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Innledning 
2. tertialrapport gir en statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situa-
sjon pr. 31.08.2012.   
 
I og med at den økonomiske situasjonen er presset, valgte rådmannen ved 1. tertial 
rapport å beskrive en rekke tiltak for å forbedre økonomien. Det fokuseres fortsatt på 
tiltakene beskrevet i 1. tertial rapport. 
 
Lillehammer kommune må i neste økonomiplanperiode arbeide for å få en bærekraftig 
økonomi. Et årsresultat på mellom 2,5 og 3 % vil nok være et riktig anslag for å holde 
kontroll og for å kunne takle framtidige utfordringer som økte renteutgifter, investe-
ringsbehov, et generelt økt kostnadsbilde samt økt omfang av oppgavene en kommune 
skal løse. 
 
Som rådmannen beskrev i 1. tertial, beskriver den gjeldende strategi -og økonomiplan 
det økonomiske utfordringsbildet på en oversiktlig og god måte.  Lillehammer kommu-
ne har et potensiale når det gjelder innovasjon, nyskapning og effektivisering.  Det må 
derfor arbeides systematisk og kontinuerlig med organisasjonskulturen for å ta ut ef-
fekter ved å gjøre oppgaver på nye måter.  Det må videreutvikles en kultur som tør å 
gå nye veier og som tør å ta valg som er litt annerledes – nettopp for å skape det hand-
lingsrommet som er nødvendig for at innbyggerne skal få det beste av oss. Dette inne-
bærer bl.a. at Lean bør videreutvikles, ny innovativ satsing på ledelse prioriteres. Vide-
re vil samordning, samlokalisering, endringsprosesser, effektivisering og omstrukture-
ring bli viktig i årene som kommer. Lillehammer kommune går inn i tider hvor dialog og 
samarbeid mellom det politiske nivå og rådmannen vil bli viktig for et godt resultat. 
 
Kommunen som tjenesteyter og leverandør på den ene siden og som samfunnsutvikler 
på den andre siden skal optimaliseres.  Ungdoms OL og OL 2022 er inne i spennende 
prosesser.  Det blir viktig for kommunen å være tett på begge disse prosessene for å nå 
vår visjon som Europas ledende destinasjon for vintersport og opplevelser.  
 
Rådmannen legger fram en sak for Kommunestyret med forslag til endringer i organi-
sasjonsstrukturen. I tillegg drøfter denne saken grunnlaget for et omstillingsarbeide 
som også omhandler utfordringene nevnt ovenfor. Det vil bli gjennomført en grundig 
prosess i tiden som kommer. 
 
Lillehammer kommune var hardt rammet av streiken i offentlig sektor våren 2012. Som 
følge av denne streiken, ble det en nettobesparelse pga. trekk i lønnsutgifter på i stør-
relsesorden 6,5 mill. kroner. Dette beskrives i kapittel 2.12 i dette dokumentet. 
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1. Rådmannens styringskart 
 
Rådmannens årlige styringskart for 2012 er utarbeidet med utgangspunkt i kommune-
planens samfunnsdel og strategi- og økonomiplanen for 2012-2015. Kartet reflekterer 
hvilke driftsmessige utfordringer rådmannen mener det er behov for å ha et særskilt 
fokus på i 2012. 
 
Kortversjon – rådmannens styringskart 2. tertial 2012 

1
 Forbehold: Tallene er hentet ut i fra halvårsrapporten til Fylkesmannen (dvs. 1. halvår 2012), fagsyste-

met vårt gir ikke mulighet for å ta ut tertialrapporter. 1 undersøkelse er i denne perioden utvidet til 6 
måneder, uten at dette er fristbrudd. Undersøkelser kan ihht loven i særlige tilfeller utvides til 6 måne-
der, hvilket vi i denne konkrete saken har funnet grunnlag for. 
2)

 NB! Foreløpige tall for perioden jan-juli (oppdatert 15.08.2012). Datakilde: Norsk pasientregister/ 
Helsedirektoratets nettside. Mål= Opprinnelig Akonto-beløp (2 645 389 pr måned). 
3)

 Antall liggedøgn som Sykehuset Innlandet har fakturert Lillehammer kommune for. (Det forhandles 
om 62 av disse døgnene). Dett er tall for perioden januar – mai 2012. Lillehammer kommune betaler 
4000 kr pr liggedøgn. 

 
En del av måleindikatorene i styringskartet er kun tilgjengelig ved utløpet av året og 
kan derfor ikke brukes som en del av den løpende rapporteringen gjennom året. Oven-
stående styringskart er derfor en kortversjon av rådmannens styringskart. For fullsten-
dig styringskart, se: Lillehammer kommune - Kommunestyrets vedtatte budsjett 2012, 
vedtatt 15.12.2011 (side 8). 
 

Måleindikator 1. tertial Sist målt Mål 

Barnevern: Andel undersøkelser med behand-
lingstid over 3 måneder 1) 

1,5 % 3,8 % 0 % 

Arbeidsledige 16-24 år (andel av aldersgruppen) 
1,8 % 1,7 % Maks 2,2 % 

Sykehusdøgn kommu-
nen betaler for 

Medfinansiering 2) 
 19 455 755 kr 18 517 723 kr 

Utskrivingsklare 3)_  _ 228 0 

Budsjettavvik (estimert ved årets slutt)  -5,6 mill. kr 0 

Sykefravær hittil i år  9,9 % 8,3 % Maks 7,5 % 

Brudd på arbeidstidbestemmelser i pleie- og om-
sorgsvirksomhetene (pr mnd)  

546 650 0 
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Gjennomsnittlig sykefravær var 8,28 % i årets sju første måneder, mot 8,02 % i samme 
periode i 2011 og 8,74 % i samme periode 2010. 
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 2. Fellesinntekter og fellesutgifter 
 
2.1. Skatteinngang 
 
2.1.1. Skatt på inntekt og formue / 
netto inntektsutjevning 
 
Lillehammer kommune har budsjettert 
med en inntekts- og formueskatt på 
577,0 mill. kroner. Bokført skatteinng-
ang i 2. tertial 2012 er 361,9 mill. kr, 
mot periodisert budsjett 359,6 mill. 
kroner. Et positivt avvik på 2,3 mill. 
kroner.  
 
Skatteinngangen må ses i sammenheng 
med inntektsutjevningen som utbetales 
sammen med rammetilskuddet. Inn-
tektsutjevningen er budsjettert med 
20,2 millioner kroner for 2012. Hittil i år 
er inntektsutjevningen 5,6 mill. kroner 
høyere enn budsjett. Inntektsutjev-
ningen vil variere gjennom året avheng-
ig av den generelle skatteinngangen 
sett opp mot kommunens skatteinng-
ang.  
 
Kommunens skatteinngang inklusiv 
netto inntektsutjevning er ca. 7,9 mill. 
kroner bedre enn budsjett pr 
31.08.2012. Imidlertid er det store skat-
teoppgjør på høsten, som erfarings-
messig kan gi store svingninger, og 
rådmann er av den oppfatning at bud-
sjettet ikke bør endres på nåværende 
tidspunkt. 
 
Rådmann foreslår derfor at budsjett på 
skatteinngang og inntektsutjevning blir 
stående uforandret.  
 
2.1.2. Eiendomsskatt 
 
Vedtatt budsjett etter 1 tertial er 58,7 
millioner kroner. Pr. 2. tertial er det 

inntektsført på samme nivå som perio-
disert budsjett. 
 
Prognose på Eiendomsskatt 2012 er lik 
det vedtatte budsjettet.  
 
2.2. Rammetilskudd 
For 2012 er det budsjettert med ram-
metilskudd fra staten på 541,9 
mill.kroner. 
 
Pr 2. tertial har det kommet inn 379,9 
millioner kroner, som er 0,6 mill. kroner 
høyere enn periodisert budsjett.  
 

 Nye beregninger i forbindelse med 
omleggingen av kontantstøtteordning-
en fra 1. august 2012 viser høyere et-
terspørsel etter barnehageplasser enn 
det som ble lagt til grunn i statsbudsjet-
tet for 2012. Innbyggertilskuddet til 
Lillehammer kommune øker derfor 
med 0,6 mill. kroner. 
 
Rådmann foreslår å øke budsjettet på 
rammetilskudd med 0,6 mill. kroner til 
380,5 mill. kroner. 
 
2.3. Skjønnstilskudd 
For 2012 er det budsjettert med 
skjønnstilskudd på 11,2 mill. kroner.  
 
Hittil er det bokført 7,8 mill. kroner, på 
samme nivå som budsjett. 
 
Prognose skjønnstilskudd er lik bud-
sjett. 
  
2.4. Tilskudd til ressurskrevende bru-
kere 
Vedtatt budsjett etter 1. tertial rapport er 

37,5 mill. kroner 
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Inntektsforventningen på refusjoner 
ressurskrevende brukere for 2012 er 
42,2 mill. kroner.  
 
Forskjellen mellom inntektsforvent-
ningen og det vedtatte budsjettet er en 
utgiftsføring på forhold fra 2011 som er 
omtalt i 1 tertial rapport. 
 
Det rapporteres om volumøkninger i 
hjemmetjenesten. 1,1 mill. kroner av 
dette forventes refundert gjennom 
refusjon ressurskrevende brukere.  
 
Rådmannen foreslår å øke refusjon 
ressurskrevende brukere med 1,1 mill. 
kroner. 
 
2.5. Lønn og pensjon 
Budsjett 2012 har avsatt lønnsmidler til 
dekning av lønnsoppgjør på 4 % jf. 
statsbudsjett 2012.  
 
Det er nå kjent at lønnsoppgjør i kom-
munal sektor ble 4,07 %. Teoretisk sett 
har Lillehammer kommune avsatt litt 
lite til dekning av årets lønnsoppgjør. 
Lønnsendringen inntrer imidlertid noe 
senere enn antatt, og de avsatte 
lønnsmidlene i årets budsjett forventes 
derfor å være tilstrekkelig. Det lokale 
lønnsoppgjøret er enda ikke avsluttet. 
 
Rådmann foreslår å holde budsjettert 
lønnsavsetning uendret. 
 
 
2.6. Renter 
2.6.1. Rentebudsjettet 
Lillehammer kommune har etter øko-
nomireglementet fordelt lånene sine 
med 1/3 på fast rente, 1/3 på flytende 
rente mens den siste 1/3-delen tilpas-
ses etter forholdene i rentemarkedet. 
Pr 31.08.2012 er ca 45 % av lånene 
knyttet til flytende lån, mens ca 55 % er 
knyttet til fastrente lån.  

 
I budsjettet for 2012 er det lagt til 
grunn en rente på 3,25 % for flytende 
og nye lån, og 1,75 % på innskudd.  
 
Budsjetterte netto renteutgifter (ren-
teutgifter knyttet til lån fratrukket ren-
teinntekter på innskudd og utlånt kapi-
tal) for 2012 var opprinnelig 47 mill. 
kroner. Gjennom 1. tertial rapport, ble 
anslaget på renteinntekter økt med 
13,6 millioner kroner med bakgrunn i 
nytt ansvarlig lån med Eidsiva Energi. 
Budsjetterte netto renteutgifter ble 
justert til 33,4 mill. kroner. 
 
2.6.2. Rentene hittil i år  
Renteutviklingen hittil i år (pr 31.08.12) 
har vist en reduksjon på effektiv 3 må-
neders NIBOR (Norwegian InterBank 
Offered Rate) fra ca 3,0 % til 2,1 %, med 
et snitt på ca. 2,4 %. 
 
Renteutgifter på kommunens lånepor-
tefølje pr 31.08.12 er ca. 1,9 mill. kro-
ner lavere enn budsjett. 
  
Lillehammer kommunes økonomi er 
p.t. lite rentesensitiv, da en endring i 
renteutgifter blir veid opp av endringer 
i renteinntekter. Dette skyldes en for-
holdsvis høy andel av fastrente på inn-
lån samt utlån av kommunens midler 
og renteutgifter som blir ført over til 
VAR-sektoren. 
 
Med den andel fastrentelån Lilleham-
mer kommune har p.t., påvirker rente-
nivået ikke netto renteutgifter vesentlig 
på kort sikt, det vil si at det forventes 
ikke store endringer på netto renteut-
gifter i 2012 i forhold til budsjett. 
  
2.6.3. Avdrag 
Avdrag er budsjettert med 53, 1 mill. 
kroner.  
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Det er praktisert minimumsavdrag de 
senere år i Lillehammer kommune. Mi-
nimumsavdrag er det minste Lilleham-
mer kommune kan betale i avdrag ila et 
år, jf kommunelovens § 50 nr. 7. 
 
Minimumsavdrag beregnes slik: 
 
Årets avskrivninger  *  Lånegjeld 1.1. 
Bokført verdi 1.1. 
 
En foreløpig beregning av årets mini-
mumsavdrag gir et minimumsavdrag i 
størrelsesorden 0,5 millioner kroner 
høyere enn budsjettert. 
 
2.6.4. Konklusjon/budsjettvurdering 
P.t. er Lillehammer kommune lite på-
virket av rentesvingninger på kort sikt. 
 
Rådmann foreslår å beholde rentebud-
sjett på samme nivå som eksisterende 
budsjett. 
 
Rådmannen foreslår å beholde av-
dragsbudsjett på eksisterende nivå. 
 
2.7. Avkastning på kommunens finans-
forvaltning  
Budsjettert avkastning på finansfor-
valtningen er 2,6 mill. kroner i 2012 
(dette er inkludert i netto renteutgifter 
i budsjettoversikten). Realisert og urea-
lisert gevinst på kortsiktig og langsiktig 
plassering er til sammen ca. 2, 5 mill. kr 
pr 31.08. 
 
Endringene i markedsverdi i Lilleham-
mer kommunes finansportefølje er ikke 
bokført i kommunens regnskap siden 
31.12.2011, og vil først bli det pr 
31.12.2012. 
 
Det vil komme en egen finansrapport 
for vurdering av finans pr 31.08.12. 
 

Rådmann foreslår å beholde budsjet-
tert nivå. 
 
2.8. Utbytte fra selskaper 
I 2012 var det opprinnelig budsjettert 
med 36 millioner kroner i utbytte fra 
LGE – holding.  
 
Gjennom 1. tertial rapport ble 13,6 mill. 
kroner av det budsjetterte utbyttet på 
36 mill. kroner omdefinert til inngåen-
de renter på nytt ansvarlig lån, jf. avtale 
med Eidsiva Energi / LGE Holding. 22,4 
mill. kroner ligger fortsatt som budsjet-
tert ordinært utbytte. 
 
Lillehammer kommune har fått utbetalt 
26,4 millioner kroner i ordinært utbytte 
fra LGE Holding i 2012. Rådmannen 
foreslår derfor å øke budsjettert verdi 
på utbytte med 4 mill. kroner til 26,4 
mill. kroner og tilføre reserven dette 
beløpet 4 mill. kroner. 
 
Jf. samme avtale, er det også innbetalt 
et ytterligere utbytte på 101 mill.kr. 
Dette utbytte behandles i egen kom-
munestyresak. 
 
 
2.9. Momskompensasjon investering 
Deler av merverdiavgiften ved investe-
ringskjøp, er tillatt kompensert i drifts-
regnskapet. Dette er en ordning som ila 
fem år skal avvikles. I 2012 er det tillatt 
å inntektsføre 40 % av merverdiavgiften 
på investeringer i driftsregnskapet. 
 
Momskompensasjonen er budsjettert 
med 5 mill. kroner for 2012. Pr 2. tertial 
er det inntektsført på nivå med bud-
sjett. 
 
Rådmann foreslår å beholde budsjet-
tert nivå. 
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2.10. Integreringstilskudd 
For 2012 er det budsjettert med 28,9 
millioner kroner i integreringstilskudd, i 
tillegg til 0,8 mill. kr til Bofellesskap for 
enslig mindreårige flyktninger.  
 
Det er alltid knyttet usikkerhet til inte-
greringstilskuddet pga. usikkerhet med 
antall bosatte flyktninger i gjeldende år, 
men rådmann forventer at integre-
ringstilskuddet vil være på budsjettert 
nivå. 
 
2.11. Amortiseringstilskudd 
Amortiseringstilskuddet viser et bud-
sjettert beløp på 11,0 mill. kroner for 
2012. Hva tilskuddet endelig blir er ikke 
kjent før desember.  
 
Rådmannen foreslår å opprettholde 
inntektsanslaget for 2012. 
 
2.12. Streik 
Som følge av vårens streik, er det i sep-

tember måned trukket i de ansattes lønn. 

Totalt for Lillehammer kommune er 

beløpet inkl. sosiale utgifter i størrelses-

orden 7,5 millioner kroner.  

 

Noen tjenester hadde reduksjon i inn-

tektene i løpet av streiken. Dette gjaldt 

foreldrebetalinger på SFO og barnehage 

samt noe inntektsreduksjoner på Bygg-

service. Totalt inntektsreduksjon på i 

størrelsesorden 0,8 mill. kroner. 

 

Ledersamling og andre møter hvor det 

på forhånd var inngått avtaler, måtte 

avlyses. Dette medførte allikevel en 

kostnad knyttet til de inngåtte avtalene. 

Totalt sett utgjør dette i størrelsesorden 

0,2 mill. kroner. 

 

Netto besparelse som følge av streiken, 

totalt ca. kr 6,5 mill. kroner foreslås 

tilført årets reserve. Derav kan tjeneste-

områdene ikke benytte disse midlene 

fritt. 
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2.13. Oppsummering del 2: 
 
Rådmann foreslår følgende budsjettendringer tilknyttet fellesinntekter og fellesutgif-
ter: 

 Rammetilskudd – øke budsjetterte inntekter med 0,6 mill. kroner 

 Ressurskrevende brukere – øke budsjetterte inntekter med 1,1 mill. kroner 

 Utbytte – øke budsjetterte inntekter med 4 mill. kroner 

 Streik 2012 – redusere budsjetterte utgifter med netto 6, 5 mill. kroner 
 
Anslag fond pr 31.12.2012 etter bruk av reserven vises etter del 3. 
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3. Driftsutgiftene pr. 2. tertial 
 
I del 3.1 er tjenesteområdenes avviksforklaring beskrevet.  
 
I del 3.2 oppsummeres kapittel 3, det foreslås budsjettjusteringer og viser forventet 
fondsutvikling.  
 

 

 
3.1. Bevilgningsområdenes økonomiske situasjon pr. 2. tertial 
 

Driftsområdene pr august har et samlet negativt avvik på -10,8 mill. kr, herav dekkes 

1,1 mill. kr av refusjon ressurskrevende brukere. Dette er en forverring fra 1.tertial på 

ca. -4,6 mill.kr, og er omtrent på samme nivå som rapportert pr juli til Formannskap. 

Årsaken til dette er knyttet til områdene; Barnehageforvaltningen, Hjemmetjenesten og 

Areal og miljø, og er beskrevet nærmere i teksten under.  
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Tjenesteområdene: 

 

Areal og miljø 

Tjenesten ble tilført kr. 1,5 mill. kroner i 

1.tertial for å justere ned inntektsansla-

get på gebyrinntekter. Det viser seg at 

budsjettanslaget for 2012 fortsatt er 

høyt, og det forventes et ytterligere av-

vik.  

  

Pr august er periodisert avvik på gebyr-

inntekter -1,2 mill.kr, men det forventes 

økte inntekter i 3. tertial som vil reduse-

re avviket noe.  

Prognose på gebyrinntekter for 2012 er 

-1 mill.kr. I tillegg kommer noe avvik 

knyttet til innleie av vikarer og overtid. 

 

Det varsles om en negativ års prognose 

på 1-1,5 mill. kr. 

 

Avlastning 

Tjenesten forventes å gå i balanse ved 

årets slutt forutsatt et stabilt volum og 

statlige refusjoner knyttet til ressurskre-

vende brukere. Totalt sett er antall bar-

neboligplasser stabilt mens søknader om 

avlastning og støttekontakter er noe 

økende.  

På lengre sikt har tjenesten en utford-

ring vedr. mangel på boliger / bofelles-

skap. Det utløser økt behov for avlast-

ning til unge voksne. 

 

Barnehageforvaltning og kommunale 

barnehager 

Barnehageforvaltningen fremkommer 

med et negativt avvik på 3,2 mill. kro-

ner. Avviket skyldes ekstra utbetalinger 

til de ikke-kommunale barnehagene 

etter de kvartalsvise tellingene. Råd-

mannen fremmer egen sak til kommu-

nestyret vedr. dette. Kommunale barne-

hager forventes balanse ved årets slutt, 

mens forventet prognose for hele områ-

det opprettholdes til minus 2,4 mill. 

kroner ved årets slutt. 

 

 

 

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten framstår med et 

positivt avvik på kr 1 700 000,- fordelt 

slik:  

2431 Barneverntjenesten: +1 754 000,- 

2432 Busmoen bofellesskap for enslige 

mindreårige: -54 000,-. 

 

Barneverntjenesten 2431:  

Avviket skyldes i hovedsak periodise-

ringsavvik. Prognose: - 140 000,-. Dette 

er knyttet til godtgjørelse til ansatte for 

bruk av egen bil i tjenesten. Denne ret-

tigheten var ikke kjent da budsjettet ble 

lagt.  

  

Utgifter knyttet til barn i foster-

hjem/besøkshjem har vært relativt stabi-

le i 2012. Pr 2. tertial ligger forbruket 

omtrent på budsjett. Det er imidlertid 

usikkerhet knyttet til mulig økning av 

antall barn i fosterhjem ut året. 

 

Utgifter til barn på institusjon har pr. 

august gått noe ned i forhold til budsjett. 

Det er imidlertid også stor usikkerhet 

knyttet til utviklingen ut året på dette 

området, da det er svært uforutsigbart. 

Prognosen forutsetter at vi ikke får sær-

lig volumøkning på dette området. 

 

Utvikling:  

Andel fristbrudd på gjennomføring av 

undersøkelser:  

2. halvår 2011: 6,5 

1. halvår 2012: 1,5 % 

Antall bekymringsmeldinger:  

2. halvår 2011: 107 

1. halvår 2012: 80 

Det er vanskelig å si noe om hvorfor 

antall bekymringsmeldinger har gått ned 

i 1. halvår pr. dato.  

 

Busmoen bofellesskap 2432:  

Busmoen bofellesskap for enslige mind-

reårige flyktninger forventes å gå i null 
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ved årsslutt. Et evt overskudd overføres 

til flyktningefond. 

 

Rådmannen foreslår å kompensere tje-

nesten med 140.000 kr for å dekke bil-

godtgjørelse til de ansatte. 

Med forbehold om volumendring i 3. 

tertial forventes det da balanse i barne-

verntjenesten for 2012.  

 

Bofellesskap 

Avvik pr. august er -166.000 kroner. 

 

Med dagens aktivitetsnivå ville tjenes-

ten forventet å gå i balanse ved årets 

slutt. Imidlertid er det varslet merkost-

nader på ny bruker i størrelsesorden 1,3 

millioner kroner ut året. Da kostnadene 

rundt dette fortsatt er noe uavklart vars-

les det om dette i 2.tertial. Rådmannen 

vil komme tilbake til endelig oversikt 

ifm 3.tertial.  

 

 

Byggservice 

Byggservice har et totalt avvik på kr -

299.000 etter andre tertial. 

Tjenesteområdeleder varsler fortsatt 

balanse ved årets slutt basert på iverk-

satte tiltak.  

Tiltaket på renhold med å forlenge inn-

taksperioden for vikar fra tre til fem 

dager har i denne sammenhengen gitt 

ønsket effekt. Forbruket er redusert med 

1 million kr. sammenlignet med samme 

periode 2011. Avviket på lønn er fort-

satt positivt. 

 

Eiendom 

Regnskapet pr 2. tertial viser et over-

skudd på ca. 1 mill. kr sammenlignet 

med periodisert budsjett. Dette er ikke 

et reelt overskudd, og skyldes en mer 

forsinket kostnadsutvikling enn forut-

satt. Tjenesten forventer balanse ved 

årets slutt. En ubesatt stilling i 1. halvår 

har medført besparelser i lønn.  Salg av 

en boligblokk er kompensert med inn-

leie av 12 leiligheter fra Lillehammer 

Boligstiftelse. Dette medfører et litt 

endret kostnadsbilde på enkelte poster. 

 

Lillehammer Læringssenter 

Med noe usikkerhet knyttet til integre-

ringstilskudd og tolkeutgifter forventes 

tjenesten å nå balanse ved årets slutt.  

 

Grunnskole 

To-Grunnskole fremkommer med et 

negativt resultat på 1,3 mill. kroner. 

Korrigert for feilperiodiseringer er av-

viket minus 750.000,- kroner. Forutsatt 

prognosen for tilskudd fra IMDI og ele-

ver i andre kommuner forventes To-

Grunnskole å gå i balanse ved årets 

slutt. 

 

Hjemmetjenesten 

Korrigert for periodiseringsfeil på inn-

tektssiden (Statstilskudd, BPA), er det 

reelle negative avviket på 2 mill. kr. 

Merutgiften skyldes som tidligere rap-

portert; bruk av overtid og konsulenttje-

nester (innleie sykepleiere) for å sikre 

forsvarlig fagdekning i tjenesten, spesi-

elt på helg og natt.  

 

Ny beregning av utgifter til ressurskre-

vende bruker viser at kommunal egen-

andel blir 1,1 mill. kr (0,3 mill. kr mind-

re enn kompensert 1. tertial). Statens 

bidrag til denne brukeren er beregnet til 

0,6 mill. kr. Den totale kostnaden er 

beregnet til 1,7 mill. kr i 2012. 

 

Det meldes nå om ny ressurskrevende 

bruker fra 1/8-12. Kostnadene er bereg-

net til 1,5 mill. kr inneværende år, hvor-

av 0,5 mill. kr dekkes av økte statlige 

inntekter for ressurskrevende brukere. 

 

For å sikre nødvendig kompetanse for å 

løse nye oppgaver, bl.a. knyttet til tidli-

gere utskriving av pasienter fra sykehu-

set, har tjenesten et overforbruk på inn-

leie av sykepleiere og bruk av overtid. 

Tjenesten melder derfor et mulig over-

forbruk på årsbasis med inntil kr 0,9 

mill.kr. 

 

Rådmannen foreslår å styrke hjemme-

tjenestens ramme med kr. 1,8 mill. kr, 

hvorav 1,1 mill. kr dekkes ved å øke 
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forventede statlige overføringer på res-

surskrevende brukere. 

 

Kultur og fritid 

Tjenesten forventes å gå i balanse ved 

årets slutt.  

 

Kulturhuset Banken 

Tjenesten varsler et mulig overforbruk i 

størrelsesorden kr.100.000 hovedsakelig 

knyttet til lavere inntekter ved utleie enn 

forventet. Tjenesten har iverksatt tiltak 

for å øke inntjeningen. Rådmannen an-

befaler derfor å se an utviklingen av 

tiltakene før en eventuell kompensasjon 

vurderes. 

 

Lillehammer Bibliotek  

Lillehammer bibliotek er pr dags dato i 

pluss, positivt avvik grunnet periodise-

ring, men forventer å gå i balanse ved 

årets slutt. 

 

Lillehammer Helsestasjon 

Inntjeningen ved salg av reisevaksiner 

kan variere noe for tjenesteområdet. I 

tillegg er det synliggjort et økt behov 

for helsesøstertjenester rettet mot vide-

regående opplæring og Høgskolen i 

Lillehammer. 

For i første omgang å kunne styrke 

samarbeidet mot høgskolen noe foreslår 

rådmannen å tilføre området 80.000 

kroner. 

Ut over dette forventes tjenesten å nå 

balanse ved årets slutt. 

 

Lillehammer Kino 

Billettinntekter for første halvår er lave-

re enn forventet. Filmtilfanget har bed-

ret seg betydelig siden august, og vi har 

en sterk filmhøst i vente.  

Billettinntektene er periodisert likt 

gjennom året, og tar ikke hensyn til at 

inntektene avhenger av konkrete titler, 

og vil variere fra måned til måned. 

 

Med usikkerhet knyttet til filmtilfang og 

antall besøkende resten av året, settes 

prognosen for året til 0.  

 

 

Lillehammer Kulturskole 

Tjenesten forventes å gå i balanse ved 

årets slutt. 

 

Lillehammer Helsehus  

Korrigert for negativt avvik i legetjenes-

ten og intermediæravdelingen (3,6 mill. 

kr), som skal finansieres av midler av-

satt på samhandlingsområdet, er det 

reelle avviket per august -1,5 mill.kr. 

Dette er en nedgang fra forrige måned, 

og skyldes i stor grad positiv effekt av 

tiltakene i spesialavdelingene A og B. 

Helsehuset gjennomfører ytterligere 

tiltak siste tertial, i størrelsesorden 1, 5 

mill. kr. Dette gjelder stopp i innleie av 

ekstern sykevikar i 2 måneder/utsatt 

tilsetting av en stilling i legetjenesten 

(0,250 mill. kr), overføring av stilling 

m/helårsvirkning og ytterligere reduk-

sjon i sengeavdelingene (0,6 mill. kr). 

 

Ambisjonen er et resultat i tråd med 

budsjett. Med de endringene Helsehuset 

står oppe i, er det knyttet usikkerhet til 

forventet resultat ved årets slutt. 

 

NAV 

Prognose for 2012 er et negativt avvik 

på kr. 300 000. 

Avviket er knyttet til økt utbetaling av 

økonomisk sosialhjelp for 2012. 

 

Rehabilitering 

Det meldes om positivt avvik på 773'.  

Avviket forklares ved: 

* Refusjon sykelønn over budsjett.  Fra 

medio august er det ikke sykefravær i 

avdelingen. 

* Prosjektmidler tildelt fra Helsedirek-

toratet 

* Høyere refusjon fastlønnstilskudd enn 

budsjettert 

* Fakturert for 6 perioder vaktmester-

tjeneste, periodisert med 8 

 

Det forventes balanse ved årets slutt, 

forutsatt videreføring av dagens volum 

og omfang. Det er ingen nye økonomis-

ke utfordringer siden forrige rapporte-

ring. 
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Sysselsetting 

Tjenesten forventes å gå i balanse ved 

årets slutt. 

 

Kommunalteknikk og utemiljø  

Totalt positivt avvik på ca. 1,7 mill. 

kroner, prognose ved årsslutt er et nega-

tivt avvik på ca. 0,75 mill. kroner. Kor-

rigerende tiltak er iverksatt i henhold til 

rapportering 1. tertial. 

 

Avgiftsparkering har et positivt avvik 

på ca. 0,6 mill. kroner. Dette skyldes 

vakanse i stilling, samt refusjon syke-

lønn. Dette gir noe reduserte inntekter, 

da vi har for lav bemanning til å ivareta 

alle oppgaver. Avgiftsparkering forven-

tes å gå i balanse ved årsslutt, inkl. de 

korrigerende tiltak tilknyttet tjenesteom-

rådet totalt..  

 

Park og idrett har et positivt avvik på 

ca. 1,0 mill. kroner. Dette skyldes blant 

annet at det ikke er mottatt faktura på en 

del gjennomførte oppgaver, overføring 

til andre er noe forsinket, sykerefusjon 

uten at det er satt inn vikar, samt inntekt 

ført i driftsregnskap som skal over til 

kapitalregnskap. Park og idrett forven-

tes å gå i balanse ved årsslutt. Her er 

IKKE hensyntatt eventuell drift av Cur-

linghallen, da dette ikke var hensyntatt i 

budsjett 2012 (ref. internhusleie). 

 

Vei og trafikk har et positivt avvik på 

ca. 0,1 mill. kroner. Hensyntatt periodi-

seringsfeil og igangsatte korrigerende 

tiltak vil prognosen være som rapportert 

1. tertial med et negativt avvik på 0,75 

mill. kroner ved årsslutt.  

Avviket er knyttet til større kostnader 

ved drift og vedlikehold av kommunale 

veger, herunder beredskapskostnader og 

kjøp av tjenester fra private. Videre er 

det reduserte driftsinntekter knyttet til 

investeringsoppdrag hvor grunnarbeid i 

forbindelse med asfaltering er i betyde-

lig mindre omfang enn budsjettert.  

Prognose forutsetter en «god inngang» 

til vinteren da driftsnivået tillater max 4 

– 5 utkallinger (brøyting eller grusing) 

resten av året. 

Prognose kr. 0,750 mill. kroner ved 

årsslutt.  

 

Tildelingsenheten 

Prosjekter med annen finansiering: 

Trustprosjektene har samlet et regn-

skapsmessig underskudd på - 971`,   

IKT - Trust har et negativt avvik på - 

495`. 

Oppfølging Handlingsplan har et nega-

tivt avvik på - 469`. 

Samordningsprosjekt barn/unge har et 

negativt avvik på – kr 44` 

Dagtilbud Søre Jørstad har et negativt 

avvik på – kr 271` 

Sum prosjekter: - kr 2250’, dekkes over 

avsatte prosjektmidler. 

 

Støttekontakt har et overforbruk på 

132`kr. Utgiftene varierer noe pga va-

riasjoner i innlevering av lønningslister. 

Arbeides med å øke gruppetilbudene og 

redusere 1 til1 støttekontaktene. 

 

Omsorgslønn har et overforbruk nå på 

603`kr. Ut fra dagens nivå er det et for-

ventet overforbruk på 700`kr, som er 

høyere enn tidligere rapportert. Det 

handler om ny tildeling knyttet til kre-

vende omsorgssituasjon.  Det ble en 

vekst i antall tildelinger i 2011 pga 

svært krevende omsorgssituasjoner og 

som medfører overforbruket i 2012.   

 

Rådmannen foreslås å styrke tjeneste-

områdets ramme med 850.000 kr for å 

dekke volumvekst knyttet til støttekon-

takt og omsorgslønn. 

 

Vann og avløp 

Totalt positivt avvik på ca. 10,5 mill. 

kroner. 

 

Renovasjon: Positivt avvik (41.149). 

Balanse ved årsslutt. 

Vann og avløp: Positivt avvik på ca. 

10,4 mill. kroner.  

 

Hovedandelen av avviket skyldes:  

• Merinntekter på tilknytningsge-

byr (ca. 3 mill. kroner), hvorav noe 

skyldes periodiseringsfeil. 
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• Kostnader strøm avviker positivt 

i forhold til periodiseringen (ca. 1,6 

mill. kroner), hvorav noe skyldes perio-

diseringsfeil. 

• Lavere aktivitet enn budsjet-

tert/planlagt drift vedlikehold tekniske 

anlegg og ledningsnett (ca. 4,1 mill kro-

ner). Dette skyldes for lav bemanning 

og Lillehammer kommune får dermed 

ikke utført pålagte/planlagte oppgaver i 

henhold til lover/forskrifter. Dette er 

noe kritisk med tanke på drikkevann og 

sikkerhet. Avvik skyldes også at noen 

tiltak er belastet kapital, men skal belas-

tes drift (1,5 – 2 mill kroner). Dette vil 

redusere det positive avviket. 

 

Det forutsettes at budsjettet går i balan-

se ved årsavslutning, inklusive avset-

ninger til fond. Det forutsetter imidlertid 

at kalkulatoriske renter og avskrivninger 

er i henhold til vedtatt budsjett. 

 

 

 

Fagenhetene: 

Strategi og utvikling 

"Salg" av medarbeidere til prosjekt er 

bedre enn budsjettert. Kombinert med 

noe sykefravær vil dette gi en reell be-

sparelse i inneværende år på rundt en 

halv million. Resten av det positive av-

viket skyldes periodisering av inntekter. 

 

Personal  

Ingen endringer siden 1.tertial. Tjenes-

ten forventes å gå i balanse ved årets 

slutt. 

 

Informasjon og service  

Negativt avvik på kr. 314.000. Hoved-

årsak er merutgifter til kommunal bo-

støtte på kr. 144.000 - årsak volumøk-

ning og etterbetalinger. Beregnet mer-

forbruk på kommunal bostøtte utover 

budsjett er på kr. 216.000. Øvrig avvik 

er periodiseringsavvik og reelle avvik 

som søkes dekket ved refusjon syke-

lønn, vakanse mv. Uten kompensasjon 

for merutgifter til kommunal bostøtte 

vil avvik på årsbasis være på omlag kr 

150. - 200.000. 

 

Rådmannen anbefaler å styrke området 

med 150.000 kroner. 

 

Økonomi 

Positivt avvik på 2,0 mill. kr skyldes en 

del periodiseringsavvik på løpende 

driftsutgifter, pga. forsinket faktura fra 

flere leverandører. Det er mindreforbruk 

på lønn på 700.000 kr, pga vakanser og 

ref. sykefravær. Det vil påløpe en del 

konsulentkostnader pga vakanser ut 

over høsten, samt utgifter til 

kurs/opplæring. Mindreforbruk ved års-

slutt avsettes til over-/underskuddsfond 

i hht avtale 3-1 samarbeidet. Årsresultat 

= 0. 

 

Innkjøp 

Tjenesten forventes å gå i balanse ved 

årets slutt. 

 

 

Andre bevilgningsområder: 

 

Samhandlingsreformen 

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til 

hvordan Samhandlingsreformen vil slå 

ut økonomisk for 2012, og til hvorvidt 

reformen er fullfinansiert. 

Kommunal medfinansiering, betaling 

for innleggelser til sykehuset, har et 

merforbruk på 1,1 mill. kr etter avreg-

ning for 1.tertial. Foreløpige tall for 

perioden mai-juli viser omtrent som 

budsjettert, noe som kan tyde på en po-

sitiv utvikling økonomisk sett.  

 

Når det gjelder utskrivningsklare pasi-

enter, så har Lillehammer kommune fått 

regning på 228 liggedøgn for perioden 

jan-mai. Dette utgjør ca 900.000 kr, 

men av disse så er 62 døgn (ca 

250.000kr) under avklaring med Syke-

huset Innlandet. 

 

I 1.tertial ble det bevilget 12 mill. kr fra 

disposisjonsfond (utviklingsfond) i tids-

perspektivet 2012/2013, som skal dekke 

økte utgifter ved Lillehammer helsehus 

(intermediærenhet, legetjenester, forbe-

redelse til ø.hjelp tilbud).  
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Det er nå bekreftet at Lillehammer-

regionen inklusiv Ringebu mottar 

ø.hjelp tilskudd på 4.9 mill. kr allerede i 

2012. Det er påbegynt et utredningsar-

beid, og planen er å opprette 4 senge-

plasser fom 15.okt. 2012.  

Ringsaker kommune er ikke med i 

2012, men er en fortsatt aktuell samar-

beidspartner fom 2013.  

 

På bakgrunn av dette meldes det forelø-

pig om en prognose på 0, men det vars-

les om en betydelig usikkerhet. 

 

Kommuneoverlegens områder (legevakt 

m.m.) 

Kommuneoverlegen varsler en års-

prognose på ca. -1,1 mill. kroner ift. 

budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet 

til økte lønnsutgifter/ økt personell i 

2012 etter inngåelse av ny legevaktavta-

le. Dette utgjør ca. 0,9-1,1 mil. kroner 

for Lillehammer kommune. Det er fore-

løpig ikke avklart hvilket tidspunkt av-

talen gjelder fra (dato). 

I tillegg er det en økt avtalekostnad ift. 

overgrepsmottak på ca. kr 100.000. Det 

er også varslet om noe økte helseutgifter 

for behandling i utland (kr 30.000), og 

ekstra utgifter ved etablering av psyko-

sosialt kriseteam (kr 55.000). 

 

Rådmannen anbefaler å kompensere 

tjenesten med kr 1,1 mill. kr i 2.tertial. 

 

IKT 

Bevilgningsområdet fremstår med et 

negativt avvik på 1,5 mill. kr.   Dette er 

begrunnet i merutgifter på tidligere inn-

gåtte avtaler og ikke budsjetterte utgif-

ter til felles IKT-systemer, forbruksba-

sert lagring, vaktordning for sikker IKT-

drift, telefoni, mv. Årsprognosen er et 

negativt avvik på 1,8 mill. kr.  Det vil 

bli gjennomført en gjennomgang av 

hele IKT området i 2013.  

Rådmannen anbefaler å styrke området 

med 1 million kroner. 

 

Rådhusforvaltning 

Positivt avvik på kr. 336.000 skyldes 

feilpostering.  Området er i balanse pr 

2.tertial.  Kantina har et negativt avvik 

på 250.000 kr.  Mindreforbruk på 

strøm/brensel og noe reduserte vaktmes-

ter- og vedlikeholdskostnader gir balan-

se pr. august. Fyrings- og vedlikeholds-

utgifter utover høst/vinter vil avgjøre 

om området går i balanse ved årsslutt. 

Foreløpig prognose er balanse. 

 

Rådmannsfunksjon 

Negativt avvik på kr. 719.000.  Omlag 

250.000 kr vil bli dekket inn ved pro-

sjektmidler/fond.  Resterende er perio-

diseringsavvik. 

 

Det forventes balanse ved årets slutt. 

 

Politisk virksomhet  

Negativt avvik på kr 68.000 som i det 

alt vesentlige gjelder tjenestefri-

kjøp/kompensasjon tapt arbeidsfortje-

neste for politikere.  Dette kan jevnes ut 

på årsbasis, men vi ser en økende trend 

om krav om refusjon. 

Det er noe mindreforbruk på andre om-

råder, og inntil videre er årsprogno-

sen lik budsjettbalanse. 

 

Revisjon og kontrollutvalg 

Positivt avvik på 88.000 kr, som i det alt 

vesentlige er periodiseringsav-

vik. Årsprognosen lik budsjettbalanse. 

 

Kirkelig fellesråd 

Lillehammer kirkelig fellesråd varsler 

en usikkerhet ift. den økonomiske situa-

sjonen for 2012.. Dette er i hovedsak 

knyttet til lavere festeavgifter enn forut-

satt i budsjettet.
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3.2 Oppsummering 

 
3.2.1 Aggregert avviksprognose ved årets slutt 
 

 
(tall i tusen kr)

Bevomr(T) Årsprognose 

Totalt i år (etter 

tiltak, før komp.)

Årsbudsjett 

(justert)

Avvik prognose 

etter tiltak,før 

komp.

Anbefalt 

kompensasjon

Avvik prognose 

etter tiltak og 

komp.

 

Tjenesteområder:

AREAL OG MILJØ 4 446 3 446 -1 000 0 -1 000

AVLASTNING 20 721 20 721 0 0 0

BARNEVERNSTJENESTEN 32 270 32 130 -140 140 0

BOFELLESSKAP 112 396 112 396 0 0 0

BYGGSERVICE 28 243 28 243 0 0 0

EIENDOM -3 898 -3 898 0 0 0

GRUNNSKOLE 314 058 314 058 0 0 0

HJEMMETJENESTEN 2) 153 395 150 695 -2 700 1 800 -900

KULTUR OG FRITID 15 036 15 036 0 0 0

KULTURHUSET BANKEN 3 001 3 001 0 0 0

LILLEHAMMER HELSESTASJON 11 352 11 272 -80 80 0

LILLEHAMMER BIBLIOTEK 9 818 9 818 0 0 0

LILLEHAMMER KINO 517 517 0 0 0

LILLEHAMMER HELSEHUS 126 131 126 131 0 0 0

LILLEHAMMER KULTURSKOLE 6 427 6 427 0 0 0

NAV 39 753 39 453 -300 0 -300

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER 36 126 36 126 0 0 0

REHABILITERING 17 279 17 279 0 0 0

SYSSELSETTING 18 237 18 237 0 0 0

TILDELINGSENHETEN 16 683 15 833 -850 850 0

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ 35 990 35 240 -750 0 -750

KOMMUNALE BARNEHAGER 66 984 66 984 0 0 0

BARNEHAGEFORVALTNING 90 421 88 021 -2 400 0 -2 400

Fagenheter:

STRATEGI OG UTVIKLING 8 258 8 758 500 0 500

PERSONAL 10 267 10 267 0 0 0

INFORMASJON OG SERVICE 15 006 14 856 -150 150 0

ØKONOMI -1 143 -1 143 0 0 0

INNKJØP 1 464 1 464 0 0 0

Andre bevilgningsområder:

KOMMUNEOVERLEGENS OMRÅDER 1) 16 983 15 883 -1 100 1 100 0

SAMHANDLINGSREFORMEN 3) 32 566 32 566 0 0

IT 14 886 13 086 -1 800 1 000 -800

RÅDMANNSFUNKSJON 6 009 6 009 0 0 0

RÅDHUSFORVALTNING 9 768 9 768 0 0 0

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD 9 218 9 218 0 0 0

Politisk virksomhet 6 343 6 343 0 0 0

Revisjon og kontrollutvalg 2 043 2 043 0 0 0

Omplasseringsutvalg / overtallige 879 879 0 0 0

Brann- og feiervesen 19 601 19 601 0 0 0

Lilleh.kommunes andel felles funk. 18 493 18 493 0 0 0

Sum bevilgningsområder eks VA og LØB 1 326 029 1 315 259 -10 770 5 120 -5 650

2 012

 

 
1) Årsbudsjett og årsprognose ligger under Personal i regnskapssystemet. Er splittet i tabellen over. 

    2) Av den foreslåtte kompensasjonen, dekkes 1,1 mill. kroner av økning i tilskudd for ressurskrevende brukere 

  
   3) Samhandlingsreformen: 12 mill. kroner "Utviklingsfond".  
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3.2.2 Budsjettendringer 
 

(Tall i 1000-kr)                                              

Bevilgningsområde

Ramme-

endring Type ramme-endring

Endringer i kommunal felleskasse

Rammetilskudd 600 Inntektsøkning

Refusjon ressurskrevende brukere 1 100 Inntektsøkning

Utbytte 4 000 Inntektsøkning

Netto innsparing på grunn av streiken 6 400 Inntektsøkning

Sum felleskasse 12 100 Inntektsøkning

Endringer i driftsrammene:

Barneverntjenesten 140 Utgiftsøkning

Hjemmetjenesten 1 800 Utgiftsøkning

Lillehammer helsestasjon 80 Utgiftsøkning

Tildelingsenheten 850 Utgiftsøkning

Informasjon og Service 150 Utgiftsøkning

Kommuneoverlegens områder 1 100 Utgiftsøkning

IT 1 000 Utgiftsøkning

Sum endring driftsrammer 5 120 Utgiftsøkning

SUM NETTO påvirkning av reserve 6 980 Netto merinntekt

 
 Etter kompensasjon i 2. tertial rapport, vil det stå igjen 18,7 millioner kroner på 

årets reserve. 
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3.2.3 Fondsoversikt 
 
tall i mill k r Vedtatt Forslag

1. tert rapp 2. tert rapp

Driftsfond

Ubundne driftsfond 38,2 23,9 1,3 -0,1 -30,4 33,0

Disposisjonsfond 36,2 24,5 1,3 -30,38 0,8 32,4

Forsikringsfond 0,7 0,35 -0,1 0,9

Flyktningefond 0,6 -0,6 0,0

Sum andre ubundne driftsfond 0,8 -0,28 0,5

Bundne driftsfond 53,1 1,3 0 0,3 0 54,7

Næringsfond 1,0 1,0

Vannfond 8,0 8,0

Avløpsfond 19,6 19,6

Kulturfond 2,7 2,7

Sum gaver og minnefond 2,4 0,3 2,7

Sum andre bundne driftsfond 19,4 1,3 20,7

0,0

Investeringsfond

Ubundne investeringsfond 10,3 0 0 0 0 10,3

Kapitalfond 0,4 0,4

Utviklingsfond kraftfusjon 4,7 4,7

Sum andre ubundne investeringsfond 5,2 5,2

Bundne investeringsfond 10,5 0 0 0,5 0 11,0

Frikjøpsfond 0,7 0,7

Forvaltningslånefond 1,9 1,9

Idrettsfond 2,5 0,5 3,0

Sum andre bundne investeringsfond 5,5 5,5

Sum fond 112,0 25,2 1,3 0,7 -30,4 0,0 108,9

Saldo pr 

31.12.11

Budsjett 

2012

Overskudd 

2011

Endringer 

1. og 2. tert

Prognose 

31.12.2012

 
Ved foreslåtte budsjettendringer, forventer man totale fond i størrelsesorden 109 mill. 
kroner pr 31.12.2012, herav disposisjonsfond på 32,6 millioner kroner. Årets prognose 
på – 5,6 millioner kroner er trukket fra i prognose disposisjonsfond. 
 
 
 
 
 

4. Finans  
 
Finansrapportering kommer som egen sak i oktober. 
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5. Bevilgninger investering  
 
Investeringsprosjektene følger i hovedsak budsjett 2012 med beløp og framdrift. 

 

Det er noen unntak: 

 

Investeringsbevilgninger prognostisert med høyere utgiftsnivå enn vedtatt: 

 Eiendom: Rehabiliteringen av Lillehammer helsehus går raskere enn først antatt, 

og man ser et behov for utvidelse av rammen med ca. 23,5 mill. kroner i 2012. 

Dette er ingen kostnadsoverskridelse, men en forsering av framdrift. 

 

Investeringsbevilgninger prognostisert med lavere utgiftsnivå/høyere inntektsnivå enn 

vedtatt: 

 Eiendom: Salg av eiendomsmasse. Det er budsjettert med salg av eiendom på 3 

mill. kroner. Det er imidlertid solgt eiendom for ca. 7,8 mill. kroner. Salg av ei-

endom utover budsjett, 4,8 mill. kroner, kan brukes til å finansiere andre pro-

sjekter. 

 Kommunalteknikk og Utemiljø: Det er vedtatt investeringsbevilgninger på til-

sammen 15 mill. til Birkebeineren Skistadion og Lysgårdsbakken HS 104. Av 

dette er 5 mill. kroner budsjettert finansiert via låneopptak. Via kommunestyre-

sak 60/12 Kommunal bevilgning til utvikling av Birkebeineren Skistadion ble 

det vedtatt å utbetale tilskudd til Birkebeineren Skistadion. Dette erstatter den 

opprinnelige investeringsbevilgningen. Låneopptaket på 5 mill. kroner vil derfor 

ikke bli brukt til de opprinnelig vedtatte investeringer. 

 Vann og Avløp: Innenfor Vann og Avløp er investeringsrammen allerede ved 

første tertial justert ned noe i forhold til forventet aktivitet. Resultatet viser nå at 

vi fortsatt har for liten kapasitet (prosjekt ledelse/anleggsmannskap) til å fullføre 

prioriterte planlagte tiltak inneværende år. Det er også noe forsinkelse tilknyttet 

pågående store prosjekter (eks. Vingrom med høydebasseng/randsone og tiltak 

tekniske anlegg) som kan føres til at kostnader budsjettert belastet 2012 først vil 

bli belastet i 2013. Budsjettet kan derfor reduseres med i størrelsesorden 9 mil-

lioner kroner. 

 

Pr. 31.08 ser man en økning av investeringsbehov på 23,5 mill. kroner knyttet til 

Lillehammer Helsehus. Samtidig ser med reduserte investeringsbehov ved andre 

prosjekter innen Eiendom, Kommunalteknikk og Utemiljø og Vann og Avløp i 

Størrelsesorden 18,8 mill. kroner. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at 18,8 mill. kroner flyttes fra prosjekter beskrevet 

ovenfor til å utvide investeringsrammen knyttet til utvidelsen på Lillehammer 

Helsehus for 2012. 

 

De ytterligere 4,7 mill. kronene som man ser behov for ved utbyggingen på Lil-

lehammer helsehus vil rådmannen komme tilbake til i en budsjettsak i desember 

2012. 

 

 

 


