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Fra fjoråret: Hovedfokus budsjett 2021 – og 
kommende fireårsplan
Kommunale tjenester har innvirkning på menneskers liv og muligheter for å 
delta i samfunnslivet. Sentrale utfordringer og satsinger i planperioden vil være:

• Byutvikling basert på det grønne skiftet, sirkulærøkonomi, klimanøytralitet 
og med menneskene i sentrum

• Bærekraftige helse- og velferdstjenester på en måte som utnytter 
potensialet hos den enkelte og i nærmiljøet

• Barnehage- og skoletilbud som sikrer barn og unge grunnleggende 
ferdigheter og setter inn hjelpetiltak tidlig til den som trenger det

• Bruke Lillehammers forutsetninger og satsing på kultur og idrett, blant annet 
for å nå visjonen om Lillehammer som Nord-Europas mest komplette 
vintersportsdestinasjon

• Bidra til et anstendig arbeidsliv gjennom å bruke kommunens innkjøpsmakt, 
og tilrettelegge for heltidsstillinger i kommunen

• Kommunal eiendom og infrastruktur skal vedlikeholdes og driftes forsvarlig. 
Nye bygg skal så langt som mulig være lavutslipp og resirkulerte materialer 
skal vurderes. Livssykluskalkyler (LCC) skal anvendes. 



Fra å varsle om et veiskille

Til å begynne veivalget

For så å stå midt i det.







Skal Lillehammer videreføre dagens tilbud og dekningsgrad så må vi ha ca 140 nye plasser med 
heldøgnsomsorg (sykehjem eller heldøgns omsorgsbolig) i 2031 og ytterligere 140 i 2040 – det vil 
si nesten to nye «Lillehammer helsehus»

 Antall plasser Herav KTP Herav LTP 

Lillehammer helsehus 181 42 139 
Gartnerhagen HDO 47 - 47 
Skårsetlia bokollektiv 12 - 12 
Søre Ål bokollektiv 12 - 12 
Gartnerhagen bokollektiv 16 - 16 
Lillehammer kommune 268 41 226 

 

Lillehammer kommune har i dag totalt 268 plasser med heldøgns omsorg









Differanse 2019 – 2020 - (utvalgte sektorer)
Adm og styring er ikke knyttet til stillinger eller lønn. Kun felleskostnader for sektor/TO som er ført på felles. Barnehage har etterslep grunnet 
overføring til private bh.

Antall inbyggere Lillehammer 28 493          

Tjenesteområde

Netto driftsutg pr innb (utg. korrigert) 2019 2020 Diff pr innb Diff totalt

Administrasjon og styring 5 547            6 055            508               14 474 444

Pleie og omsorg 20 561          19 663          898-               -25 586 714 

Helse 3 251            3 363            112               3 191 216

Sosial 3 764            3 445            319-               -9 089 267 

Barnevern 2 578            2 363            215-               -6 125 995 

Grunnskole 13 697          13 189          508-               -14 474 444 

Barnehage 8 773            8 835            62                  1 766 566

Kultur 3 319            3 078            241-               -6 866 813 

Kirke 495               438               57-                  -1 624 101 

Plan, miljø 840               757               83-                  -2 364 919 

Brann 768               766               2-                    -56 986 

Samferdsel 1 180            1 124            56-                  -1 595 608 

SUM -48 352 621 





• Reformen handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før og 
skape forenkling, fornyelse og forbedring gjennom innovasjon. Nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye 
løsninger…

• Det understrekes at forbedring av eldreomsorgen i hovedsak dekkes av 
kommunens frie inntekter.

• Å foreta endringer i organisasjoner som samtidig skal sikre 
døgnkontinuerlig drift hele uka gjennom hele året, er særskilt 
krevende.

St mld 15 (2017-2018)«Leve hele livet»





• Lillehammer kommune er i situasjon der kostnadene for tidene er større enn inntektene. 

• Kommunen skal (som de fleste andre kommuner i Norge) tilnærmet doble pleie- og 
omsorgstjenesten de neste 20 årene. Og Lillehammer kommune har som ambisjon å være blant 
landets beste kommuner på tjenestekvalitet og utvikling. Ser man alle disse utfordringen i 
sammenheng, så får man et meget utfordrende bilde for kommuneøkonomien. 

• Balanse ’24 er et utviklingsprosjekt som frem mot 2024 skal arbeide med å skape bedre balanse og 
bærekraft i Lillehammer kommune når det gjelder forholdet mellom inntekter og utgifter, drift og 
investering, nåtid og framtid, fag og økonomi, helhet og detaljer og tjenesteleveranser og 
strategisk fokus i en organisasjon som har drift 24 timer i døgnet. 

• Formålet er å sammen med politikere, innbyggere, ansatte, ledere og tillitsvalgte skape en 
langsiktig drifts og investeringsplan som sikrer en bærekraftig og balansert kommuneøkonomi. 

• Arbeidet skal skje som en integrert del av økonomiplanarbeidet i årene som kommer. Med andre 
ord; Balanse ’24.

Balanse 24 – en forutsetning for B2021 og planperioden



Balanse 24:
14 prosjekter – ulike i størrelse og kompleksitet

1.1 Arbeidstidsordninger og godtgjøring

1.2 Rapporteringsverksted

1.3 Lederutvikling

1.4 Idesluse

3.1 Felles inntak og mottak

3.2 Tiltaksenhet

3.3 Barnehagestruktur

3.5 Integrering og flyktninger

4.1 Felles kostnader til transport/bilpool

4.2 GIS

5.2 Mestring og rehabilitering

5.3 Aktivisering og forebygging

5.4 Analyse institusjon HDO og boliger

5.5 Hjemmetjenester



• Stab og støtte

• Skolebruksplanen (Pol vedtak)

Større strukturprosjekter ut over B24



• 2021: Investeringer omtrent tilsvarende renter og avdrag

• 2022      Investeringer (låneopptak) skal ikke overstige graden av 
avdrag på ikke-selvfinansierende investeringer 

Investeringer – modell over 2 år (fra pres 2021)



•4%

•Tydelig rollebeskrivelse

•Tydelig prosessbeskrivelse

•Tydelig fremdriftsplan

Oppdrag sendt 25.juni



• Økonomiske målsettinger

• Tidligere vedtak

• Bærekraftmål

• Ut av pandemien

• En organisasjon under sterkt press

• Mer for mindre

• Balanse 24 + pågående tilleggsprosjekter 

• «Baseline 2021» innen Helse og velferd

• Demografidrevet

• Risiko

Oppdrag og forutsetninger



• Et saldert budsjett

• Avsetning til fond

• Sentral reserve

• Risikoprofilen endret. Fordi…!

• Låneopptak mindre enn minimumsavdrag (Ikke selvfinansierende)

• Tilleggsproposisjonen ikke hensyntatt men…

Forutsetninger



• Dreining av risikobildet basert på 2021 ink tertial

• Et budsjett som er mer demografidrevet

• Et budsjett med dynamisk handlingsregel (Ref drøfting i ABO)

Tre større endringer i 2022



Sum endringer utgiftsbehov delkostnadsnøklene

3405 LILLEHAMMER

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring SUM

utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern LILLEHAMMER
2022 15 272 -3 281 3 716 602 1 351 -88 17 571

2023 18 022 -4 027 2 807 878 1 319 -44 18 954

2024 12 923 -447 4 698 493 1 092 188 18 948

2025 17 855 -6 265 2 840 283 1 172 -215 15 671

2026 22 085 -5 668 4 058 309 1 051 -167 21 669

2027 22 750 -1 492 1 774 353 1 038 -34 24 390

2028 25 212 -4 922 2 627 355 1 137 -94 24 314

2029 15 370 -2 387 3 570 313 1 004 62 17 932

2030 22 374 1 492 3 295 158 1 064 239 28 621

2031 15 214 -4 773 2 655 477 915 -66 14 422

Sum 2022-2031 187 076 -31 771 32 041 4 221 11 142 -216 202 493

Sum 2022-2025 64 072 -14 021 14 061 2 256 4 934 -158 0 71 144



Fra oppdrag utsendt juni 2021

«Struktur på prosessen og fremskaffelse av tiltak

• Prosessen vil være slik at TO-ledere skal levere inn forslag til tiltak innen uke 37 til 
kommunalsjefene. Kommunalsjefene har ansvar for samordning av tiltak fra TO-
ledere. Samtlige TO-ledere vil måtte forholde seg til kravet på 4 % av sitt netto 
driftsbudsjett. Områdene for selvkost vil få et eget tilsvarende krav, men tilpasset sitt 
brutto driftsbudsjett, da deres nettobudsjett alltid skal gå i 0,- grunnet 
regnskapsforskriftene.» 

Prosess -



• Roller og ansvar i økonomiplanarbeidet presentert for ledere i oppdrag gitt i juni. 

• Ikke alle arbeidsplasser har plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte har da deltatt. 
Hovedvernombud også deltatt.

Medvirkning - oppdrag



Foto Ole Jacob Reichelt

Kommunebudsjettet 2022 - 2025

Nasjonale føringer i Statsbudsjettet

Lillehammers utgangspunkt for 
budsjettarbeidet



Kommuneøkonomien 2021 først !



Kommuneøkonomien 2022



Kommuneøkonomien 2022



Kommuneøkonomien 2022

Realvekst frie inntekter



Lillehammer kommune: Frie inntekter 2022

Verktøy: Prognosemodell KS
Økning frie inntekter nominelt: + 81,9 millioner kroner
Lillehammer: Har økt befolkningsvekst ut over landssnittet (0,45%/0,8%)



• Inntektssiden

• Økning frie inntekter fra beregning sommer 2021: (Budsjett 2022)
• 7,2 millioner (skatt og rammetilskudd)

• Eiendomsskatt 7,5 millioner (beholder bunnfradrag 125.000 og økt sats på næring)

• Andre generelle driftsinntekter 1,8 millioner

• Forbedring ca 17,5 millioner kroner

Endringer som er hensyntatt i budsjettet



Økt utbytte kraftsektor

Overgang fra LGE Holding til Eidsiva Energi Holding

Sterke eiere gjennom Oslo kommune og eierskap Haslund Energi

Forbedring 7 millioner kroner (Reelt 3 mill – fond)

Endringer som er hensyntatt i budsjettet



Kalkulatoriske kostnader (kostnader belastet selvkost)

Ny gjennomgang på kostnader (renter/avdrag) som skal belastes 
selvkostområdet for gjennomførte investeringer

Forbedring: 14,6 millioner 

Gjennomført store investeringer de siste årene (fra 180 – 200 mill pr år)

Endringer som er hensyntatt i budsjettet



• Minimumsavdrag

Minimumsavdrag justert ned med 4,2 millioner kroner 
• Mindre låneopptak både i 2020 og 2021 

• Forbedring : 4,2 millioner kroner 

• Renter
• Rentekostnader- og inntekter er justert med 14,4 millioner

• Mindre låneopptak både i 2020 og 2021 

• Noe mindre buffer beregnet på rentesiden

• Høyere rente på innskudd i Nordea

Endringer som er hensyntatt i budsjettet – Avdrag og Renter





• Med forbehold om endringer

• Tilleggsproposisjonen ikke hensyntatt

• 4%, 2.tertial, prognoser og tiltak høst 2021

Fra statsbudsjettet:

Forventet lønnsvekst: 3,0%

Forventet prisvekst: 1,8%

Gir deflator: 2,5%

Sektor for sektor
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Sektor by- og 
samfunnsutvikling



Eiendom



Vann og avløp



Park og idrett



Veg og trafikk



Byggesak



Plan



Fagavdeling by og 
samfunnsutvikling



Lillehammer kirkelige 
fellesråd
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Sektor helse og velferd



Tilrettelagte tjenester



Psykisk helse og rus



Hjemmetjenesten



Lillehammer Helsehus



Rehabilitering



Tildelingsenheten



Fagavdelingen helse og 
velferd



Legehelsetjenester



Miljøbehandling
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Sektor oppvekst, utdanning 
og kultur



Barnevernstjenesten



Grunnskole

Kommentarer

Innebærer en økning på 1 mill.



Fagavdeling oppvekst, 
utdanning, kultur



Kultur



Lillehammer Helsestasjon



NAV



Lillehammer Læringssenter



Barnehager

Kommentarer

Innebærer økning på 350

Innebærer reduksjon på 1700 
med virkning fra aug. 2021

Tilsvarende lavere utbetaling 
til private

Økning i antall barn fra 
desember 2021



Foto Ole Jacob Reichelt

Fagenheter og andre



Kommunedirektørfunksjonen



Politisk virksomhet



HR og organisasjonsenheten



Dokumentasjon og Service



Stabsfunksjoner



Fellesenhet Økonomi



Digitalisering og IT



Kommuneadvokat



Innkjøp



Økonomisk planlegging og 
analyse



Næringsutvikling



• Lillehammer Olympiapark 14,5 mill. kroner

• Øvrige tilskudd 4,05 mill (-350´)

Vesentlige tilskudd til andre (Fellesområdet)



ENDRING I BUDSJETT FRA 2021 TIL 2022

Opprinnelig budsjett 2021

Ikke selvfinansierende 204,45 mill

Selvfinansierende 200,14 mill

Budsjett 2022

Ikke selvfinansierende 143,18 mill

Selvfinansierende 200,00 mill

Endring budsjettnivå investeringer 2021 til 2022: -61,41 mill

BUDSJETTNIVÅ INVESTERINGER, 2020 OG 2021


