterte virkningene.   

 
Investeringer, låneopptak og sikring av likviditet 
Når det gjelder investeringer, så har ikke pandemien like stor innvirkning på dette som på drift. Men 
det er verdt å nevne at kommunen har gjort en innsats i å forskyve investeringer der det er mulig av 
hensyn til lokalt næringsliv som trenger oppdrag i en vanskelig tid.  
 
Det har ikke vært nødvendig å sikre likviditet i 2021 gjennom tidligere låneopptak slik det ble gjort i 
2020, da finansmarkedet nå fungerer normalt med hensyn til tilgang på kapital. 
 
Tilskudd til lokalt næringsliv 
Det er mottatt midler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til lokalt næringsliv som er 
rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Det er i 3 omganger bevilget totalt 15,3 millioner. 
Kriterier for tildeling av midlene er behandlet av formannskapet i sak 23/2021, sak 29/2021 og sak 
45/2021.   
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3. Oppsummering økonomi 
 

Kommunedirektøren foreslår i denne sak budsjettjusteringer innenfor drift og investering: 

 

Drift (tall i tusen kroner): 

 

Kompenseringer til tjenesteområdene: 

 
 

Bevilgningsområdet: 

 
 

Investeringer: 

Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringsbudsjettet for 2021 i henhold til tabellen under, 

totalt 26,1 millioner kroner.  Reduksjonen skyldes i stor grad utsatte kostnader til 2022, totalt kr 22,1 

millioner kroner. Utsatte kostnader hensyntas i Budsjett 2022. De reduserte kostnadene på 

investeringer i 2021 på 26,1 millioner kroner medfører tilsvarende redusert behov for låneopptak. 

 

Tall i tusen kroner 

 

Tjenesteområde Ordinær drift Korona Beskrivelse

Tilrettelagte tjenester 6 050 Kjøp av plass (5,3) og to nye saker (0,75)

Tildelingsenheten 10 600 Utskrivningsklare pasienter (7) og kjøp av plasser (3,6)

Legehelsetjenester 6 100 Fastlegevikarer

Fellesområdet 3 000 Økt reserve - generell kompensasjon korona 2.halvår

Fellesområdet -2 600 Redusert driftsreserve

Fellesområdet 2 600 Ressurskrevende brukere - avvik 2021

Sum 22 750 3 000

Tall i tusen kroner

Bevilgningsområdet Ordinær drift Korona Beskrivelse

Skjønnsmidler -3 000 Økt inntekt - kompensasjon Korona

Fond -22 750 Redusert avsetning til  fond/ overskudd

Sum -22 750 -3 000 

Tjenesteområde Prosjekt 2021 2022 Kommentar

Park og idrett Tverrløypa rehab. bru Skurva 800-               

Park og idrett Maskiner/utstyr 500-               500               Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Fagavdeling By- og samfunnsutvikling Infrastruktur samferdsel 2 500-            

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Byutvikling 7 600-            

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Flomsikring 10 000-          

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Flomsikring 20 100          Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Politisk virksomhet Valg og telling uten fylket 100-               

Politisk virksomhet Digitale politikerløsninger 500-               500               Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Dokumentasjon og service Utvikling av servicetorget 1 000-            1 000            Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Eiendom Skogenhallen 1 500-            

Minimumstiltak gjennomført. Må ses på som 

del av ny skolestruktur

Eiendom Mur skoleparken 1 600-            

Totalt 26 100-          22 100          
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Andre vedtakspunkter:  

 

Formannskapets reserve ble i regnskap 2020 styrket med 1,055 millioner kroner fra driften. 

Formannskapets reserve er kategorisert som et fritt disposisjonsfond, og kommer med dette inn under 

reglementet for strykninger til disposisjonsfond ved underskudd i regnskapet. Midlene må derfor føres 

tilbake igjen i 2021 fra Formannskapets reserve. (strykning gjennomføres).  

 

Oppsummert prognose for drift og bruk av disposisjonsfond: 

Prognosen for driftsområdet utenom Korona har hatt en negativ utvikling siden 1.tertialrapport. Ser 

vi sum driftsområder (sektorene og Fagenheter og andre) og bevilgningsområde under ett viser dette 

en negativ prognose på - 38,7 millioner kroner. Prognosen for bevilgningsområdet retter opp igjen 

noe av det negative avviket på driften med økte skatteinntekter (11 millioner), forbedret netto 

finansutgifter (5,4 millioner), og til slutt eiendomsskatten som er beregnet til 1,7 millioner under 

budsjett. Kommunedirektøren anser det som nødvendig på grunn av overforbruket innen Helse og 

Velferd, at dette blir kompensert med totalt 22,75 millioner kroner. Disse midlene må hentes ved 

redusert avsetning til disposisjonsfond. Selv etter en slik budsjettendring, er det likevel en prognose 

på driften utenom Korona på totalt minus 15,95 millioner kroner.  

Kommunedirektøren har gitt melding til sektorene om følgende tiltak for de tre siste månedene av 

året:  

1. Stoppe eller utsette alle innkjøp som ikke er ytterst nødvendig for å opprettholde 

tjenesteleveransene. 

2. Stoppe alle nye planlagte vikaransettelser og ikke fornye vikarordninger som går ut. 

3. Planlagte vedlikeholdskostnader utsettes til 2022.  

4. Stoppe alle planlagte personalsamlinger, kurs- og konferanser som ikke allerede er bestilt. 

5. Omprioritering av personell til inntekstøkende virksomhet: Omprioritere personell til virksomhet 

som på kort sikt kan øke kommunens inntekter i 2021. 

6. Reduksjon i tjenestetilbud. 

Det presiseres følgende: 

• Tiltakene i punktene over skal ikke medføre fare for liv og helse. Tiltakene må heller ikke 

medføre konsekvenser som øker kostnadene mer inn innsparingene enten på eget 

ansvarsområde eller andres ansvarsområde.  

• Det må utvises skjønn med hensyn til konsekvensene av tiltakene over. 

• Det forventes at sektorsjefene har en løpende drøfting med fagutvalgene underveis med 

tanke på tiltakene.   

Tiltakene over må gi effekt på de neste tre måneders regnskap med vesentlig reduksjon i utgiftene, 

slik at prognosene kan justeres i positiv retning. Selv med de angitte tiltakene over, er det risiko for at 

kommunen kan ende opp med et netto negativt driftsresultat. 

Prognose for effekt av Koronarelaterte virkninger for bevilgningsområde, fellesområde og sektorer er 

satt til et avvik på -11,85 mill. kroner.  Dette er noe bedre enn rapportert i 1.tertial der prognosen lå 

på - 14,8 millioner kroner. Årsaken ligger i noe mindre økonomiske konsekvenser for sektorene samt 
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at det er mottatt 3 millioner kroner fra statsforvalteren for dekning av covid-19. Det skal fordeles 

ytterligere midler til covid-19 til Innlandets kommuner senere i høst. Fordelingen til kommunene er 

ennå ikke kjent, men forventes utbetalt i termin desember 2021. Økt skjønnstilskudd vil forbedre 

resultatet for koronaøkonomien.   

Oppsummert for prognose for ordinær drift utenom Korona og for Korona: 

Prognose for ordinær drift for bevilgningsområde, fellesområde og sektorene viser et avvik i forhold 

til budsjett på - 15,95 mill. Kroner. Dette er etter Kommunedirektørens forslag om at sektor helse og 

velferd budsjettjusteres med 22,75 millioner kroner og at dette hentes fra mindre avsetning til 

disposisjonsfond. Det forutsettes at kommunen jobber med tiltak for resten av året slik at prognosen 

ved årsslutt ikke skal forverres. For virkningene av Covid-19 er det beregnet en prognose på -11,85 

millioner kroner.    

Opprinnelig budsjett for avsetning til disposisjonsfond er satt til 50 millioner kroner. Etter 

budsjettjustering på 22,75 millioner kroner til sektor for helse og velferd vil dette bli redusert til 27,25 

millioner kroner. Sammenligner vi dette med sum prognose etter budsjettjustering (- 15,95 mill. for 

utenom Korona og – 11,95 mill. for kun Korona), er det en risiko for at kommunen kan ende med et 

negativt netto driftsresultat ved årets slutt.   
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Driftsregnskap bevilgningsområdet, fellesområdet og sektorer 

Oppsummert budsjett, prognose og forslag til budsjettjusteringer: 

 

Ordinær drift/ekskl. koronapandemi (tall i tusen kroner): 

 
 

Justeringer hittil i år: Dette er hovedsakelig lønnsoppgjør kap 3,4 og 5 for 2020, endringer i 

budsjettforlik, andre tekniske endringer/ omorganisering og endringer vedtatt i 1.tertialrapport. 

 

 

Uten korona

Enhet(T)

Opprinnelig 

årsbudsjett

Justeringer 

hittil i år

Justert 

årsbudsjett

Reelt avvik 

pr aug.

Årsprognose 

før 

kompensasjon 

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  

pr. 2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Eiendom 111 957 17 780 129 736 -1 000 -2 500 -2 500

Vann og avløp -21 184 -21 184 3 000 3 000

Park og idrett 22 985 128 23 113 -300 -500 -500

Veg og trafikk 30 957 326 31 282 -500 -500 -500

Byggesak 1 704 -362 1 341

Plan og miljø 12 971 11 12 981 168

Fagavdeling by og samfunnsutvikling 2 953 16 2 969 296

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 774 12 774

Sektor by- og samfunnsutvikling 196 300 -3 287 193 013 -1 336 -500 -500

Tilrettelagte tjenester 195 299 4 917 200 216 -9 102 -12 700 6 050 -6 650

Psykisk helse og rus 42 858 128 42 987 591 500 500

Hjemmetjenesten 185 555 416 185 972 -5 089 -8 200 -8 200

Lillehammer helsehus 157 051 -2 184 154 867 143 -1 600 -1 600

Rehabilitering 23 596 119 23 715 490 800 800

Tildelingsenheten 36 004 4 324 40 329 -5 568 -8 800 10 600 1 800

Fagavdeling helse og velferd 16 508 101 16 610

Legehelsetjenester 38 863 439 39 301 -4 360 -6 100 6 100

Miljøbehandling 5 910 19 5 929 211 300 300

Sektor helse og velferd 701 645 8 280 709 925 -22 683 -35 800 22 750 -13 050

Barnevernstjenesten 54 191 140 54 331 -1 900 -3 000 -3 000

Grunnskole 275 478 323 275 801 -4 000 -4 000 -4 000

Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur 10 587 24 10 611 200 200 200

Kultur 31 879 -1 31 878

Lillehammer helsestasjon 25 876 122 25 999 350 500 500

Nav 54 719 -232 54 487 1 600 1 500 1 500

Lillehammer læringssenter 33 551 1 096 34 647 -200 -400 -400

Barnehager 199 606 2 919 202 525 -1 700 -1 700 -1 700

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 685 887 4 393 690 280 -5 650 -6 900 -6 900

Kommunedirektørfunksjonen 9 603 69 9 672

Politisk virksomhet 8 856 8 856

HR 17 204 372 17 576 300            500 500

Dokumentasjon og Service 10 991 495 11 486

Stabsfunksjoner 8 071 46 8 117

Fellesenhet økonomi 1 879 4 1 883 -300 -300

Digitalisering og IT 44 097 3 822 47 919 -4 000 -4 000 -4 000

Kommuneadvokat 3 258 1 534 4 792

Innkjøp 3 217 26 3 242

Økonomisk planlegging og analyse 6 116 -893 5 223

Næringsutvikling 5 056 7 5 063

Fellesområdet -134 435 -2 006 -136 442 -4 267 -6 400 -6 400

Fagenheter og andre -16 088 3 476 -12 612 -8 266 -10 200 -10 200

Sum driftsområder -53 400 22 750 -30 650

Bevilgningsområde -1 568 664 -19 120 -1 587 784 10 000 37 450 -22 750 14 700

Bevilgningsområde -1 568 664 -19 120 -1 587 784 10 000 37 450 -22 750 14 700

Sum Lillehammer kommune -920 -6 258 -7 178 -27 936 -15 950 -15 950
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Konsekvenser av koronapandemi (tall i tusen kroner): 
 

 

Enhet(T)

Avvik pr 

aug.

Årsprognose før 

kompensasjon

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  pr. 

2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Eiendom -1 086 -1 600 -1 600

Vann og avløp

Park og idrett -1 428 -750 -750

Veg og trafikk -753 -700 -700

Byggesak

Plan og miljø

Fagavdeling by og samfunnsutvikling

Lillehammer kirkelige fellesråd

Sektor by- og samfunnsutvikling -3 266 -3 050 -3 050

Tilrettelagte tjenester -659 -660 -660

Psykisk helse og rus -1 -1 -1

Hjemmetjenesten -643 -650 -650

Lillehammer helsehus -1 276 -1 300 -1 300

Rehabilitering -115 -115 -115

Tildelingsenheten -9 -9 -9

Fagavdeling helse og velferd -1 790

Legehelsetjenester -5 443 -4 700 -4 700

Miljøbehandling

Sektor helse og velferd -9 934 -7 435 -7 435

Barnevernstjenesten

Grunnskole -4 119 -5 400 -5 400

Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur

Kultur -2 000 -2 000 -2 000

Lillehammer helsestasjon -3 592 -4 000 -4 000

Nav -7

Lillehammer læringssenter -11

Barnehager -847 -1 500 -1 500

Sektor oppvekst, utdanning og kultur -10 575 -12 900 -12 900

Kommunedirektørfunksjonen -29

Politisk virksomhet -43

HR -4

Dokumentasjon og Service -36

Stabsfunksjoner -63

Fellesenhet økonomi -17

Digitalisering og IT -220 -5 000 -5 000

Kommuneadvokat

Innkjøp

Økonomisk planlegging og analyse

Næringsutvikling

Fellesområdet 8 893 13 340 3 000 16 340

Fagenheter og andre 8 481 8 340 3 000 11 340

Sum driftsområder -15 295 -15 045 3 000 -12 045

Bevilgningsområde 200 3 200 -3 000 200

Bevilgningsområde 200 3 200 -3 000 200

Sum Lillehammer kommune -15 095 -11 845 -11 845

Kun korona
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7. Bevilgningsområdet  

4.1  Skatteinngang 

Skatt på inntekt og formue / netto inntektsutjevning 

Lillehammer kommune har opprinnelig budsjettert med en inntekts- og formueskatt på 893,1 mill. 

kroner i 2021, justert til 892,8 mill.kr som følge av endringer i statsbudsjettets forlik. Skatteinngang pr 

2. tertial er 560,8 mill. kroner, noe som er ca 4 mill. kroner høyere enn budsjettert nivå. 

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen som utbetales sammen med 

rammetilskuddet. Inntektsutjevningen er budsjettert med 27,4 millioner kroner for 2021. Pr 2. tertial 

er inntektsutjevningen 3,7 mill. kroner bedre enn budsjett. Inntektsutjevningen vil variere gjennom 

året avhengig av Norges generelle skatteinngang sett opp mot kommunens skatteinngang.  

Kommunens skatteinngang inklusiv netto inntektsutjevning er 7,7 mill. kroner høyere enn budsjett pr 

31.08.2021. Så langt i år har kommunene hatt en samlet vekst i skatteinntekter som er betydelig 

høyere enn det regjeringen antok ved utarbeidelsen av nasjonalbudsjettet i fjor. Skatteanslaget ble 

derfor justert opp med 2,7 mrd. kroner for kommunene i RNB, noe som i hovedsak antas å ha 

sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst.  

Både utfallet av marginoppgjøret og fordelingsoppgjørene, som kommer i okt.-nov., har stor 

innvirkning på hvordan skatteinngangen blir til slutt. I tillegg er det knyttet usikkerhet til 

skatteinngangen på grunn av pandemien. Endelig skatteinngang er av den grunn svært usikker. 

Årsprognosen for skatt er 7,7 mill.kr høyere enn budsjett basert på skattetallene så langt i år, og ca 11 

mill.kr i forbedring ifølge RNB 2021 og prognosemodellen til KS. På grunn av stor usikkerhet til 

forventet skatteinngang, så anbefales det likevel å beholde budsjettet på skatt.  

Eiendomsskatt 

Vedtatt budsjett i 2021 er 134,5 millioner kroner. Avviket pr 2.tertial er -1,1 mill. kroner.  

Hva gjelder risiko for avvik i forhold til budsjettet er det slik at korrigeringer og feilretting av 

beregningsgrunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt er den største risikoen for budsjetteringen. 

En annen risiko er estimering av ekstrainntektene som følger med det årlige takseringsarbeidet for 

nye og endrede eiendommer. En annen variabel som kan nevnes er kommunens 

eiendomsskatteinntekter fra kraftanlegg som skatter til kommunen. Disse inntektene beregnes etter 

lister som kommunen først får oversendt fra skatteetaten i november/desember for påfølgende 

skatteår og varierer i størrelse fra år til år. 

Prognose eiendomsskatt settes til 132,8 mill. kroner, noe som er 1,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Anslaget er omtrent som rapportert i 1.tertial, og kommunedirektøren anbefaler ingen endring i 

budsjett.  

4.2  Rammetilskudd 
For 2021 var det opprinnelig budsjettert med rammetilskudd fra staten på 686,1 mill. kroner. 

Budsjettet er justert til 725 mill. kroner som følge av endringer i statsbudsjettets forlik, endringer i RNB 

samt kompensasjon covid-19.  Koronamidler er håndtert likt som i 2020, og er justert i sin helhet til 

fellesområdet (generell reserve) og dermed ikke fordelt ut på enkelte tjenesteområder. Tabellen under 

viser disse endringene: 
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Endringer rammetilskudd 2021 fra opprinnelig budsjett (kilde: KS prognosemodell):  

Endringer i saldert budsjett 2021 og senere (covid-19) tall i tusen kr 

Kompensasjon ekstrautgifter og inntektsbortfall covid-19, ramme 4,4 mrd. kroner 23092 

Kontrolltiltak smittevern, ramme 321 mill. kroner 1000 

Koronavaksinasjon, Innst. 233 S (2020-2021) 2642 

    

Endringer i saldert budsjett 2021 andre saker   

Kompensasjon for reduserte skatteinntekter 329 

Pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke 1053 

Kapitaltilskudd private barnehager videreføres på 2020 nivå for 1. halvår 2021 659 

Skjermingsordning egenandeler reverseres -232 

    

Endringer i RNB 2021 (covid-19)   

Generell kompensasjon 2. halvår 5285 

Vaksinasjonskostnader 2. halvår 4001 

    

Endringer i RNB 2021 (andre saker)   

Fastleger, økt basistilskudd under knekkpunkt 391 

Økt kapitaltilskudd private barnehager 2. halvår 2021 606 

 

Kommunedirektøren anbefaler å beholde budsjettet på rammetilskudd.  

 

4.3  Skjønnstilskudd 
For 2021 var det opprinnelig budsjettert med skjønnstilskudd på 0,2 mill. kroner. Det er i saldert 

budsjett for 2021 bevilget en generell kompensasjon i form av skjønnstilskudd på 1,5 milliarder kroner.  

Det er i RNB 2021 vedtatt en ytterligere generell kompensasjon i form av skjønnstilskudd på 1,5 mrd. 

kroner for 2.halvår 2021. Regjeringen viser til at kommunene i ulik grad er rammet av pandemien, og 

foreslår at en større del av kompensasjonen i RNB bevilges som skjønnstilskudd. Lillehammer 

kommune har så langt mottatt 3 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler knyttet til korona. Dette foreslås 

budsjettjustert til den generelle koronareserven på fellesområdet. Det forventes ytterligere 

skjønnsmidler i 3.tertial, og prognose etter foreslått budsjettjustering er estimert til 3 mill. kroner.  

 

4.4  Finansutgifter og -inntekter 

4.4.1 Rentebudsjettet 

Lillehammer kommune skal som hovedregel iht. revidert finansreglement gjeldende fra 1.juni 2018 

fordele lånene sine med 25 % på fast rente, 25 % på flytende rente mens 50 % tilpasses etter 

forholdene i rentemarkedet og situasjonen i Lillehammer kommune. Pr 31.08.2021 er ca.55% av 

lånene knyttet til flytende lån, mens 45% er knyttet til fastrente lån.  

I budsjettet for 2021 er det lagt til grunn en rente på 1,01 % for flytende og nye lån som gir en 

gjennomsnittsrente på hele låneporteføljen på ca. 1,62%, og 0,70% på innskudd.  
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Budsjetterte renteutgifter er 69,6 mill. kroner, og budsjetterte renteinntekter er 55,8 mill. kroner (inkl. 

utbytte og avkastning verdipapirer).  

 

4.4.2 Rentene hittil i år  

Renteutviklingen hittil i år (pr 31.08.21) har vist 3 måneders NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate) 

på 0,21 % til 0,49 %, med et snitt på ca. 0,35%.  Lillehammer kommunes renter har i perioden vært på 

ca 0,55% på sertifikatlån, serielån og obligasjonslån med flytende rente. Gjennomsnittsrente pr 

31.08.21 på hele låneporteføljen inkludert fastrenteavtalene er på 1,16 % (p.a.). noe som er lavere enn 

budsjettert. Norges Bank har varslet flere renteøkninger i tiden fremover. Effekten av et høyere 

rentenivå vil øke renteutgifter i månedene fremover og refinansieringer vil skje til en høyere rente. På 

motsatt side vil kommunens finansielle instrumenter for rentesikring (rentebytteavtaler) dempe 

effekten av renteøkninger. 

I forbindelse med rapportering for 1. tertial ble renter estimert til å bli ca 10 mill. kroner bedre enn 

budsjett og forutsatte en renteoppgang i 2. halvår (+0,25%+0,25%). Denne situasjonen har ikke 

endret seg. Netto rentebytteavtaler forventes å bli noe bedre enn budsjett ved årsslutt.  

 

Etter gjenåpning, og en normalisering av økonomien og finansmarkedene, vil administrasjonen i 3. 

tertial arbeide med en optimalisering av gjeldsporteføljen som reflekter oppdaterte 

rentebaner/prognoser fremover; blant annet fra Norges Bank og SSB. Dette arbeidet vil/kan omfatte 

opphør og tegning av nye rentebytteavtaler som i større grad reflekterer fremtidig rentekurve og 

Lillehammer kommunes situasjon. Gjeldsporteføljen vil gjennom arbeidet hele tiden være i tråd med 

gjeldende Finansreglementet. 

 

4.4.3 Avdrag 

Avdrag er budsjettert med 140,5 mill. kroner.  

Det er praktisert minimumsavdrag de senere år i Lillehammer kommune. Minimumsavdrag er det 

minste Lillehammer kommune kan betale i avdrag ila et år, jf. kommune-lovens § 50 nr. 7, og er et 

forhold mellom Lillehammer kommunes gjeld, bokførte verdier på anleggsmidler og avskrivninger. 

Minimumsavdrag for 2021 forventes å bli 1,8 mill. bedre enn budsjett. 

4.4.4 Verdipapirer 

Finansrapporteringen viser verdiendringer på finansporteføljen på 2,2 mill. kroner over årsbudsjett 

pr 2.tertial. Det har vært betydelig svingninger i finansmarkedet etter rapporteringsdato (31.08.2021) 

og det foreslås å holde budsjett uendret på grunn av usikkerhet i markedet. 

4.4.5  Utbytte fra selskaper 

I 2021 er det opprinnelig budsjettert med 47,9 millioner kroner i ordinært utbytte. Det er nå utbetalt 

48,1 mill. kroner i utbytte, som er tilnærmet i tråd med budsjett.  

4.4.6 Oppsummert finans 

Prognosene indikerer at netto finansposter blir 3,6 mill. kroner bedre enn budsjett. I tillegg kommer et 

positivt avvik på minimumsavdrag på 1,8 mill. Kroner. Det vises for øvrig til finansrapportering pr 

31.08.2021 vedlagt denne saken. 
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4.5  Generelle statstilskudd 
Generelle statstilskudd inneholder integreringstilskudd og tilskudd for statlig rentekompensasjon 

(amortiseringstilskudd) 

- Integreringstilskudd: For 2021 er det budsjettert med 28,3 millioner kroner i 

integreringstilskudd. Prognosen pr 2.tertial er estimert til 25,5 mill. kroner, noe som er 2,8 

mill. kroner lavere enn budsjett. Budsjettet for 2021 ble lagd med utgangspunkt i bosetting 

av 29 flyktninger. Lillehammer kommune har vedtatt å ta imot 24 flyktninger i 2021, herav 4 

enslige mindreårige, jamfør Kommunestyresak 121/20 om bosetting av flere flyktninger. På 

grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger så ble behov for 

bosettingsplasser i 2020 redusert. Familiegjenforeninger ble også stoppet opp som en 

konsekvens av covid-19. Antall bosettinger i 2020 ble derfor betydelig lavere, og er 

hovedårsaken til prognoseavviket på nær 3 mill. kroner. Det er også knyttet usikkerhet til 

bosettingen for 2021. 

• Statlig rentekompensasjon knyttet til tidligere investeringer har et budsjettert beløp på 3,4 

mill. kroner for 2021. Hva tilskuddet endelig blir er ikke kjent før desember og henger sammen 

med gjennomsnittlig rentenivå i 2021.  

 

4.6 Oppsummering bevilgningsområdet 
 

Etter vurdering av bevilgningsområdet, foreslår kommunedirektøren å beholde opprinnelig budsjett 

med unntak av følgende budsjettjusteringer: 

 

 
 

Prognose ordinær drift for bevilgningsområdet er + 14,7 mill. kroner etter foreslåtte 

budsjettjusteringer. Dette gjelder i hovedsak skatt (+11), finans (+5,4) og eiendomsskatt (-1,7). 

Det er foreslått å kompensere enkelte driftsområder med motpost avsetning fond under 

bevilgningsområdet. Det betyr i realiteten at forventet overskudd reduseres med 22,75 mill. kroner. 

Prognose knyttet til koronapandemien er nærmere null på bevilgningsområdet etter forslag om å 

budsjettjustere 3 mill.kr i skjønnsmidler. 

Det er fortsatt knyttet usikkerhet ved prognosen, spesielt på skatt, integreringstilskudd og finans. 

 

 

 

Tall i tusen kroner

Bevilgningsområdet Ordinær drift Korona Beskrivelse

Skjønnsmidler -3 000 Økt inntekt - kompensasjon Korona

Fond -22 750 Redusert avsetning til  fond/ overskudd

Sum -22 750 -3 000 
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5. Driftsutgiftene pr. 2. tertial pr tjenesteområde – økonomisk status 
I del 5.1 – 5.4 er sektorenes og tjenesteområdenes avviksforklaring beskrevet.  

5.1  Sektor for by- og samfunnsutvikling  
Samlet for alle tjenesteområder i Sektor for by- og samfunnsutvikling er årsprognosen etter 

budsjettjusteringer for drift uten korona og ikke hensyntatt vann og avløp er på – 3,5 mill. kr. I tillegg 

har sektoren en årsprognose relatert til koronapandemi på 3,05 mill. kroner per 2. tertial 2021.  

Det er i beregnet økte kalkulatoriske kostnader (Vann og avløp) i størrelsesorden 3 millioner kroner, 

dette belastes ansvarsområdet i henhold til endring føringspraksis selvkost, ref. budsjettjusteringer i 

1.tertial. 

Generelt for sektoren er det tre forhold som er utfordrende:  

• Høy strømpris samt forbruk av fjernvarme 

• Feilføring av inntekt i 2020 som får konsekvens for 2021 (2 mill. kroner) 

• Reduserte inntekter som en konsekvens av koronapandemien  

 

 

 

 

Uten korona

Enhet(T)

Opprinnelig 

årsbudsjett

Justeringer 

hittil i år

Justert 

årsbudsjett

Reelt avvik 

pr aug.

Årsprognose 

før 

kompensasjon 

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  

pr. 2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Eiendom 111 957 17 780 129 736 -1 000 -2 500 -2 500

Vann og avløp -21 184 -21 184 3 000 3 000

Park og idrett 22 985 128 23 113 -300 -500 -500

Veg og trafikk 30 957 326 31 282 -500 -500 -500

Byggesak 1 704 -362 1 341

Plan og miljø 12 971 11 12 981 168

Fagavdeling by og samfunnsutvikling 2 953 16 2 969 296

Lillehammer kirkelige fellesråd 12 774 12 774

Sektor by- og samfunnsutvikling 196 300 -3 287 193 013 -1 336 -500 -500

Enhet(T)

Avvik pr 

aug.

Årsprognose før 

kompensasjon

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  pr. 

2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Eiendom -1 086 -1 600 -1 600

Vann og avløp

Park og idrett -1 428 -750 -750

Veg og trafikk -753 -700 -700

Byggesak

Plan og miljø

Fagavdeling by og samfunnsutvikling

Lillehammer kirkelige fellesråd

Sektor by- og samfunnsutvikling -3 266 -3 050 -3 050

Kun korona
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5.1.1 Byggesak 

Tjenesteområdet har et negativt avvik ved utgangen av 2. tertial på totalt 0,3 mill. kr. Byggesak ligger 

fortsatt bak budsjett i forhold til gebyrinntekter. Det er store utfordringer med innføring av E-

byggesak, dette har vært ressurskrevende og har redusert kapasitet til ordinær byggesaksbehandling.  

Det vil ikke være mulig å kreve inn gebyrinntekter i samsvar med budsjettet for 2021. Det jobbes 

aktivt med å redusere denne differansen. Årsprognose er fortsatt usikker, men kan medføre et 

negativt avvik i størrelsesorden ca 1 millioner kroner. 

5.1.2 Eiendom 

Tjenesteområdet har et avvik ved utgangen av 2. tertial på totalt 3 mill. kr. Årsaken til positivt avvik 

er periodisering av vedlikeholdsmidler på ca. 6 mill. kr.  

Ordinær drift/ekskl. koronapandemi: 

Innenfor eiendom er det negativt avvik knyttet til energikostnader på ca. 5,7 mill. kr., samt et avvik 

omtalt i 1. tertial på feilføring av 2 mill. kr. Det gjennomføres flere konkrete tiltak for å redusere et 

negativt årsresultat. Årsprognose pr. 2. tertial er - 2,5 mill. kr. 

Konsekvenser av koronapandemi: 

Koronapandemien har medført økte kostnader til renhold, samt tilrettelegging i forhold til 

smitteverntiltak. Forventet merforbruk i 2021 vil være ca. 1,6 mill. kr. 

5.1.3 Fagavdeling sektor for by- og samfunnsutvikling 

Enheten har et positivt avvik ved utgangen av 2. tertial på totalt 0,3 mill. kr.  

Det forventes at enheten går i balanse ved årsslutt. 

5.1.4 Park og idrett 

Tjenesteområdet har et positivt avvik ved utgangen av 2. tertial på 0,7 mill. kr. Dette skyldes 

periodiseringsavvik på ca. 1 mill. kr., slik at det reelle avviket er – 0,3 mill. kr. 

Ordinær drift/ekskl. koronapandemi:  

Kostnader i forbindelse med høye energikostnader og støyproblematikk på Strandpromenaden gir et 

forventet årsavvik på – 0,5 mill. kr. 

Konsekvenser av koronapandemi: 

Koronapandemien har medført reduserte leieinntekter. Forventet årsavvik – 0,75 mill. kr. 

 

5.1.5 Plan 

Tjenesteområdet har et negativt avvik ved utgangen av 2. tertial på totalt 0,3 mill. kr.  

Det forventes at enheten går i balanse ved årsslutt. 

5.1.6 Vann og avløp 

Enheten har ved utgangen av 2. tertial et negativt avvik på totalt 14,8 mill. kr. 5 mill. kr. av dette 

skyldes periodiseringsavvik. Vann og avløp er et selvkostområde, og vil bli utlignet ved bruk av 

selvkostfond. Det er i tillegg beregnet økte kalkulatoriske kostnader i størrelsesorden 3 millioner 
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kroner, dette belastes ansvarsområdet i henhold til endring føringspraksis selvkost, ref. 

budsjettjusteringer i 1.tertial. 

Ordinær drift/ekskl. koronapandemi: 

 

Det er budsjettert med økte inntekter fra nabokommuner i 2021, framdriften for de nye 

kommuneavtalene er slik at vi ikke vil få effekt av nye avtaler før i 2022. Framdriften må koordineres 

med ny utslippsavtale for renseanlegget og Øyer og Gausdal kommune. På kostnadssida er 

tjenesteområdet stort sett i balanse.  

 

Konsekvenser av koronapandemi: 

Vann og avløp har per nå avvik på inntektssida som skyldes korona. Dette knytter seg i hovedsak til 

abonnenter med vannmålere og a kontoinnbetalinger.  

 

 

5.1.7 Veg og trafikk 

Veg og trafikk har et negativt avvik ved utgangen av 2. tertial på 1,3 mill. kr.  

Ordinær drift/ekskl. koronapandemi: 

Årsaken til avviket skyldes høye strømkostnader på gatelys og vinterdrift. Det jobbes svært aktivt 

med å holde kostnadene nede. Dette har medført til enda større påtrykk fra publikum på grunn av 

dårlig vedlikeholdte veianlegg og gatelys. Forventet årsavvik – 0,5 mill. kr. 

Konsekvenser av koronapandemi: 

Pandemien har påvirket parkeringsinntektene i sentrum (reduserte inntekter ca. 0,7 mill. kr.).  

 

5.2  Sektor for helse og velferd 
Total prognose for drift (ekskl. koronakostnader) er satt til å være -13,05 mill.kr. Sektor helse og 

velferd jobber kontinuerlig med å minisere merforbruket. Sektoren har på ny fått i oppdrag å se på 

ytterligere innsparinger for å begrense merforbruket, og det er satt i gang store innsparingsprosesser 

nå på tampen av året. Dette dreier seg først og fremst om å ikke erstatte fravær ved bruk av vikarer 

og innkjøpsstopp der det er mulig. I tillegg gjennomgås vedtakene i tjenester for å se om det er noen 

besvarelser å hente ut. I prognosen er det forutsatt kompensert for visse forhold; totalt 22,75 mill.kr. 

Tabellen nedenfor viser dette i en enkel oversikt. Hvert enkelt tjenesteområde beskrives nærmere i 

teksten under.   
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Denne tabellen beskriver ønskede kompensasjoner: 

 

Tabellen nedenfor viser koronakostnader og prognose for koronakostnader for Sektor helse og 

velferd i 2021. Det forutsettes lite koronakostnader framover for sektoren, men unntak av testlinjen. 

 

 

5.2.1.  Tilrettelagte tjenester 

Driftsprognose uten koronakostnader: -6,65 mill. kr. 

Negativt avvik pr. august er -9,1 mill. kr, 3,5 mill. kr av dette skyldes kjøp av en privat plass. 

Resterende avvik skyldes volumvekst som ikke er kompensert for på to avdelinger, samt ikke 

tiltaksoppnåelse på nedleggelse av transport.  

Uten korona

Enhet(T)

Opprinnelig 

årsbudsjett

Justeringer 

hittil i år

Justert 

årsbudsjett

Reelt avvik 

pr aug.

Årsprognose 

før 

kompensasjon 

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  

pr. 2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Tilrettelagte tjenester 195 299 4 917 200 216 -9 102 -12 700 6 050 -6 650

Psykisk helse og rus 42 858 128 42 987 591 500 500

Hjemmetjenesten 185 555 416 185 972 -5 089 -8 200 -8 200

Lillehammer helsehus 157 051 -2 184 154 867 143 -1 600 -1 600

Rehabilitering 23 596 119 23 715 490 800 800

Tildelingsenheten 36 004 4 324 40 329 -5 568 -8 800 10 600 1 800

Fagavdeling helse og velferd 16 508 101 16 610

Legehelsetjenester 38 863 439 39 301 -4 360 -6 100 6 100

Miljøbehandling 5 910 19 5 929 211 300 300

Sektor helse og velferd 701 645 8 280 709 925 -22 683 -35 800 22 750 -13 050

Enhet(T)

Avvik pr 

aug.

Årsprognose før 

kompensasjon

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  pr. 

2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Tilrettelagte tjenester -659 -660 -660

Psykisk helse og rus -1 -1 -1

Hjemmetjenesten -643 -650 -650

Lillehammer helsehus -1 276 -1 300 -1 300

Rehabilitering -115 -115 -115

Tildelingsenheten -9 -9 -9

Fagavdeling helse og velferd -1 790

Legehelsetjenester -5 443 -4 700 -4 700

Miljøbehandling

Sektor helse og velferd -9 934 -7 435 -7 435

Kun korona
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Tilrettelagte tjenester har hatt ekstraordinære brukerutfordring som utløser behov for ekstra 

bemanning knyttet til sikkerhet. Den private plassen som kjøpes utgjør en merkostnad i tjenesten på 

9,8 mill. kr. i 2021. I 1.tertial ble tjenesteområdet kompensert med 4,5 mill som følge av kjøpet. I 

prognosen nå er det forutsatt en kompensasjon på resterende merkostnad, dvs 5,3 mill.kr. Etter 

sommeren har det vært en overføring fra oppvekstsektoren hvor Tilrettelagte tjenester har overtatt 

ansvaret for to brukere; dette ønskes også kompensert i budsjettrammen; tilsvarer 750 tusen kr. Det 

vil si at total ønsket kompensasjon for tjenesteområdet er 6,05 mill.kr.  

Tiltaket med nedtrekk på 10 mill.kr er foretatt ved nye turnuser med effekt fra 15.februar. Det er 

innført alternative arbeidstidsordninger i to bofellesskap. Prognosen forutsetter en tjeneste med en 

innsparing på 0,5 mill.kr ut året som følge av merrestriksjoner ved erstatning ved fravær. 

Prognose koronakostnader: - 0,66 mill.kr 

Pr. august det bokført koronakostnader på ca. 660 tusen kr. Dette er lønnskostnader som følge av 

ansatte i ventekarantene og brukere med økt behov for individuelle tjenester pga. redusert 

åpningstid av dagtilbud.   

5.2.2 Psykisk helse og rus 

Driftsprognose uten koronakostnader: 0,5 mill.kr 

Det er stor pågang på tjenester innen feltet psykisk helse og rus. Det er i all hovedsak i målgruppen 

med lettere til moderate lidelser, men også noe økning i målgruppen som trenger tjenester av et 

større omfang og over lenger tid. Det er i gjennomsnitt 10 nye saker hver uke i målgruppen lettere til 

moderate lidelser. Gjennomløpshastigheten har økt, men til tross for dette har antall pasienter økt 

med 40 hvis man sammenligner samme tidspunkt i år med i fjor (1.sept).  

En stor utfordring er knyttet til de med store og sammensatte problemer som trenger tjenester store 

deler av døgnet. Lillehammer kommune har fått bevilget tilskuddsmidler fra Fylkesmann som dekker 

deler av en videre satsning for denne brukergruppen. Tilskuddsordningen opphører i 2022.  

Det er mellom 3 og 7 pasienter med rusproblemer som har endret sitt behov, de er i behov av 

heldøgnstjenester. Dette er et varig behov, og det betyr at kommunen må enten tilpasse allerede 

eksisterende tilbud også til å gjelde denne målgruppen, eller etablere eget tilbud for de med store 

rus og psykisk helse problemer. Disse 3-7 pasientene tar store ressurser fra tjenesten i dag, da 

ressurser hos oss ikke er rigget til å gi disse tilbud.  

Tjenesten har hatt en ledighet i stillinger i påvente av ansettelser og et mindre forbruk på vikarer. Det 

er utfordrende å ansette særlig i vikariater. Tjenesteområdet estimerer en positiv prognose på 0,5 

mill.kr i 2021.  

Prognose koronakostnader: - 1 tusen kr 

Pr. aug er det knapt bokført koronakostnader i tjenesteområdet. Det forutsettes i prognosen at det 

ikke tilkommer ytterligere kostnader. 

5.2.3 Hjemmetjenesten 

Driftsprognose uten koronakostnader: -8,2 mill. kr. 
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Prognosen er usikker. Merforbruket kommer av et økt press på tjenesten (flere lister), sykere 

pasienter og mer timebruk. Hovedgrunnen er økning og endring i utskrivningspraksis for pasienter fra 

sykehus, samt reduserte sykehjemsplasser. Reduksjonen i korttidsplasser medfører at flere pasienter 

sendes direkte hjem fra sykehuset. Det er fokus på å redusere lister. I tillegg jobbes det fortsatt med 

rekruttering av riktig bemanning inn i tjenesten og ved siste rekrutteringsprosess har man ansatt 

flere sykepleiere. Ytterligere innsparing for resten av året estimeres til 0,5 mill.kr. Dette er ikke 

erstatning ved fravær på HDO og bokollektiv. 

Ny turnus fra 15.02.21 og organisering av fire utelag er effektuert, men volumøkningen gjør at dette 

ikke gir fullt utslag i resultatet. Det er ventet at BPA (brukerstyrt personlig assistent) vil oppnå 

balanse til tross for nye brukere. 

Prognose koronakostnader: - 0,65 mill.kr 

Pr. august er det bokført koronakostnader på 640 tusen kr. Dette er lønnskostnader som følge av 

sykefravær og karantene. 

5.2.4 Lillehammer helsehus 

Driftsprognose uten koronakostnader: - 1,6 mill. kroner.  

Tiltaket med ny turnus er effektuert fra 15.02.21. Prognosen forutsetter fakturering av 2,4 mill. kr til 

samarbeidene kommuner for koronaberedskapssenger. Kostnader i forbindelse med 

sommerferieavviklingen er hensyntatt i prognosen. Ytterligere innsparing for resten av året er 

estimert til 0,4 mill.kr. Dette er ledigholdelse av stillinger.  

Prognose koronakostnader: - 1,3 mill.kr 

Pr. august er det bokført koronakostnader på i underkant av 1,3 mill. kr. Dette er hovedsakelig 

lønnskostnader og inkluderer lønnskostnader for 0,5 årsverk koordinator smittevernsutstyr, verter 

som sto for registering av besøkende da Helsehuset var mer nedstengt enn i dag; samt 

vikarkostnader i forbindelse med ansatte med sykefravær og ansatte i karantene.  

5.2.5 Lillehammer Rehabilitering 

Driftsprognose uten koronakostnader: 0,8 mill.kr  

Lillehammer Rehabilitering melder om positivt resultat i 2021 på 0,8 mill.kr. Dette skyldes vakans i en 

privat fysioterapeuthjemmel i et halvt år, fravær som ikke er erstattet med vikar og økte inntekter fra 

NAV på fysioterapi.  

Prognose koronakostnader: - 115 tusen kr 

5.2.6  Tildelingsenheten   

Driftsprognose uten koronakostnader: 1,8 mill.kr  

Etter en teknisk endring har Samhandlingsreformen blitt underlagt Tildelingsenheten. Dette ble 

vedtatt i kommunestyre i forbindelse med budsjett 2021. Før foreslåtte kompensasjoner i 2.tertial 

har Samhandlingsreformen en prognose på - 10,6 mill.kr for året 2021. Da er det estimert en kostnad 

på 7 mill. kr for utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Pr. aug. det registrert 886 utskrivningsklare 
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pasienter. Hvert døgn koster 5036 kr, noe som vil si en kostnad på 4,5 mill. kr pr aug. Estimatet ut 

året er lagt på bakgrunn av antall utskrivningsklare pasienter pr aug.; samt antallet i sept.  

I samhandlingsreformen bokføres det også kostnader for eksterne kjøp av plasser. Dette er brukere 

som kommunen ikke klarer å tilby riktige tjenester til og kjøp av plass blir da siste utvei. Så langt i 

2021 er det besluttet kjøp av plasser for 8 mill.kr for nye brukere utover budsjett. Dette er 

hovedsakelig brukere innenfor psykisk helse og rus-området, og er et nytt utfordringsbilde for 

kommunen etter endringer i utskrivnings/behandlingspraksis i spesialisthelsetjenesten. I forbindelse 

med 1.tertial ble 4 mill.kr kompensert for kjøp. Prognosen forutsetter nå en ytterligere 

kompensasjon på 4 mill.kr for dekning av resterende kostnad av disse kjøpene. I tillegg forutsettes 

det at merkostnaden på 6,4 mill.kr for utskrivningsklare pasienter blir kompensert i 2.tertial; det vil si 

en total kompensasjon i 2.tertial på 10,6 mill.kr. 

Selve Tildelingsenheten går i balanse. Omsorgslønn og kostnader til støttekontakter har et estimert 

mindreforbruk på 1,6 mill.kr i 2021; dette som følge av få nye søknader for omsorgslønn og mindre 

bruk av støttekontakt pga. pandemien. I tillegg klarer enheten å spare 200 tusen kr ut året som følge 

av innkjøpsstopp og vakant stilling. Dermed blir den totale prognosen for Tildeling etter 

kompensasjon for merkostnader på Samhandlingsreformen satt til et positivt resultat på 1,8 mill.kr. 

Prognose koronakostnader: - 9 tusen kr 

5.2.7 Fagavdeling helse og velferd 

Driftsprognose uten koronakostnader: balanse 

Fagavdeling helse og velferd forventes å gå i balanse i 2021.  

Prognose koronakostnader: 0 

Fra 1.januar startet vaksinering covid-19. Det ble i den forbindelse etablert et eget ansvarsområde 

under Fagavdeling helse og velferd hvor kostnader for vaksineringen blir bokført. Det er bevilget i fra 

Staten 6,6 mill.kr til det dette formålet i 2021. Utfra foreløpige beregninger skal bevilgningen dekke 

de reelle kostnadene.  

5.2.8 Legehelsetjenester/legevakt 

Driftsprognose uten koronakostnader: -6,1 mill. kroner  

Lillehammer kommune har hatt utfordringer med å ansette fastleger. Det har dermed vært 

nødvendig å ansette vikarer for fastleger og dette utgjør en merkostnad på 7 mill.kr for året. 

Pasientskadeforsikringen har økt med 600 tusen kr inneværende år. I prognosen er det hensyntatt en 

inntekt på 2 mill. kr som følge av årets influensavaksinering. Det er besluttet at man skal benytte 

eksisterende vaksineringsteam i Håkons Hall til influensavaksinering. 

Lillehammer kommunale legevakt estimerer et merforbruk på 1,1 mill. kr som blant annet skyldes 

bruk av vikarbyrå på starten av året pga. manglende rekruttering av sykepleiere. Inkludert i 

merforbruket er også en framforhandlet sykepleieravtale som utgjør 200 tusen kr og endring i 

vaktklasse for leger. 

Prognose koronakostnader: - 4,7 mill.kr 
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Det er bokført vel 200 tusen kr på Legehelsetjenester for overtids- og beredskapskostnader. Videre er 

det bokført 0,5 mill. kr som er Lillehammers andel av legevakt. Resterende koronakostnader tilhører 

Testlinjen; prognosen forutsetter noe testing ut året. Faktureringen til samarbeidende kommuner 

skjer på slutten av året.  

5.2.9 Miljøbehandlingsteamet - Meierigården  

Driftsprognose uten koronakostnader: 0,3 mill.kr 

Det er et positivt avvik på Meierigården da sykefravær ikke er erstattet med vikarer.  

Prognose koronakostnader: 0 

Det er ikke forventet noen koronarelaterte kostnader på Meierigården. 

 
 
 

5.3  Sektor for oppvekst, utdanning og kultur 
 

 

 

 

 

5.3.1 Barnevernstjenesten 

 
Prognose uten Korona: -3 mill. Kroner. Risiko middels   

Uten korona

Enhet(T)

Opprinnelig 

årsbudsjett

Justeringer 

hittil i år

Justert 

årsbudsjett

Reelt avvik 

pr aug.

Årsprognose 

før 

kompensasjon 

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  

pr. 2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Barnevernstjenesten 54 191 140 54 331 -1 900 -3 000 -3 000

Grunnskole 275 478 323 275 801 -4 000 -4 000 -4 000

Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur 10 587 24 10 611 200 200 200

Kultur 31 879 -1 31 878

Lillehammer helsestasjon 25 876 122 25 999 350 500 500

Nav 54 719 -232 54 487 1 600 1 500 1 500

Lillehammer læringssenter 33 551 1 096 34 647 -200 -400 -400

Barnehager 199 606 2 919 202 525 -1 700 -1 700 -1 700

Sektor oppvekst, utdanning og kultur 685 887 4 393 690 280 -5 650 -6 900 -6 900

Enhet(T)

Avvik pr 

aug.

Årsprognose før 

kompensasjon

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  pr. 

2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Barnevernstjenesten

Grunnskole -4 119 -5 400 -5 400

Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur

Kultur -2 000 -2 000 -2 000

Lillehammer helsestasjon -3 592 -4 000 -4 000

Nav -7

Lillehammer læringssenter -11

Barnehager -847 -1 500 -1 500

Sektor oppvekst, utdanning og kultur -10 575 -12 900 -12 900

Kun korona
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Barnevernstjenesten:   
Barneverntjenesten framstår pr august med et negativt avvik korrigert for periodiseringsfeil på ca -
1,9 mill. kroner.  
Tjenesten har flere plasseringer på institusjon enn budsjettert. I tillegg er det flere saker som krever 
ekstern sakkyndige. Dette er saker som skal fremmes for fylkesnemnda.  
Refusjon for enslige mindreårige i fosterhjem er lavere enn budsjettert. Det skyldes at satsene ble 
redusert fra IMDI etter at budsjettet ble vedtatt. Videre har det vært en økning i antall barn med 
vedtak om besøkshjem. Årsprognosen er estimert til -3 mill. kroner.  
  

  

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (EMA):  
Lillehammer kommune er anmodet om å ta imot 4 enslige mindreårige i 2021. Per i dag er det 
bosatt 1. Bofelleskapene er dimensjonert for å ta imot iht. anmodningen, men uten bosetting, 
faller inntektene for de 3 siste bort.  
Bofelleskap for enslige mindreårige har en inntektssvikt fra IMDI. Bortfall av tilskudd pga. 
familiegjenforening utgjør ca. 1 mill. kroner.  Som nevnt over, har IMDI redusert tilskuddssatsene 
sine etter at budsjettet ble vedtatt. Dette utgjør 1,2 mill. kroner. Tjenesten mottar også til dels store 
midler i ekstramidler fra IMDI til tiltak for ungdommer med ekstra behov for oppfølging. Disse 
tiltakene går over flere år. En ser nå at IMDI har endret sin praksis for tildeling og at kommunen har 
fått noen avslag på søknader.  
Baklivegen bofellesskap blir lagt ned fra medio oktober. Det vil gi noen reduserte kostnader.  
  
Bofellesskapene går mot et merforbruk i 2021. Det er avsatt 3,6 mill. kroner til fond av tidligere 
tilskudd til enslige mindreårige. Dette vil bli brukt så langt det er nødvendig for å få bofellesskapene i 
balanse.  
  

  

Prognose Korona: 0.   
Bofellesskapene har et positivt avvik på Covid 19 på 0,5 mill. kroner grunnet tilskudd fra Imdi. Det 
er utgiftsført kr 0,45 mill. kroner knyttet til utbrudd av Corona i en av boligene.   
Barnevernstjenesten har i tillegg en kostnad på kr. 0,24 mill. kroner knyttet til hjelp til smittesporing 
og vaksinering. 
 

 

5.3.2 Grunnskole 

 
Prognose uten Korona: -4 mill. kroner. Risiko stor  
  
Korrigert for Covid 19 og periodiseringsavvik, har grunnskole et merforbruk på ca. 4 mill. 
kroner. Aktiviteten er tatt ned fra starten på nytt skoleår og det jobbes for å redusere merforbruket.  
Avviket på lønn skyldes i hovedsak en økning de siste to årene av barn i barnehagen med behov for 
spesialpedagogiske tiltak. Det er også økte kostnader til elever som går på skole i andre 
kommuner. Detter er ofte barn som barnevernet har omsorgen for.  
Tjenesten har igangsatt tiltak for å redusere lønnskostnadene i høst, bl.a. en gjennomgang og 
oppfølging av skolene på organisering og bruk av assistenter og kontaktlærere.  
Det knytter seg også en usikkerhet til ekstramidler fra IMDI til flyktningbarn med særskilte behov. 
IMDI har lagt seg på en strengere behandlingspraksis enn tidligere. Det er problematisk fordi midlene 
betales ut etterskuddsvis.  
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Grunnskole har et utfordrende budsjett. Legger man til grunn det justerte utgiftsbehovet per 
innbygger som rammetilskuddet er beregnet ut fra, skulle grunnskole hatt en økning 
i budsjettrammen på ca. 8 mill. kroner i 2021 pga. flere elever. Isteden ble budsjettet redusert med 
ca. 8 mill. kroner.   
  
Prognose Korona: -5,4 mill. kroner  
Per i dag er forbruket til vikarer vesentlig redusert fra vårhalvåret. Smittesituasjonen utover høsten 
vil avgjøre om kostnadene kan bli noe lavere enn tidligere antatt.  
 

 

5.3.3 Fagavdeling sektor OUK 

Prognose uten Korona: +0,2 mill. kroner. Risiko liten.  
Enheten har et positivt avvik på 0,2 mill. kroner korrigert for øremerkede prosjektmidler.  
Det mangler en inntekt for lærlinger på ca. 0,55 mill. kroner. Lønnsutgiftene har vært noe lavere enn 
budsjettert pga. sykdom.  
  
Prognose Korona: Det er ikke bokført kostnader i forbindelse med Korona.  
 

5.3.4 Kultur 

Prognose uten korona: 0. Risiko lav  
Korrigert for Korona, vil tjenesten gå i balanse ved årets slutt.  
  
Prognose korona: -2 mill. kroner. Risiko middels  
Lillehammer kino rapporterer om at trenden begynner å snu på kinoen, og har nå fått inn 70% av 
stimuleringsmidlene som det er gitt tilsagn på. Kinodriften i august var nær budsjettert nivå. Det er 
inngått avtale med høgskolen om utleie til forelesninger på dagtid som gir økte inntekter. Resultatet 
ved årets slutt vil være avhengig av kinohøsten, men estimatet er at kinoen lander ca. 1,5-1,75 
millioner bak budsjett ved utgangen av året.   
  
Kulturhuset Banken risikerer å ende noe bak budsjett ved årsslutt, men jobber godt med å ta inn det 
tapte. Prognosen er at Kulturhuset Banken kan ende på et negativt årsresultat på ca. 100.000 kroner. 
Grunnen til at situasjonen ikke er verre, er at kulturhuset har fått en del møteromsutleie i forbindelse 
med Korona-pandemien, og at dette til en viss grad kompenserer for bortfall av inntekter ved 
publikumsarrangement.  
 

 

5.3.5 Lillehammer helsestasjon 

Prognose uten korona: 0,5 mill.kr. Risiko: Liten 
Helsestasjon er noe i pluss eks. Korona. For å få dette til har Helsestasjon igangsatt tiltak for å holde 
budsjett. Det innebærer at man ikke setter inn vikar ved sykdom så langt det er forsvarlig. Dette 
kommer i tillegg til stillinger vedtatt i budsjettet å la stå i vakanse. Noen stillinger dekkes inntil videre 
av styringsmidler fra Helsedirektoratet.   
  
Prognose Koronautgifter: 4 mill. kroner  
Utgiftene skyldes utgifter til smittesporing. Per august er kostnadene til dette arbeidet fra 
helsestasjonens side på 3,6 mill. kroner. Tjenesten er også vesentlig for å gjennomføre vaksineringen. 
Disse utgiftene føres på eget ansvar for vaksinasjon.  
 



Side 29 av 35 
 

5.3.6 NAV 

Prognose uten Korona: +1,5 mill. kroner. Risiko liten  
Ved utgangen av august et mindreforbruket på personytelser på ca. 1,6 mill. kroner.  
Det er en forbedring fra 1. tertial. Dette til tross for at økonomisk sosialhjelp i utgangspunktet ble 
vurdert til å være stramt budsjettert.  
Kontordriften forventes å gå i balanse ved årets slutt. Et regnskapsmessig merforbruk skyldes 
ombyggingen av mottaket i kontoret. Disse kostnadene skal dekkes via overskuddsfond.  
  
Prognose Korona: Tjenesten har ingen spesifikke merkostnader i forbindelse med Korona.  
 

5.3.7 Lillehammer Læringssenter 

Prognose uten korona: - 0,4 mill. kroner. Risiko Middels  
Lillehammer Læringssenter (LLS) ser ut til å kunne gå i balanse med unntak av tolkeutgifter. Det 
innebærer en større reduksjon av driften blir gjennomført som planlagt. Bosettingen kan se ut til å bli 
noe høyere enn anmodningen fra IMDI på 24 flyktninger, men det er usikkert om det 
blir bosatt så mange som 29, slik budsjettet legger opp til.   
Det er en usikkerhet knyttet til utbetaling av ekstramidler fra IMDI til flyktninger med særskilte 
behov. Se forklaring under barnevern og grunnskole.  
  
Prognose Korona: 0. Risiko liten  
LLS har økte utgifter fordi introduksjonsprogrammer er forlenget med 1 måned for de som ble 
rammet av nedstengingen i 2020. Statens kompensasjon ser ut til å dekke merutgiftene.  
 

5.3.8 Barnehager 

Prognose uten korona:  -1,7 mill. kroner. Risiko middels  
Barnehage har et avvik på 2,9 mill. kroner eks koronautgifter. Færre barn i barnehagene fra august 
2021 medfører at avviket vil bli redusert gjennom høsten. Tjenesteområdet har ikke blitt fullt ut 
kompensert for faktiske utgifter knyttet til nye ordninger som flere barnehagelærere, gratis kjernetid 
og moderasjonsordning for foreldrebetaling.   
Tjenesteområdet driver svært nøkternt og sparer der det er mulig innenfor de bemanningsnormene 
som gjelder.  

 

Prognose korona: -1,5 mill. kroner  
Covid-19 har ført til økt behov for vikar. Det har vært mindre smitte i høst og kostnadene har blitt 
redusert. Fortsatt gir lav terskel for å være hjemme for personalet tidvis utfordringer med å holde 
avdelinger oppe.  
 

Hele sektoren  
Det blir ikke foretatt innkjøp som ikke er helt nødvendige i høst. Vikarutgifter skal begrenses til det 
absolutt nødvendige.   
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5.4 Fagenheter og andre 
 

 

 

 

5.4.1 Digitalisering og IT , HR og Fellesenhet Økonomi 

Digitalisering og IT - Ordinær drift/ekskl. koronapandemi:  
Tjenesteområdet har hatt økte utgifter knyttet til serviceavtaler, drift/vedlikehold og lisenser.  
Det jobbes aktivt med følgende tiltak: Gjennomgang/kartlegging av alle lisenser for å avdekke mulige 
oppsigelser, tilsvarende gjennomgang på applikasjoner og systemer. Redusere konsulentbruk på 
fagsystemer. Pr 2.tertial anbefaler kommunedirektøren ikke å budsjettjustere for de økte kostnader, 
da det jobbes aktivt mot leverandører for å redusere kostnadene betydelig. Det er imidlertid her 
risiko for at området ikke vil klare å holde sitt budsjett, prognosen pr 2.tertial ligger på minus 4 
millioner kroner. 
 
Digitalisering og IT - Konsekvenser av koronapandemi: - 5 millioner kroner 

Uten korona

Enhet(T)

Opprinnelig 

årsbudsjett

Justeringer 

hittil i år

Justert 

årsbudsjett

Reelt avvik 

pr aug.

Årsprognose 

før 

kompensasjon 

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  

pr. 2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Kommunedirektørfunksjonen 9 603 69 9 672

Politisk virksomhet 8 856 8 856

HR 17 204 372 17 576 300            500 500

Dokumentasjon og Service 10 991 495 11 486

Stabsfunksjoner 8 071 46 8 117

Fellesenhet økonomi 1 879 4 1 883 -300 -300

Digitalisering og IT 44 097 3 822 47 919 -4 000 -4 000 -4 000

Kommuneadvokat 3 258 1 534 4 792

Innkjøp 3 217 26 3 242

Økonomisk planlegging og analyse 6 116 -893 5 223

Næringsutvikling 5 056 7 5 063

Fellesområdet -134 435 -2 006 -136 442 -4 267 -6 400 -6 400

Fagenheter og andre -16 088 3 476 -12 612 -8 266 -10 200 -10 200

Enhet(T)

Avvik pr 

aug.

Årsprognose før 

kompensasjon

Foreslåtte 

budsjett-

endringer  pr. 

2.tertial 

Årsprognose 

etter budsjett-

endringer 

Kommunedirektørfunksjonen -29

Politisk virksomhet -43

HR -4

Dokumentasjon og Service -36

Stabsfunksjoner -63

Fellesenhet økonomi -17

Digitalisering og IT -220 -5 000 -5 000

Kommuneadvokat

Innkjøp

Økonomisk planlegging og analyse

Næringsutvikling

Fellesområdet 8 893 13 340 3 000 16 340

Fagenheter og andre 8 481 8 340 3 000 11 340

Sum driftsområder -15 295 -15 045 3 000 -12 045

Bevilgningsområde 200 3 200 -3 000 200

Bevilgningsområde 200 3 200 -3 000 200

Sum Lillehammer kommune -15 095 -11 845 -11 845

Kun korona
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Grunnet pandemien har det vært nødvendig å bestille flere hjemmekontorløsninger. Det har også 
vært nødvendig med økt innleie av utstyr tilknyttet hjemmekontor/undervisning på teams samt økte 
kostnader til sikkerhet.  Det er svært utfordrende å gjennomføre planlagte effektiviseringstiltak på 
digitale tjenester og utstyr i sektorene i kombinasjon med tiltak for smittevern. Digitale løsninger 
benyttes som et de viktigste midler for å redusere smittefare. Smittefare reduseres ved bruk av 
hjemmekontor, digitale møter etc. som alternativ til fysiske møter. Dette er tjenester og utstyr som 
benyttes av sektorene, men kostnadene belastes området Digitalisering og IT. Arbeidet med 
effektivisering er satt i gang igjen, ref. ordinær drift, men gevinstene vil få full effekt først i 2021 og 
2022. Økt bruk av digitale løsninger medfører reduserte kostnader for sektorene med mindre 
reisekostnader og spart tid på transport. 
 
HR og Fellesenhet Økonomi 
HR har på grunn av vakanse i stillinger et positivt avvik på 0,5 mil, mens Fagenhet Økonomi melder 
om et negativt avvik på 0,3 millioner grunnet blant annet økte kostnader på betalingsløsninger. 
 
 
 
 

5.4.2 Fellesområdet  

 

Prognose uten Korona: 

Ressurskrevende brukere 

Inntekter fra refusjon ressurskrevende brukere er budsjettert til å være 80 mill.kr i 2021. Budsjettet 

har hensyntatt økt innslagspunkt og kjente endringer i brukermassen. Estimert inntekt 2021 er 

beregnet til 76,9 millioner kroner. 

 

Inntekter fra ressurskrevende brukere bokføres året etter i regnskapet. Det vil si at i regnskap 2020 

foretok man en avsetning for inntektene. Denne avsetningen er basert på den kunnskapen man har 

på daværende tidspunkt.  I rapporten for 1.tertial viste endelig beregning at avsetningen måtte 

reduseres med 10 millioner kroner grunnet lavere pensjonskostnader i 2020, en kraftig innskjerping 

av hvilke utgifter det er anledning til å kreve refusjon for, og det er kommet endringer i pleiebehov. 

Totale inntekter for 2020 er endelig beregnet til 76,4 mill.kr mens beregnet avsetning var lagt på 85,9 

mill.kr.  Ser man estimert inntekt 2021 og endelig beregning 2021 under ett, viser det pr 2.tertial en 

underdekning på 2,6 millioner kroner. Det foreslås å dekke avviket fra den generelle reserven. Både 

inntekten og driftsreserven er budsjettert på fellesområdet. Driftsreserven er opprinnelig på 15 

mill.kr. i budsjett 2021.   

 

Oppsummering prognose uten Korona - Fellesområdet 

 
 

 

Lønnsreserve og prisvekst 

Opprinnelig lønnsreserve er 36,6 mill.kr. Det er da lagt til grunn en forventet årslønnsvekst på 2,2 % i 

2021. I revidert nasjonalbudsjett er årslønnsveksten økt til 2, 7 %. Økningen på 0,5 % utgjør hele 7,3 
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mill.kr. Dette er da en forventet kostnad som ikke ligger i budsjettet for 2021. Lønnsoppgjør for 2021 

er pr 2.tertial ikke ferdig, Det forslås ingen budsjettendringer pr 2.tertial, da resultatet av 

lønnsoppgjøret ikke er kjent. 

 

I budsjett 2021 er det lagt til grunn en prisvekst på 3,43 %. I revidert nasjonalbudsjett er denne 

redusert til 2,8 %. Prisveksten er lagt ut på tjenesteområdene, dette utgjør 5,6 mill. kroner. Ved å 

redusere prisveksten til 2,8% vil dette utgjøre en reduksjon i rammene på 1 mill.kr.  I revidert 

nasjonalbudsjett fremkommer det at forventet årslønnsvekst og redusert forventet prisvekst gjør at 

den kommunale deflatoren holder seg uendret på 2,7 %.  Kommunedirektøren anbefaler ingen 

budsjettjustering da beløpet vil bli forholdsvis beskjedent for hver sektor. I tillegg er det usikkerhet 

med hensyn til hva endelig prisstigning vil ende på ved årets slutt.  

 
 
 
 
Prognose Fellesområdet - Økt driftsreserve i forbindelse med Covid-19 
Det er avsatt følgende i forbindelse med Covid-19 hittil i år: 
 
Saldert budsjett: 
 

• Generell kompensasjon 23,092 millioner kroner 

• Kontrolltiltak smittevern 1 millioner kroner 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 21): 
 

• Generell kompensasjon 2.halvår 2021 5,248 millioner kroner 
 
Avsetningene over utgjør totalt 29,34 millioner kroner (28,34 millioner generell kompensasjon og 1 
million til kontrolltiltak smittevern).  Dette er samme redegjørelse som ved 1.tertial. Etter 1.tertial 
2021 er det mottatt 3 millioner kroner i skjønnsmidler for koronavirkninger fra statsforvalteren, dette 
er tildeling mellom kommunene fra avsatte midler på 1,5 milliarder kroner totalt for landet fra 
saldert budsjett. Dette foreslås budsjettjustert. 
 
Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt av 1,5 mrd kroner i ekstra 
skjønnsmidler til dekning av kommunenes kostnader knyttet til Covid-19 for 2.halvår 2021. Midlene 
skal gå til kommuner som er blitt hardest rammet av pandemien, og dermed blitt påført høye utgifter 
til oppfølging av TISK strategien og smittevern. Terminutbetaling er beregnet til desember 2021. Det 
er for tidlig å si hva dette beløpet vil bli, men det legges inn 3 millioner kroner i prognosen for årets 
slutt.   
 
Kommunedirektøren foreslår at midler til økt driftsreserve forblir på fellesområdet og at denne 
reserven salderes mot økte kostnader og tapte inntekter for covid-19 slik de fremstår i tabell for 
årsprognose «Kun Korona».  
 
Smittevernutstyr ført på fellesområdet – Covid-19 
Smittevernutstyr i forbindelse med covid-19 inkludert oppbygging av reservelager føres på 
fellesområdet. Prognose ved årsslutt ligger på 15 millioner kroner. Det er utfordrende å beregne 
disse kostnadene, da forbruket er vanskelig å beregne, og prisene er høye på de ulike produktene 
(hansker, frakker, anitbac etc.) 
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Oppsummert prognose Korona- Fellesområdet 
 

 
 

Foreslåtte budsjettjusteringer Korona - Fellesområdet: 

Avsetning til reserve tildelte midler fra statsforvalter 3 mill. kr  

 

Pensjon på fellesområdet - KLP 

En del av pensjonskostnadene fra KLP føres på fellesområdet. KLP avleverer på slutten av året en 

avregning for årets pensjonskostnader. Ut fra dette beregnes amortisert premieavvik (premieavvik 

for siste 7 år) som føres på fellesområdet. Det er forventning om at beløpet for amortisert 

premieavvik på fellesområdet vil være på samme nivå som budsjett.  

 

Tilbakeføring av premiereserver 

Det vises til tidligere orientering om tilbakeføring av premiereserve i KLP. Midlene står på et lukket 

fond i KLP og kan benyttes til premieinnbetalinger. Midlene inngår i pensjonsmidler som forvaltes av 

KLP for å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser. Endelig avregning for tilbakeført premiereserve 

beløper seg til 139,3 millioner kroner  

Vurdering fremtidig bruk av midlene 

Midlene kan kun benyttes til betaling av pensjonskostnader. 

Bruk av midlene vil gi en positiv likviditetseffekt for kommunen det året uttaket skjer. 

Premieinnbetalinger kan skje helt/delvis ved bruk av fondet i stedet for gjennom betaling av premien 

direkte fra Lillehammer kommune.  

Bruk av premiefondsmidler delvis eller fullt ut, vil medføre at premieinnbetalingen det aktuelle år blir 

lavere. Men bruk av premiefondsmidler vil ha negativ effekt på pensjonskostnad og premieavvik 

årene etter uttaket. Netto pensjonskostnad vil være uforandret.   

Ved bruk av midlene vil pensjonsmidlene som forvaltes av KLP til å dekke fremtidige 

pensjonsforpliktelser reduseres. En reduksjon av midler til KLPs verdipapirforvaltning betyr også en 

reduksjon i fremtidig avkastning. Fremtidige pensjonsforpliktelser er uendret uavhengig av bruk av 

premiefond eller ikke. Men en lavere fremtidig avkastning på premiefond betyr at netto 

pensjonskostnad øker for kommunen gjennom mindre fratrekk fra KLP sine pensjonsfakturaer. 

Dersom man legger KLPs forventede avkastning for 2021 til grunn (3,5%) vil en bruk av midlene i 

størrelsesorden 100 mil. kroner utgjøre 3,5 mill. kroner i økt netto pensjonskostnad som må dekkes 

innenfor driftsbudsjettet. Denne negative effekten vil forsterkes over tid, kommunen vil få en negativ 

renteeffekt på tapt avkastning. Fondsforvaltningen gjennom KLP har vist over flere år en solid 

avkastning, dette er avkastning som reduserer kommunens pensjonskostnader. Ordningen med 

forvaltning av midler gjennom KLP er rimelig med hensyn til lave administrative kostnader for 

kommunen.  
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Kommunedirektøren anbefaler at kommunen ikke tar ut tilbakeført premiereserve fra KLP. Midlene 

blir stående i KLP for å redusere fremtidig pensjonskostnader gjennom økt avkastning på premiefond. 

Det vil være mulig på et senere tidspunkt å kunne ta ut midlene fra premiefondet, men 

forutsetningen vil hele tiden være at disse må benyttes til å betale pensjonskostnader i KLP. 

Anbefalingen er lik den som ble gitt ved rapportering 1.tertial 2021. 

6. Investeringer og startlån 

6.1 Status investeringsbevilgninger  

 

Etter re-budsjettering 1. tertial var den totale lånebevilgningen på 747,5 mill. kroner som fordelte seg 

med 230 mill. kroner på startlån og 517 mill. kroner for investeringer.  

Det er hittil i år gjennomført låneopptak på 230 mill. kroner på Startlån og 262 mill. kroner for 

investeringer. Gjenstående lånebevilgning for investeringer er dermed 255 mill. kroner. Ved et 

nedtak av bevilgningsramme for investeringer på 26,1 mill. kroner vil gjenstående bevilgningsramme 

etter nedtak være 228,9 mill. kroner.  

 

6.2 Status større byggeprosjekter pr 31.08.2021 
 
Brannstasjonen 

Er nå i sluttfasen, innregulering av tekniske anlegg, egenkontroller (av entreprenør), møblering og 

utstyr. 

Øvelseshus er ferdig, men mangler igangkjøring av gass anlegg.  

Prognosen foreløpig er fortsatt at vi ligger under målpris og dermed innenfor budsjett.  

Overtagelse vil skje iht. kontrakt den 15.11.21.  

Leieavtale vedr. gml. Brannstasjonen er sagt opp f.o.m. 31.12.21 

Flomsikring Røyslimoen 

Tjenesteområde Prosjekt 2021 2022 Kommentar

Park og idrett Tverrløypa rehab. bru Skurva 800-               

Park og idrett Maskiner/utstyr 500-               500               Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Fagavdeling By- og samfunnsutvikling Infrastruktur samferdsel 2 500-            

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Byutvikling 7 600-            

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Flomsikring 10 000-          

Til flomsikringsprosjekt, periodiseringsavvik, 

hensyntas i budsjett 2022

Kommunedirektørfunksjonen Flomsikring 20 100          Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Politisk virksomhet Valg og telling uten fylket 100-               

Politisk virksomhet Digitale politikerløsninger 500-               500               Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Dokumentasjon og service Utvikling av servicetorget 1 000-            1 000            Periodiseringsavvik, hensyntas i budsjett 2022

Eiendom Skogenhallen 1 500-            

Minimumstiltak gjennomført. Må ses på som 

del av ny skolestruktur

Eiendom Mur skoleparken 1 600-            

Totalt 26 100-          22 100          
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Arbeidene med flomsikring og omlegging av infrastruktur på Røyslimoen blir ferdigstilt og overlevert 

fra entreprenøren 23. september.  

Veger, gangveger, parkeringsarealer og utearealer er tatt i bruk. 

Det gjenstår en del supplerende arbeider med asfalt, kanter, belysning, merking mv.  

Sluttoppgjøret starter nå, og det ligger alltid en viss usikkerhet i dette. Men prognosen tilsier fortsatt 

at det ligger an til ferdigstilling innenfor godkjent budsjett. 

Lillehammer vannverk Hovemoen 

Prøvedriftperioden pågår for begge kontraktene, bygg og prosess. 

Prøvedriften er satt av for å avdekke eventuelle nødvendige justeringer, og driftspersonellet skal få 

nødvendig kjennskap til både bygg og vannbehandling. 

Utomhusarbeider ble ferdigstilt som forutsatt i kontrakten.  

Videre fremdrift:  

- Prøvedriftsfase 1, LK styrer  

- Omkobling av resterende råvannsbrønner, september-november 2021  

- Oppstart prøvedriftsfase 2 (vann på nett) 

Prosjektet var ferdig med utførelsesfasen ved inngangen til Q2 2021 og er i rute i henhold til 

bevilgningens økonomi og kvalitet. Neste milepæl under fremdrift er oppstart av prøvedriftsfase 2 

(vann på nett). 

Terrassen 

Status 

Utførelsen og leveranse fra entreprenør er ferdigstilt.  

Overtakelse av prosjektet fra entreprenør til byggherre ble gjort i august 2021. 

Vi er nå inne i første driftsfase. Noe oppfølging og tilpasninger er å forvente i denne perioden. 

Prognose 

Økonomisk ligger prosjektet innenfor budsjett. 

Prosjektet vil i en 2 års periode fremover ha kostnader med skjøtsel og drift av parkarealet. 

 

 

 


