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Forord
Det regnskapsmessige resultatet for Lillehammer
kommune ble positivt 38,4 mill kr. for 2010.
Virksomhetene hadde til sammen 24,8 millioner
kroner i overforbruk, hvor de største avvikene
ligger på Hjemmetjenesten, NAV, Areal og Miljø
og
Grunnskole.
Tilsvarende
synliggjør
bevilgningsoversikten netto etter avsetninger og
bruk av fond et underforbruk på 63,2 millioner
kroner. Lillehammer kommune har dekket tapet på
21,1 mill kr fra 2008 over drift i 2010.
Lillehammer kommune har de siste årene jobbet
mye med å synliggjøre sammenhengen mellom
strategier og mål i kommunens overordnete
planverk, og de resultater kommunen oppnår. I
årsmeldingen legges det derfor vekt på å synliggjøre
resultatoppnåelse i forhold til de strategiske målsetninger som ble vedtatt i strategi- og økonomiplan
for 2010-2013, og som bygger på kommuneplanens
visjoner og strategier. Årsmeldingen for 2010 er
dermed ikke bare et tilbakeblikk på året som gikk,
men et viktig dokument når diskusjonene omkring
resultatmål og ambisjonsnivå for neste strategi- og
økonomiplan (2012-2015) tar til.

Samlet sett fremstår regnskapet 2010 forbedret i
forhold til 2009. Lillehammer kommune har fortsatt
betydelige utfordringer på driftssiden. Generelt sett
er kommunens samlede aktivitetsnivå sett i forhold
til kommunens inntektsnivå for høyt, særlig når en
tar hensyn til kommunens gjeldsbelastning som må
inndekkes gjennom årlige renter og avdrag før
driftsrammene fordeles ut på virksomhetene.
Med de signaler som er kommet fra sentralt hold
kan det også forventes en innstramning for
kommunesektoren i årene som kommer. Det blir
derfor svært viktig at debatten knyttet til kommende
Strategi- og økonomiplaner legger grunnlaget for å
øke det økonomiske handlingsrommet for
kommunen.

Lillehammer, 13. april 2011

Annar Skrefsrud
Rådmann

Kommunens samlede sykefravær var på 8,35 % i
2010. Dette er en reduksjon i forhold til 2009 på
2,35 % - poeng. Det langsiktige målet er på 7 %.
Over halvparten av tjenesteområdene har
sykefravær lavere enn målet på 7 %. Det er spesielt
i pleie- og omsorgssektoren og noen av
barnehagene at sykefraværet er høyt.
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Del 1. Strategiske styringskart for 2010
FRA VISJON TIL HANDLING

De strategiske styringskartene for Lillehammer kommune er utviklet
med utgangspunkt i kommuneplanens visjoner og strategier.
Styringskartene er hentet fra strategi- og økonomiplanen for 20102013.

Oppdrag og verdigrunnlag (hvem vi er og hva tror vi på)

Kommuneplan
Kommuneplan

Vår visjon (hva vi ønsker å være i fem punkter)

Hensikten med gjennomgangen som gjøres her er å synliggjøre
resultatoppnåelse i 2010, for derigjennom å etablere et faktagrunnlag
som et utgangspunkt for diskusjoner omkring resultatmål og
ambisjonsnivå i neste strategi- og økonomiplan.. Denne delen av
årsmeldingen 2010 er med andre ord også starten på den prosessen
som etter hvert skal resultere i strategi- og økonomiplanen for 20122015, som etter planen skal sendes ut sommeren 2011.

Strategier (hypoteser om hvordan vi kommer dit/veivalg)
Strategiske mål og målkart (hvordan vi følger med på om strategiene
virker)

StrategiStrategi-og
ogøkonomiplan
økonomiplan
Årsmelding
Årsmelding

Resultater vi må oppnå

Budsjett/Tertialrapporter
Budsjett/Tertialrapporter
Styringsark
Styringsark

Resultater jeg må oppnå

Spørsmål det er naturlig å stille seg i forbindelse med denne gjennomgangen kan for eksempel være:




Er de strategiske målene riktige/hensiktsmessige i forhold til
strategiene/visjonene?
Er de måleindikatorene hensiktsmessige, d.v.s. måler eller i
det minste indikerer de de forholdene man er opptatt av å få
fram?
Er ambisjonsnivåene riktig i forhold til ønsket og realisert
utvikling?

Det understrekes at det ikke alltid er mulig å finne måleindikatorer
(målbare mål) som fullt ut dekker de forholdene man ønsker å følge
opp. I slike tilfelle kan det være nødvendig å bruke indirekte oppfølgingsmål, men på en slik måte at disse ikke blir mål i seg selv.

(av
(avogogtiltilererKommunedelKommunedelplaner nødvendige for
planer nødvendige for
å utdype strategier)
å utdype strategier)

Virksomhets- og arbeidsplaner
Virksomhets- og arbeidsplaner
Medarbeidersamtaler osv.
Medarbeidersamtaler osv.

www.lillehammer.kommune.no

Figur 1. Skjematisk framstilling av sammenhengen mellom ulike plannivå

Fra kommuneplanen 2006-2016:
Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved:
• Et sterkt lokaldemokrati
• Et livskraftig og attraktivt regionsenter
• At livskvalitet og livsgrunnlag deles mellom nålevende generasjoner
og med framtidige
• Robuste og skapende miljøer basert på variert næringsliv, kunnskap,
kultur og idrett
• Tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med

Visjonene i kommuneplanen er vist i rammen til høyre.
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1.1 Lillehammer skal kjennetegnes ved et sterkt lokaldemokrati
Dette er strategiene:
 Stimulere til engasjement og debatt, der etiske verdier holdes levende
 La barn og unge delta i plan- og beslutningsprosesser
 Engasjere grender og bydeler i plan- og beslutningsprosesser
 Legge til rette for bred deltakelse i politiske utvalg med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn
Dette er de strategiske målene for planperioden:
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Brukere/ innbyggere

Valgdeltakelse generelt

Økt interesse blant innbyggerne for å
engasjere seg i lokalsamfunnet, og mer
attraktivt å være folkevalgt.

Ambisjon

Resultater/kommentarer 2010

Økning

Ved kommunestyrevalg i 2007 var valgdeltakelsen i Lillehammer på 59,3 %. Dette
var en økning i forhold til 2003 (54,8 %) og 1999 (57,5 %). Valgdeltakelsen er
imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet (61,2 %) og gjennomsnittet for Oppland
(59,4 %).

Gj.snittsalder kommunestyret

+/- 20 % i forhold til
snitt av Lillehammers
befolkning

Andel kvinner i kommunestyret

+/- 20 % i forhold til
snitt av Lillehammers
befolkning

Andel med minoritetsbakgrunn

+/- 20 % i forhold til
snitt av Lillehammers
befolkning

Antall grendeutvalg som mottar
støtte (krever aktivitet)

Alle (10)

Spørsmål i
innbyggerundersøkelse

Gjennomsnittsalderen for kommunestyret valgt 2007 var 51 år, som var 2 år mer enn
gjennomsnittsalderen for kommunens befolkning (18 år og over). Dette er i tråd med
målet om representativitet. Fordelingen er imidlertid ikke representativ, se tabellen
nedenfor. Tall i parentes er antall medlemmer pr. aldersgruppe ved ”riktig”
fordeling:
18-24 år
25-39 år
40-54 år
55-66 år
67-79 år
80+ år
3 (5)
7 (11)
16 (13)
15(9)
5 (6)
1 (3)
Et kommunestyre som speiler Lillehammer innbyggeres kjønnssammensetning vil
bestå av 24 kvinner og 23 menn i kommunestyret. Kommunestyret valgt i 2007
består av 25 kvinner og 22 menn, som ligger godt innenfor tillatt avvik.
Statistikk som viser andel innbyggere 18 år eller mer med fremmedkulturell bakgrunn er ikke tilgjengelig, men for hele Lillehammers befolkning er andelen 6 %,
som tilsvarer tre representanter. Kommunestyret valgt i 2007 er ikke representativt i
så måte.

Det er for tiden 7 aktive grendeutvalg i Lillehammer kommune.

Må etableres
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Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Resultater/kommentarer 2010

Større reell lokal beslutningsrett.

Andel frie inntekter i % av totale
inntekter

> 60%

Andelen frie inntekter utgjør av kommunens totale inntekter 53,9 % som er samme
nivå som 2009, jfr. tabellen nedenfor.
2005
55,1 %

2006
54,1 %

2007
53,8 %

Kommunens anseelse som
samarbeidspartner er høy.

Spørsmål i
innbyggerundersøkelse

Må etableres

Innbyggerundersøkelse ikke foretatt i 2010.

Skape flere arenaer for å utøve
samfunnsengasjement og aktivt involvere
barn og unge i dette arbeidet.

Antall møter i ungdomsrådet.

=9

11 gjennomførte møter i 2010

Folkevalgtundersøkelse:
Andel som ønsker å ta gjenvalg
ved neste kommunestyrevalg.

ca 70 %

Ikke målt i 2010

Fornøydhet med tilgang på
interessante saker blant
kommunestyrerepresentanter
som ikke sitter i formannskapet.

>= 4,8

3,8 i 2010

Organisere den politiske virksomheten slik
at forholdene ligger til rette for engasjement
og deltakelse uavhengig av alder, kjønn og
bakgrunn.

2008
53,1

2009
53,3

2010
53,9

Gjensidig respekt mellom ansatte og folkevalgte gjennom å avklare oppgavefordeling
og gjøre hverandre gode.

Folkevalgtundersøkelse:
Admindeks = Gj.snitt av syv
spørsmål om tilfredshet med
administrasjonens arbeid

>= 4,8

Ikke målt i 2010

Innbyggernes engasjement i kommunale
beslutningsprosesser blir satt pris på.

Spørsmål i
innbyggerundersøkelse

Må etableres

Innbyggerundersøkelse ikke gjennomført i 2010.

Dialogen med innbyggerne forbedres.

Vurdering interaktive nettsider
(www.norge.no)

Gjennomsnitt

Rating www.norge.no 2010 = 63 % (gjennomsnitt). Ratingen er en vurdering av
nettsidenes tilgjengelighet, brukertilpassning og nyttig innhold.
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1.2 Lillehammer skal kjennetegnes ved et livskraftig og attraktivt regionsenter
Dette er strategiene:





Tilrettelegge for attraktive bomiljø med gode levekår, trygghet og tilgjengelighet, og rik tilgang på opplevelser
Bevare og utvikle varierte arbeidsplasser og et allsidig næringsliv.
Utvikle kompetanse og næringsmiljøer og nye næringer med basis i regionens kvaliteter og fortrinn.
Arbeide for utbygging av vegnett, banetilbud og kollektivtrafikk for å bedre tilgangen til området, og internt i området

Dette er de strategiske målene for planperioden:
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Brukere/ innbyggere

Befolkning 1.1. i Lillehammer,
totalt og 0-15 år

Befolkningsvekst i kommunen og regionen
for å sikre en sunn
befolkningssammensetning også i framtida.

Befolkning 1.1. i BIR
Lillehammer

Befolkning 1.1. i
Gudbrandsdalen

Resultat / kommentarer 2010

Befolkningsutviklingen i Lillehammer i 2010 gir en gjennomsnittsvekst siste tre år
på 1,0 %. Målet i kommuneplanen er 0,5 %. For aldersgruppen 0-15 år er
gjennomsnittsveksten siste tre år 0 %, mens målet i kommuneplanen er å komme
over minus 0,5 %.
Gjennomsnitt i
perioden lik
MMMM-alternativet
til SSB

Befolkningsutviklingen i Lillehammerregionen er også positiv, årlig gjennomsnittsvekst siste tre år er på 0,9 %, ambisjonsnivået er minst 0,2 %.
Årlig gjennomsnittsvekst siste tre år for Gudbrandsdalen er pluss 0,5 % og
ambisjonsnivået er minst minus 0,2 %.
Se også eget kapitel om befolkningsutvikling.
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Måles ved

Ambisjon

Varierte, trygge og trivelige bomiljøer med
barnehage og skole i nærområdet.

Levekårsindeks

Bedre enn
gjennomsnittet

Barnehagedekking og kvalitet

Bedre enn
gjennomsnittet

Skolekvalitet

Bedre enn
gjennomsnittet

Arbeidsløshet og utpendling

Fallende

Regional score på
næringsetableringsindeks

Blant de 24 beste

Samfunn & økonomi

Strategiske mål 2010-2013

Varierte arbeidsplasser som styrker
regionen.
Et attraktivt bymiljø, kombinert med gode
friluftsmuligheter.

Effektiv, miljøvennlig og hensiktsmessig
teknisk infrastruktur

Resultat / kommentarer 2010

Lillehammer scoret 5,0 på levekårsindeksen 2008 (egentlig levekårsproblemindeksen, slik at lav score er best). Dette er en økning i levekårsindeksen i
forhold til 2007 da scoren var 3,4. Tallene er hentet fra indeksen 2008, da denne
ikke lenger publiseres hos SSB.
93,4 % av barn i aldersgruppen 1-5 år har barnehageplass. Detter er en økning på 1
%-poeng fra 2009. Det avholdes brukerundersøkelser (foreldre/foresatte) ca hvert
annet år, i 2010 var gjennomsnittsscoren på hovedspørsmålet 5,0 på en skala fra en
(dårligst) til seks (best). 94,9 % av styrerne og de pedagogiske lederne har godkjent
førskolelærerutdanning, mens 29 % av assistenter med førskolelærer-, fag-, eller
annen pedagogisk utdanning. Utviklingen er i tråd med ambisjonsnivået. Andelen
mannlige ansatte er 8,5 %, som er på nivå med ambisjonsnivået 7,5 % og 1,2
prosentpoeng bedre enn for 2009.
Antall elever pr. årsverk var 10,4 i 2009. I 2010 offentliggjøres ikke denne
informasjonen lenger. Gjennomsnittlig gruppestørrelse (antall elevtimer/antall
lærertimer undervisning) var i 2010 13,1. Det må lages ny måleindikator for dette i
strategi og økonomiplan 2012-2015.
Antall elever pr. PC ble økt fra 4,5 til 4,8. Gj.sn. grunnskolepoeng (som er et uttrykk
for oppnådde karakterer) var på 40,5, en reduksjon på 1,0 poeng fra 2009. Dette
tilfredsstiller ambisjonsnivået.
Andel ansatte med rel. utdanning i SFO er 27,6 %, som er en økning fra 2009.

Andelen arbeidsløse 16-24 år ble redusert fra 2,5 % i 2009 til 1,9 % i 2010. Andelen
arbeidsløse 25-66 år økte fra 1,6 % i 2009 til 1,8 % i 2010. Ambisjonsnivået er 2,5
%.
Næringslivsindeksen for 2010 er utarbeidet av Telemarksforskning på grunnlag av
data fra 2009. Lillehammerregionen er på 16. plass totalt (av 83 regioner), som er
bedre enn ambisjonsnivået.
2009
83,2 %

Andel som bor i tettsteder
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2010
Ikke tilgj.

Snitt gruppe 13

Snitt hele landet

Kompetanse og holdninger

Prosesser

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Opparbeide en buffer med tilgjengelige
bolig- og næringsarealer.

Tilgjengelige næringsarealer pr.
1.1
Tilgjengelige boligarealer pr. 1.1

Minst 70 daa

Få sentrale og regionale myndigheter til å
forstå byens betydning for sterke regioner.

Inntektssystem som tar hensyn
til regionsentrenes særskilte
behov.

Ja/nei

Vi er stolte av Lillehammerregionen og
markedsfører dette.

Spørsmål i folkevalgt- og
medarbeiderundersøkelsen

Vi erkjenner at det som er bra for regionen
er bra for Lillehammer - og omvendt.

Spørsmål i innbygger- og
medarbeiderundersøkelser

Minst 120 daa

>4,8

Må etableres/
innarbeides

Resultat / kommentarer 2010

Tilgjengelige næringsarealer ved årsskiftet var på ca. 517 daa.
Tilgjengelige boligarealer (regulerte tomter) ved årsskiftet var på ca. 688 daa.

Folkevalgte (2007): 5,3
Medarbeidere (2010): 4,4 (Ny undersøkelse basert på KS modell)

Innbyggerundersøkelse er ikke gjennomført i 2010.

Øke kompetansen i forhold til
næringsutvikling i Lillehammer kommune
som organisasjon.
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1.3 Lillehammer skal kjennetegnes ved at livskvalitet og livsgrunnlag skal forvaltes til det beste for nålevende og
fremtidige generasjoner
Dette er strategiene:
 Forvalte kommunens ressurser rettferdig, slik at de også sikres for framtidige generasjoner.
 Legge forholdene til rette, slik at alle innbyggere kan benytte egne ressurser, oppleve uavhengighet og bidra til fellesskapet
 Aktivt forebygge kriser, uønskede hendelser og kriminalitet, og ha beredskap mot dette.
 Unngå at utvikling bidrar til økt forurensing.
Dette er de strategiske målene for planperioden:
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Resultat / kommentarer 2010

Økt grad av miljø- og
forbruksbevissthet hos
innbyggerne.

Andel gjenvunnet
husholdningsavfall

Landsgjennomsnitt

I 2010 ble 86 % andel av husholdningsavfall gjenvunnet (inkludert energiutnytting).
Landsgjennomsnittet i 2010 er 79 %.

Brukere/innbyggere

Renovasjonsavgift (standardabonnement) uten moms i kroner:
Snitt
Snitt hele
2009
2010
gruppe 13 landet
2010
2010
1840
1892
2274
2407
Luftkvalitet i sentrum

Færre innbyggere som
ikke kan eller vil delta i
samfunnet.

I følge forskrift –
maks 35 dager
Nasjonale mål maks 7
dager/ kommunale mål
– maks 25 dager)

Levekårsindeks

Det var i 20 dager med for høye konsentrasjoner av svevestøv på Bankplassen og 7
dager med overskridelser ved Lillehammer barnehage. Det vil si godt innenfor forskrift,
men for høyt i forhold til nasjonale/kommunale mål.

SSB publiserer ikke lengre levekårsindeksen (avsluttet 2009)

Arbeidsløshet 16-24 år
Arbeidsløshet 25-66 år

= 2,5%

Andelen arbeidsløse 16-24 år ble redusert fra 2,5 % i 2009 til 1,9 % i 2010. Andelen
arbeidsløse 25-66 år økte fra 1,6 % i 2009 til 1,8 % i 2010..

Andel innbyggere på trygd

Lavere enn
gjennomsnitt

Tall for andel innbyggere på (uføre)trygd i 2010 var 8,4 %. Tall for 2008 var 8,3 %.
Nasjonalt snitt i 2010 var 9,5 %.

Frafall i den videregående skole

Må etableres
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Måles ved

Ambisjon

Redusert arealforbruk pr.
innbygger.

Mål for arealbruk

Må etableres

Redusert utslipp av
klimagasser

Mål for utslipp

-20 % innen 2020

KS har satt i gang et arbeid som Lillehammer skal innlemmes i ila 2010.

Det kommunale felleseiet
forvaltes på en
tillitvekkende måte.

Lånegjeld pr. innbygger

Lavere enn i dag

Netto lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) pr. innbygger var ved utløpet av 2010
på 43.860, dette er en økning på 1,0 % i forhold til 2009.

Om kommunen er ROBEKlistet

Nei

Lillehammer kommune er ikke ROBEK-listet.

Rammebetingelser

Strategiske mål 2010-2013

Produktivitet sentrale tjenester

Tilreisende og innflyttere
skal føle seg velkommen.

Resultat av
innbyggerundersøkelse

Nullutslipp i Mjøsa

I rapporter fra SFT og NIVA

Resultat / kommentarer 2010

Tjenesteavhengig

Må etableres

Ren fisk og
kostholdsråd
unødvendig
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Produktivitet sentrale tjenester:
Nettoutgift pr
Lillehammer
Lillehammer
Snitt
innb. (i kroner)
2009
2010
gruppe 13
Totalt
36 892
37 195
35 693
Barnehage
655
593
1 039
Grunnskole
10551
10 748
10 671
Pleie og omsorg
14519
14 742
12 609
Aktivitetstilbud til
99
109
166
barn og unge
Alle tall er basert på ureviderte KOSTRA-nøkkeltall fra mars 2011.

Innbyggerundersøkelse er ikke gjennomført i 2010.

Snitt hele
landet
39 137
1 178
11 264
13 377
192

Prosesser

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Gode
integrasjonsprosesser,
med spesiell vekt på
flyktninger og arbeidsliv.

Arbeidsløshet blant flyktninger
i Lillehammer

Samordning av tjenester
basert på brukernes
behov.

Brukerundersøkelser

Kontinuerlig
effektivisering av
tjenesteproduksjon og
administrasjon.

Benchmarking mot andre kommuner via KOSTRA

Tjenesteavhengig

Fylkesmannens tilsyn

”Meget
tilfredsstillende”

Gode kriseplaner i
samarbeid med andre
etater

Ambisjon
Arbeidsløshet ikke vestlige
innvandrere = som for
andre

Må innarbeides
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Resultat / kommentarer 2010

Andel personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land som var arbeidsledige
eller på arbeidsmarkedstiltak ble redusert fra 8,5 % i 4. kvartal 2009 til 7,7 % 4. kvartal
2010. Landsgjennomsnittet pr 31.12.2010 var 7,4 %. Generell arbeidsledighet
31.12.2010 i Lillehammer kommune var 2,3 %

Se del 1.5

Se utdypende tjenesteindikatorer til sist i del 1.

Ved fylkesmannens tilsyn i desember 2007 fikk kommunen meget positiv
tilbakemelding på arbeidet med ROS og beredskap.

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Resultat / kommentarer 2010

Ansatte med høy grad av
miljø- og
forbruksbevissthet.

Kommunalt energiforbruk

Reduseres

Kommunalt energiforbruk pr innbygger er 1.303 kroner per innbygger i 2010. Dette er
45 kr mer enn i 2009.

Kommunalt avfall

Må etableres

Lar seg ikke måle.

Lar seg ikke etablere

Årlig kontaktmøte og annen
oppfølging

Skape oppmerksomhet
og bedre livskvaliteten
til lesbiske, homofile
og bifile.

Må etableres

Må etableres

Medarbeiderundersøkelsen om
ansvar og myndighet

=>4,8

Kompetanse og holdninger

Lillehammer som
rasismefri sone.

Handlingsplakat for bedre
livskvalitet for lesbiske,
homofile og bifile

Føre var prinsippet i
planlegging, og innføring
av prinsippet om
universell utforming.
Ledere som er gode på
myndiggjøring og
endringsledelse.

Helsestasjonen har eget opplegg for 10. klasse på plan B.
 Kommunens personalpolitikk likebehandler alle grupper
 Kultur og fritid har tatt inn generell formulering om likebehandling ved
tildeling til lag og foreninger
 Skeiv ungdom har bl.a. tilbudt alle skoler informasjon.

Ikke målbart i medarbeiderundersøkelsen 2010
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1.4 Lillehammer skal kjennetegnes ved robuste og skapende miljøer basert på variert næringsliv, kunnskap,
kultur og idrett
Dette er strategiene:
 Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være kjent som kultur- og idrettsbyen.
 Kommunens tradisjoner og aktiviteter i institusjoner, anlegg og frivillige organisasjoner skal være til glede og nytte for innbyggere og
besøkende
 Legge aktivt til rette for barn- og unges skaperkraft og virkelyst, og samspille langsiktig med frivillige aktører for å sikre et aktivt kultur-,
idretts- og friluftsliv.
 Satse på kompetanseinstitusjoner som kan støtte opp om hverandre og styrke regionen

Brukere/ innbyggere

Dette er de strategiske målene for planperioden:
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Innbyggere som er stolte av og
bruker kultur- og idrettsanleggene.

Antall besøk pr. innbygger
kultur og idrettsanlegg

Stabilt

Innbyggere som tar samfunnsansvar og deltar i frivillig arbeid.

Barn og unge som er kreative og
aktive, både som kulturutøvere og
-brukere

Resultater / kommentarer 2010

Besøk pr. innbygger
Kino
Bibliotek
Kulturhuset Banken
Jorekstad fritidsbad
Bruksgrad (i prosent):
Kristins Hall

2007
4,0
5,8
4,3
4,2

2008
4,5
5,7
4,4
4,4

2009
4,9
5,8
3,8
4,2

66,4

-

80

2010
4,0
6,9
3,2
4,3

Dugnadstimer kjøpt av
Olympiaparken
Organisasjonsmedlemskap
pr. innbygger

Olympiaparken kjøpte i 2009 tilsammen 7240 dugnadstimer. (Siste mottatte tall).

Organisasjonsmedlemskap
pr. innbygger 0-18 år

Medlemskap pr. innbygger mellom 0-18 år var 0,96.

Medlemskap pr. innbygger i idrettsorganisasjoner var 0,5.
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Samfunn & økonomi

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Resultater / kommentarer 2010

Kultur- og idrettsanleggene
oppfattes som moderne og
attraktive.
Kultur- og idrettsbyen oppfattes
som et varemerke for Lillehammer

Antall idrettsarrangement
med nasjonal status eller
høyere

>20

Oversikt over antall idrettsarrangementer med nasjonal status eller høyere var 21 i
2010.

Lillehammer Campus er en
attraktiv og viktig del av et
innlandsuniversitet

Studenttilfredshet HiL
Antall søkere HiL
Antall idrettsstudenter
HiL

Stabilt

StudMag undersøkelsen 2007 viste en tilfredshetscore blant studenter på HiL på 5,1.
Dette er blant de høyeste i landet. Senere undersøkelser har vært mindre omfattende.
I 2009 var 15 987 søknader til ulike studier ved HiL, av disse 2 016 primærsøkere.
Det er ca. 4 500 registerte studenter ved HiL, av disse er om lag 140 toppidrettsstudenter.

Faste arrangement/festivaler som
er kjent

Festivaler som får
statsstøtte

Fire

Fire festivaler fikk statstøtte i 2010 (Norsk litteraturfestival, Dølajazz og
Amandusfestivalen og Teaterdagene).
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Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Resultater / kommentarer 2010

Lillehammer er et naturlig sentrum
for kompetanseutvikling i
regionen.

Akademiske kriterier
innlandsuniversitet

Som i HILs plan

HiL tilbyr 9 forskjellige mastergrader, og tilbyr et doktorgradsstudium.

Bevare viktige kulturlandskap,
natur- og friluftsområder.

Friluftsområder med
kommunal råderett
Vernet areal

Som i dag

Arbeidsplasser innen
kulturbaserte næringer

Må fastsettes når
definisjon
foreligger

Legge til rette for organisert
kontakt mellom kommune og
næringsliv.

Antall kontakttilfeller

Alle registrerte
bedrifter skal ha
tilbud om minst
en kontakt med
kommunen i
løpet av en 4-års
periode, i tillegg
til den kontakten
som er i dag.

Legge til rette for lærlingeplasser,
praksisplasser og sommerjobber.

Antall lærlingeplasser

Legge til rette for kontakt
grunnskole-næringsliv.

Antall kontaktprosjekter

Legge til rette for
landbruksutvikling i tilknytning til
kulturbasert reiseliv, og gjennom
økt foredling og omsetning av
lokalt råstoff.

Antall bruk som deltar i
utviklingsprosjekt

Prosesser

Legge til rette for utvikling av
kultur- og arrangementskompetanse, blant annet for å
fremme kulturbasert
næringsutvikling.

25
lærlingeplasser
Alle elever i
grunnskolen skal
omfattes

Friluftsområder med
kommunal råderett (dekar
pr. 10.000 årsinnbyggere)

Lhmr
2010

Snitt
gruppe 13

Snitt hele
landet

Lhmr
2009

153

-

-

155

Lillehammer Næringsforum har hatt fire møter i 2010. Dette er i henhold til
beslutning i styringsgruppa (4 møter pr år).

18 lærlinger pr 31.12.2010

Det har tidligere år vært arrangert samarbeidsmøter med ungdomsskoler med
informasjon til elevbedrifter. Dette på initiativ fra skolene. Slike samarbeidsmøter
har ikke vært gjennomført i 2010, men kommunen har vært involvert i
ungdomsbedriftsprosjekter i videregående skoler i regi av Oppland Fylkeskommune.

Må fastsettes
(jfr. Ny GLØd)
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Kompetanse og
holdninger

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010-2013

Måles ved

Ambisjon

Utvikle kompetanse for
samhandling eksternt.

Innbyggerundersøkelser

Må etableres

Innbyggernes engasjement i
kommunale beslutningsprosesser
blir satt pris på.

Resultater / kommentarer 2010

Innbyggerundersøkelse er ikke gjennomført i 2010.
Ytterligere måleindikatorer og ambisjonsnivå må fastsettes i forbindelse med ny
strategi- og økonomiplan.
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1.5 Visjon: Lillehammer skal kjennetegnes ved tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med
Dette er strategiene våre:
 Kommunale tjenester skal være kjente og tilgjengelige når du trenger dem
 En åpen, profesjonell og serviceinnstilt organisasjon
 Utvikle tjenestene med utgangspunkt i brukernes behov og samfunnets krav
 Full behovsdekning med god nok standard skal prioriteres før standardheving
Dette er de strategiske målene for planperioden:
Strategiske mål 2010 – 2013

Måles ved

Ambisjon

Resultater / kommentarer 2010

Brukere/ innbyggere

Gjennomførte brukerundersøkelser:
Innbyggerne er fornøyd med
tjenestetilbudet.

Innbyggerundersøkelse

=>4,8

Brukerne er fornøyd med
tjenestene de mottar.

Brukerundersøkelser

=>4,8

Innbyggere og brukere er fornøyd
med måten de behandles på.

Brukerundersøkelser

Alle saker i barnevernstjenesten
skal behandles innenfor tidsfristen

Tema
SFO (foreldre)
Hjemmetjenester (pasienter)
Hjemmetjenester (pårørende)
Psykisk helsetjeneste
Barnehage (foreldre)
Sykehjem (pasienter)
PU-brukere
PU-pårørende
Sykehjem (pårørende)
Brukerundersøkelse – høflig
og respektfull behandling:
Hjemmetjenester (pasienter)
Sykehjem (pasienter)
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År gj.ført
2011
2007
2007
2010
2007
2009
2010
2010
2009

Gj.snitt
4,4 av 6
5,0 av 6
4,8 av 6
3,3 av 4
5,0 av 6
4,8 av 6
3,6 av 4
2,8 av 4
4,4 av 6

År gj.ført
2007
2009

Gj.snitt
5,3
5,2

Prosesser

Samfunn & økonomi

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010 – 2013

Måles ved

Ambisjon

Resultater / kommentarer 2010

Kommunen oppfattes som åpen,
serviceinnstilt og tilgjengelig.

Nasjonale tilgjengelighetsundersøkelser

Blant de 25 %
beste

Ingen undersøkelse gjennomført i 2010.

KSI-måling E-post
KSI-måling telefon

=> 4,8
=> 4,8

Kvalitet kommunens
nettsted

Stabil

Prioriteringer som gjøres
aksepteres av innbyggerne og
overordnete myndigheter.

Antall klager
Antall klager som får
medhold av fylkesmann

Stabil
Stabil

Etablere omforente standarder for
tjenestene, og formidle disse
internt og eksternt.

Andel ansatte som bruker
kvalitetssystemet

80-100 %

Etablere flere arenaer for dialog
med brukerne.

Brukerundersøkelser

Må innarbeides

Øke tilgjengeligheten ved å utnytte
IKT-verktøy.

Medarbeiderundersøkelsen,
tilfredshet med egen IKTkompetanse
Medarbeiderundersøkelsen,
tilfredshet med egen
utvikling og kompetanse

Høyne kommunens samlede
kompetanse gjennom systematisk
kompetanseutvikling og riktig
rekruttering.

Rating www.norge.no 2010 = 63 % (gjennomsnitt). Ratingen er en vurdering av
nettsidenes tilgjengelighet, brukertilpassning og nyttig innhold.

Kommunen har i dag ikke noe sentralt klageregister. Spørsmålet om et slikt skal
etableres og hvordan det skal følges opp må tas opp i forbindelse med ny strategi- og
økonomiplan.
I løpet av 2010 er andelen som bruker kvalitetssystemet Standarden om lag 60 %

Ytterligere måleindikatorer og ambisjonsnivå må fastsettes i forbindelse med
strategi- og økonomiplan 2011-2014.

=> 4,8
=> 4,8

Tilgang på hjelpemidler (data, verktøy, hjelpemidler
etc)
Har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppg.
Legger til rette for kompetanseutvikling
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2010
4,3
4,7
3,8

Kompetanse og holdninger

Årsmelding 2010
Strategiske mål 2010 – 2013

Måles ved

Ambisjon

Ansvarliggjøre ansatte i forhold til
kommunens samlede virksomhet
(utvidet myndiggjøring).

Medarbeiderundersøkelsen
alt i alt

=> 4,8

Få ambisiøse medarbeidere til å
trives med en omforent standard

Medarbeiderundersøkelsen
om kvalitet på egne
tjenester og generelt
Medarbeiderundersøkelsen
om informasjon

=> 4,8

Bli flinkere til å lære av hverandre
og av andre kommuner.

Mål for nettverksdeltakelse

Må etableres

Øke kommunestyrets kompetanse i
arbeidsgiverrollen.

Sykefravær

Fallende

Resultater / kommentarer 2010

Gjennomsnitt tilfredshet medarbeiderundersøkelsen
Alt i alt
Fornøyd med tjenester som egen tj.omr leverer
Omdømme på kommunens tjenester blant innb.
Med informasjonen som blir gitt

2010
4,4
4,5
4,5
4,4

=> 4,8

Sykefraværet i 2010 var 9,2 %, 1,5 prosentpoeng lavere enn i 2009. Ytterligere
informasjon og sykefraværsstatistikk finnes i del 2.2. og vedlegg 1 til årsmeldingen.
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1.6 Styringsindikatorer til utvalgte tjenester
Omsorgstjenester
Indikator
Andel plasser i enerom
Andel plasser i enerom med bad/WC
Legetimer pr uke pr beboer - sykehjem
Andel personell med fagutdanning
Brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass
Driftsutg. Institusjon i prosent av pleie og oms.
Driftsutg. hjemmetj i prosent av pleie og oms.
Andel brukere med noe/avgrenset bistandsbehov
Andel brukere med omfattende bistandsbehov

Årsmelding
2010
89,8 %
77,1 %
0,41
69,0 %
766 158
41 %
52 %
42,5 %
27,8 %

Snitt
gruppe 13
93,7 %
76,3 %
0,36
72,0 %
884 697
44 %
51 %
42,7 %
23,7 %

Snitt
hele landet
93,2 %
76,1 %
0,37
73,0 %
852 661
46 %
49 %
45,1 %
23,6 %

Strategiplan 2011-2014
Ambisjon 2014
≈ 90%
≈ 83%
Ny indikator*
≈72%
≈ Som nå + prisjustering
≈45%
≈ 47%
Ny indikator
Ny indikator

Årsmelding
2010
76 074
1126
4,8
40,1

Snitt
gruppe 13
67 695
1 425
-

Snitt
hele landet
72 234
1 491
-

Strategiplan 2011-2014
Ambisjon 2014
≈ Som nå + prisjustering
≈ 10
≈ Som nå + prisjustering
4,8
40,0

Grunnskole
Indikator
Utgifter pr. elev
Elever pr. årsverk
Materiell pr. elev
Elever pr. PC
Gj. Sn. Grunnskolepoeng

Barnehage
Indikator
Dekningsgrad 1-5 år
Barn pr. årsverk
Netto driftsutg komm barnehager pr innb 1-5 år

Årsmelding
2010
93,4 %
6,3
10 826

Snitt
gruppe 13
90,1 %
6,3
16 414

Snitt
hele landet
89,2 %
6,3
18 802

Strategiplan 2011-2014
Ambisjon 2014
85% / 95%
≈ 6,6
Ny indikator
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denne prognosen og faktisk befolkningsvekst er derfor begrenset, jfr. figur 1. De nye

Del 2.1. Befolkning
Ved utgangen av 2010 bodde det 26 571
personer i Lillehammer kommune. Dette var
en økning på 190 personer siden 1.1.2010,
som tilsvarer en prosentvis økning på 0,7 %.
Tilsvarende tall i fjor var 277 personer og 1,1
%.
Det er naturlig at befolkningsendringene i en
by av Lillehammers størrelse varierer fra år til
år, og det er derfor vanlig å beregne
befolkningsveksten som gjennomsnittet over
en tre- eller femårsperiode.
De siste 5 årene har Lillehammer hatt en
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på
rundt 1,0 % pr. år. 2010 endrer ikke på dette
og Lillehammer er fortsatt en av to byer i
innlandet (den andre er Elverum) som over tid
er blant de 100 raskest voksende kommunene
i landet.
Befolkningsveksten de siste årene gjør at
Lillehammer har i overkant av 620 innbyggere
mer enn prognosene som ble lagt til grunn i
kommuneplanen tilsier. Det er flere innbyggere i alle aldersgrupper med unntak av barn
fra 6-15 år (skoleelever). De nyeste
prognosene fra SSB, som kom sommeren
2010, er korrigert for den faktiske befolkningsveksten fram til 2010 og avviket mellom
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Figur 1. Befolkningsutvikling i Lillehammer 2001-2016, faktisk utvikling og prognoser.

prognosene viser at vi ved utløpet av 2016 (som er siste år i gjeldende arealplan) vil ha
1 000 – 1 500 flere innbyggere enn forutsatt i planen. Dette har konsekvenser for behovet
for nye boliger og er en problemstilling som står sentralt når revidert kommuneplan
(arealdel) behandles i 2011.
Etter et uvanlig stort barnekull i 2008 (317 barn) var man i 2009 og 2010 tilbake til et mer
“normalt” årskull på rundt 250 barn. Dette bekrefter antakelse om at fødselstallet i 2008 var
et unntak, og ikke starten på en ny trend. Det er grunn til å understreke at størrelsen på
2008-kullet vil gi barnehagene en utfordring, men at både barne- og ungdomsskolene
håndterer kull av denne størrelsen i dag.
I forhold til landsgjennomsnittet er aldersgruppene 0-39 år underrepresentert i Lillehammers befolkning. Dette medfører at befolkningens gjennomsnittsalder er høyere i
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Årsmelding 2009
Lillehammer (40,5 år) enn i landet sett under
ett (38,7 år). Gjennomsnittsalderen i
Lillehammer er lavere enn i alle
Opplandskommunene sett under ett (41,3 år).
Kvinnene utgjør 51,5 % av befolkningen i
Lillehammer, mens kvinneandelen på
landsbasis utgjør 50,0 %. For begge forhold
er endringer fra 2009 til 2010 helt
ubetydelige.

litt igjen, slik at man nå er på omtrent samme nivå befolkningsmessig som midt på nittitallet. Den gode befolkningsveksten i Lillehammer(regionen) forklarer denne utviklingen.

80000

70000

60000

Befolkningsutviklingen i regionen

40000

30000

20000

10000

0
211

Gudbrandsdalen

Figur 2. Befolkningsvekst i Lillehammer kommune (nederst), Lillehammerregionen (midten) og
Gudbrandsdalen (øverst) 1990-2011 (pr.1.1)
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Folketallutviklingen i Gudbrandsdalen i
perioden 1990 til 2011 har vært svakt negativ
med unntak av en kortere periode midt på 90tallet. De tre siste årene har folketallet vokst

50000

1990

Befolkningsutviklingen i Lillehammer, Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen er vist i
figur 3. Lillehammerregionen består kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Det
framgår av figuren at Lillehammerregionen i
perioden 1990-2010 har hatt enn befolkningsutvikling som er svært lik den
Lillehammer kommune har alene. Dette er for
så vidt ikke unaturlig all den tid Lillehammer
har den klart største befolkningen, men viser
også at Øyer og Gausdal historisk har hatt en
stabil og komplementær utvikling (d.v.s. at
hvis folketallveksten har gått ned i en av de
tre kommunene har dette vanligvis vært fanget
opp av en av de andre).

Årsmelding 2010

Del 2.2. Ansatte og arbeidsmiljø
Antall årsverk og ansatte – totalt.
Ved utløpet av 2010 sysselsatte Lillehammer
kommune totalt 1693,8 årsverk fordelt på
2414 stillinger og 2168 ansatte (forskjell
mellom stillinger og ansatte, da mange eier
flere stillinger). Dette er en reduksjon på
42,5 årsverk i forhold til 31.12.2009. Det
gjøres oppmerksom på at dette er summen av
midlertidige stillinger og faste stillinger som
hever månedslønn. Timelønnede er ikke tatt
med.
Figur til høyre viser utviklingen av antall
ansatte og antall årsverk.
Dette viser kun et øyeblikksbilde pr.
31.12.2010 og det kan være tilfeldigheter
som her gir utslag i.f.t. å sammenligne med
tidligere års statistikk.
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Figur 3. Ansatte og årsverk 2007-2010
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Gjennomsnittlig alder blant fast ansatte i
Lillehammer kommune er ca. 44,7 år pr
31.12.2010. Dette er 1,9 år lavere enn pr
31.12.2009.
Generelt for Lillehammer kommune er
kvinnelige ansatte like gamle som mannlige
ansatte (pr 31.12.2009 var kvinnelige ansatte
i snitt et år yngre).

Andel
Andel
Andel
Aldersgruppe
2008
2009
2010
17-29 år
8%
8%
15 %
30-54 år
65 %
65 %
60 %
55-66 år
25 %
26 %
23 %
67-76 år
2%
1%
1%
Sum
100 %
100 %
100 %
Tabell 3. Utvikling 2008 – 2010 alderssammensetning ansatte

Antall
2010
327
1311
507
23
2168

90 %
80 %
Gj.sn. stillingsandel

Aldersammensetting

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
17-24

25-29

30-39

40-54

55-66

Aldersgrupper
2007

2008

2009

2010

Figur 4 - Gjennomsnittlig stillingsandel pr. aldersgruppe 2007-2010
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Likestilling og diskriminering
Beregningsgrunnlaget for likestilling tar
utgangspunkt i alle stillinger uavhengig av
stillingstype. Vakante stillinger er ikke tatt
med.
Andel kvinner er 76 % av kommunens
ansatte. På toppledernivå er andelen kvinner
25
%.
På
virksomhetsledernivå
(tjenesteområde- og fagenhetsledere) er
andelen ca 70 % kvinner.
Uavhengig av å se på ulike forhold som
påvirker lønnsdannelsen i kommunen er
lønnsforskjellen i gjennomsnitt mellom
menn og kvinner kr 10.836,- pr 31.12.2010.
Det relative forholdet er at menns
gjennomsnittlige årslønn ligger 3,1 % over
kvinnene mens tilsvarende tall var 3,8 % pr
31.12.2009.

Gj.sn.
Helse og
Årslønn
omsorg
ÅR
KJØNN
Kvinner
338
320
Menn
354
314
2009
Differanse
-16
7
Gjennomsnitt
342
319
Kvinner
355
334
Menn
368
318
2010
Differanse
-13
16
Gjennomsnitt
358
332
Tabell 4 - Gjennomsnittlig årslønn i hele tusen kroner

Undervisning
374
378
-3
375
390
406
-16
394

Helse og
omsorg
1 048
161
887
1 209
968
164
804
1 132

Undervisning
500
175
325
675
510
155
355
665

Helse og
omsorg
61 %
61 %
0%
61 %
63 %
57 %
6%
83 %

Undervisning
71 %
72 %
-1 %
72 %
73 %
83 %
-10 %
75 %

Alle
KJØNN
Kvinner
2 016
Menn
598
2009
Differanse
1 418
Begge
2 614
Kvinner
1 850
Menn
562
2010
Differanse
1 288
Begge
2 412
Tabell 5 - Antall stillingsinnehavere
ÅR

Alle
KJØNN
Kvinner
66 %
Menn
70 %
2009
Differanse
-4 %
Gjennomsnitt
67 %
Kvinner
70 %
Menn
74 %
2010
Differanse
-4 %
Gjennomsnitt
70 %
Tabell 6 - Gjennomsnittlig stillingsandel
ÅR

Oversiktene til høyre viser forskjellene
mellom kvinner og menn når det gjelder
gjennomsnittlig årslønn, antall stillingsinnehavere og gjennomsnittlig stillingsprosenter for hele kommunen og hver enkelt
sektor. Sammenlikningstallene fra 2009 er
endret da det i 2009-rapporten inngikk 23
fastlegehjemler a 100.000 kr i årslønn i
beregningsgrunnlaget
for
sektor
administrasjon.
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SEKTORER
Teknisk
377
359
19
362
386
378
8
379

Barnehage
333
380
-47
333
356
313
43
355

Adm. og
fellestj.
339
355
-16
344
357
370
-13
362

Kultur
348
401
-53
371
375
406
-31
390

Barnehage
235
4
231
239
177
4
173
181

Adm. og
fellestj.
159
79
80
238
142
75
67
217

Kultur
46
34
12
80
33
32
1
65

Barnehage
78 %
63 %
15 %
78 %
84 %
50 %
34 %
83 %

Adm. og
fellestj.
69 %
82 %
-13 %
74 %
82 %
91 %
-9 %
85 %

Kultur
56 %
56 %
0%
56 %
71 %
58 %
13 %
65 %

SEKTORER
Teknisk
28
145
-117
173
20
132
-112
152

SEKTORER
Teknisk
82 %
78 %
4%
78 %
83 %
78 %
5%
80 %

Årsmelding 2010

Av tiltak som Lillehammer kommune har
satt igang for å redusere diskriminering
kan nevnes:
Ansettelsesprosesser. Lillehammer kommune
ønsker en sammensetning av ansatte som i
størst mulig grad avspeiler mangfoldet i
befolkningen. Lillehammer kommune har
derfor følgende standardtekst i sine
utlysninger: ”Lillehammer kommune skal i
størst mulig grad avspeile mangfoldet i
befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte
kandidater til å søke uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, kulturell og etnisk
bakgrunn.”

Av tiltak som Lillehammer kommune planlegger å sette i gang for å redusere
diskriminering:
Deltid/Heltid: Det er planlagt en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket deltid i
Lillehammer kommune.

Handlingsplakat for bedre livskvalitet for
lesbiske, homofile og bifile. Kommunestyret
fattet i 2007 vedtak om at Handlingsplakat
for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile
og bifile i Lillehammer legges til grunn i
organisasjonens eget arbeid og i enhver
dialog med andre samfunnsaktører. Via tiltak
i Handlingsplakaten inviterer kommunen en
gang i året til kontaktmøte mellom politikere,
administrasjon/ fagmiljøer og representanter
for LLH og Skeiv Ungdom for drøfting og
informasjonsutveksling vedrørende levekår.
Her kan alle parter ta opp aktuelle saker og
Handlingsplakaten kan tas opp til drøfting.
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Sykefravær
12 %

Sykefraværsstatistikk for 2010 er hentet fra
kommunens økonomi- og personalsystem
(Agresso).
Det
gjennomsnittlige
sykefraværet
i
Lillehammer kommune er redusert fra 10,7
% i 2009 til 8,35 % i 2010.
Vedlegg
nr
1
sykefraværsstatistikk
kommune.

inneholder
mer
om
Lillehammer

10 %

8%

6%

4%

2%

0%
2000

2001

2002

2003

Figur 5 - Sykefravær 2000-2010
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Kompetanse
I 2010 ble det i Lillehammer kommune
benyttet
4,1
mill
kroner
til
kompetansehevende tiltak. Tilsvarende tall
for 2009 var 3,2 mill kroner. Gjennomsnittlig
kompetansemidler pr årsverk er kr 2413.
Sammenlignbare tall fra 2009 var på kr
1814.
Høsten 2010 har Lillehammer kommune
kartlagt kompetansen til de ansatte.
Kompetansekartleggingen
har
vært
gjennomført i Dossier (et nettbasert
kartleggingsverktøy).
Kompetansekartleggingen skal blant annet
benyttes
til
planlegging
av
kompetanseheving og rekruttering.

gjennomføres med midler fra KS. Målet med prosjektet er å utarbeide felles kompetanseplan
for Hjemmetjenesten, Bofellesskap, Sysselsetting, Helsehuset, Tildeling og Rehabilitering.
Tjenesteområdene har gjennomført behovsanalyse og kompetansekartlegging. Prosjektet
sluttføres våren 2011.
I 2010 har det også vært gjennomført to BKA kurs (kurs i basisferdigheter) med midler fra
VOX. Ansatte i pleie og omsorg, og ansatte i skole og SFO har gjennomført opplæring i
grunnleggende data, skrive og leseferdigheter. Opplæring i basisferdigheter vil også fortsette
i 2011.
Utover tildelte midler, har kompetanseutviklingen vært begrenset til de ressurser det enkelte
tjenesteområdet har avsatt til kompetansehevende formål.

Lillehammer søker aktivt midler til
kompetansehevende
gjennom
bla,
Fylkesmannen,
NAV,
KLP,
Helsedirektoratet, KS, VOX m.f. Dette er
rettet mot kompetansehevende tiltak innen
avgrensende satsningsområder.
Et sentralt prosjekt i 2010 har vært FFFR
(Flink med folk i første rekke) som
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Del 2.3. Økonomi
1800
1600

Driftsinntekter
Kommunens
hovedsak av:





driftsinntekter

1400

består

Salgs- og leieinntekter, som gebyrer og
betaling for kommunale tjenester, samt
inntekter for kommunal forretningsdrift
Skatteinntekter, dvs. skatt på formue og
inntekt samt eiendomsskatt.
Rammetilskudd fra staten, inkludert
selskapsskatt.
Andre driftsinntekter, som øremerkede
tilskudd fra staten og andre overføringer

i

1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

Salgs- og leieinntekter
Rammetilskudd

2008

2009

2010

Skatteinntekter
Andre driftsinntekter

Figur 6. Driftsinntekter 2005- 2010 i mill. kroner

Driftsinntektene økte med 82 millioner kroner eller 5,3 % fra 2009 til 2010. Alle
sammenligninger her er i løpende kroneverdi.
Inntektsveksten var fordelt etter nedenstående tabell:
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Fordeling av driftsinntekter
Skatt på inntekt og formue
Refusjoner
Rammetilskudd
Andre statlige tilskudd
Andre salgs- og leieinntekter
Brukerbetalinger
Eiendomsskatt
Andre overføringer

2009
540
256
283
135
193
64
53
17
1 541

2010 Endring Endring i %
43
583
8,0 %
-4
252
-1,6 %
293
3,5 %
10
144
6,7 %
9
212
9,8 %
19
65
1,6 %
1
55
3,8 %
2
2
19
11,8 %
1 623
82
5,3 %

Driftsutgifter

Øvrige driftsutgifter økte med 20 millioner kroner eller 3,5 % fra 2009. Til sammenligning
økte den generelle prisveksten fra snitt 2009 til snitt 2010 med 2,5 %.
Lønn og sosiale utgifter utgjorde 64,1 % av driftsutgiftene i 2010. Dette er på samme nivå
som tidligere år.
Ytelser til kommunens øverste ledelse
 Ordførers godtgjøring pr. 31.12.2010 var kr 681.200.
 Rådmannens årslønn pr 31.12.2010 var kr 834.000.
 Kommunalsjefenes årslønn pr 31.12.2010 var kr 659.000.

Kommunens driftsutgifter består i hovedsak
av:

1 800



1 400





Lønn og sosiale utgifter (pensjon og
arbeidsgiveravgift).
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunens egenproduksjon.
Overføringer og avskrivinger

1 600

1 200
1 000
800
600
400

Driftsutgiftene steg med 45 millioner kroner
eller 2,8 % fra 2009 til 2010.

200
0

Lønn og sosiale utgifter økte med 25
millioner kroner eller 2,4 % fra 2009 til
2010. Lønnsøkning mellom 2009 og 2010
som skyldes lønnsoppgjør var på 28 mill
kroner. Altså en reell nedgang på
lønnsutgifter fra 2009 til 2010.

2005

2006

2007

Lønnsutgifter
Figur 7. Driftsutgifter 2005-2010 i mill. kroner

Godtgjørelse til revisor
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2008

2009

Andre driftsutgifter

2010
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Avregnet godtgjørelse til revisor i 2010 er kr
1.401.345,-. Dette er en økning på kr
395.675,- i forhold til 2009. Totalt er
tidsforbruket 1 912 timer, fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon
- Andre oppgaver

980 timer (- 125 i.f.t. fjoråret)
209 timer (+ 179 i.f.t. fjoråret)
723 timer (+ 357 i.f.t. fjoråret)

Tilsvarende tidsforbruk i 2009 var 1501 timer, en økning i 2010 på 411 timer. I 2008 var
tidsforbruket på nivå med 2010-nivået.
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Netto finansutgifter
Kommunens finansutgifter består blant annet
av:




Renter og avdrag på kommunens lån.
Mottatte renter og avdrag på kommunens
utlån.
Avkastning på kommunens kapital.

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0

Kommunen hadde netto finansutgifter i 2010
på 5,1 mill kroner. Dette er en reduksjon på
25,1 mill kroner fra 2009. Som tabellen
nedenfor viser, skyldes dette i hovedsak
renteinntekter og utbytte. Lillehammer
kommune mottok utbytte på 80,1 mill kr som
avkastning på aksjer i energisektoren i 2010,
tilsvarende for 2009 var 35,5 mill kr.
2009
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum inntekter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum utgifter
Netto finansutgifter

70,3
0,1
70,4
49,9
50,4
0,2
100,6
30,2

2010
97,0
0,1
97,1
49,9
52,2
0,1
102,2
5,1

Endring
26,7
0,0
26,7
0,0
1,8
-0,2
1,6
-25,1

60,0
40,0
20,0
0,0
2005

2006

2007
Finansinntekter

2008

Finansutgifter

Figur 8. Finansinntekter og - utgifter 2005-2010 i mill. kroner.
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Netto driftsresultat og
regnskapsresultat
Netto driftsresultat for 2010 utgjorde 4,4 % av de totale driftsinntektene, mot 0,5 % året før.
Kommunens netto driftsresultat i 2010 er
positivt med 71,9 mill. kroner. Dette er en
endring på 63,6 mill. kroner i forhold til
2009, da netto driftsresultat var på 8,4 mill.
kroner.
Netto driftsresultat viser differansen mellom
kommunens løpende inntekter (inklusive
finansinntekter) og de løpende utgiftene
(inklusive finansutgifter), korrigert for
avskrivninger. Korreksjonen for avskrivinger
skjer fordi det i kommunale regnskap er
avdragsutgiftene som inngår i beregningen
av
netto
driftsresultat
og
ikke
avskrivningene.
Et
positivt
netto
driftsresultat viser at kommunen klarer å
finansiere kapitalutgifter utover driften, eller
setter av til framtidig drift. Et negativt
driftsresultat viser at kommunen tærer på
tidligere avsatte reserver eller går med
underskudd.

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter - eks avskrivninger
Finansinntekter fratrukket finansutgifter
Netto driftsresultat

2009
38,6
-30,2

2010
77,0
-5,1

Endring
38,4
25,1

8,4

71,9

63,5

Endringen fra 2009 på 63,5 mill kroner skyldes i hovedsak
 Forbedret brutto driftsresultat eks avskrivninger på 38,4 mill kroner. Driftsinntektene har i
snitt økt med 5 %, driftskostnadene har i snitt økt med 2,8 %.
 Reduksjon netto finanskostnader utgjorde 25,1 mill kr. Se ytterligere forklaring på forrige
side.

Lillehammer kommunes regnskapsresultat 2010 er 38,4 millioner kroner. Dette er 38,4 mill
kroner bedre enn fjorårets regnskapsresultat som var 0. Inndekning av underskudd fra 2008,
21 mill kroner er inkludert i resultatet. Se for øvrig tabellarisk oppsett av driftsregnskapet
lenger bak i del 2.3.
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Investeringer
Kommunens brutto investeringer i 2010
utgjorde 122,4 mill. kroner, som er 9,0 mill.
kroner mindre enn i 2009. Netto
investeringer (brutto investeringer fratrukket
investeringstilskudd
og
andre
kapitalinntekter) var på 113,1 mill. kroner.
Dette er en økning på 29,2 mill. kroner.
De største investeringene i 2010 var knyttet
til utbygging Lillehammer Læringssenter,
Rehabilitering Vingar, Vingrom, Ekrom og
Kringsjå skoler,
utvendig vedlikehold
Kulturhuset Banken, ombygging bokollektiv
i Skårsetlia og Søre Ål i tillegg til
investeringer innenfor Vann og Avløp.

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2005

2006

2007

Brutto investering

Store deler av investeringene er såkalte
selvfinansierende investeringer som betyr at
investeringene
dekkes
gjennom
brukerbetalinger (eks Vann og Avløp) eller
salg av tomtearealer, samt investeringer hvor
staten
yter
oppstarts
og
amortiseringstilskudd.

2008

Netto investering

Figur 9. Brutto og netto investeringer 2005-2010 i mill. kroner
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Lånegjeld
Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av
2010 var 1,422 milliarder kroner. Dette er en
økning på 67,1 mill. kroner, eller 5 % fra
2009. 48 % av lånegjelden er bundet opp mot
fast rente eller ”renteswapper” med ulik
løpetid. Cirka 20 % er sikret ved at
kommunen mottar statstilskudd til avdrag og
lån
basert
på
markedsrenten
(amortiseringstilskudd).
Kommunen
videreformidler
lån
fra
Husbanken til innbyggerne som pr
31.12.2010 er 80 millioner kroner, 14 mill
høyere enn pr 31.12.2009.
Kommunens øvrige utlån utgjør 87,1 mill.
kroner. Av dette er 77 mill. kroner et
ansvarlig lån til LGE Holding AS, som er et
resultat av en oppskriving av aksjekapitalen i
LGE i 1997. Lånet er avdragsfritt over 20 år.
Fordi dette er et ansvarlig lån, d.v.s. tilhører
en annen risikoklasse enn de øvrige lånene,
er det ikke tatt med i beregningen av
kommunens nettogjeld, jfr. figur 5.

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
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2008

Brutto lånegjeld

2009

2010

Netto lånegjeld

Figur 10. Lånegjeld 2005-2010 i mill. kroner

Kommunens brutto lånegjeld pr 31.12.2010 tilsvarer 88 % av kommunens samlede
driftsinntekter i 2010. Dette er på samme nivå som pr 31.12.2009. Lillehammer kommune
vil også i fremtiden være utsatt for utviklingen i rentemarkedet.
Renteutgifter på løpende lån
Totale renteutgifter på løpende lån
Amortiseringstilskudd
Vann og Avløp
Renteinntekter videreformidling lån
Renteutgifter som dekkes av Lillehammer kommune
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2010
Mill NOK
49,9
9,9
11,2
2,4
26,4

2010
Tilsvarer
i%
andel lånegjeld
100 %
1 422
20 %
282
22 %
319
5%
68
53 %
752

Årsmelding 2010
Tabellen viser at Lillehammer kommune har
hatt 49,9 millioner kroner i renteutgifter på
løpende lån i 2010. Deler av disse
renteutgiftene
dekkes
av
amortiseringstilskudd (statlige rentetilskudd),
brukerbetalinger
(gjennom
kommunale
avgifter)
og
renteinntekter
på
videreformidling av lån. Lillehammer
kommune har netto dekket 26,4 millioner
kroner av løpende renteutgifter over egen
drift. Av dette kan vi si at Lillehammer
kommune selv bærer rentene til om lag 53 %
av de løpende lånene.

Side 41 av 60

Årsmelding 2010
reduserer pensjonskostnaden, og er derfor trukket fra i alle søylene.

Pensjonsutgifter
I driftsregnskapet utgiftsføres den beregnede
påløpte pensjonskostnaden. Avviket mellom
virkelig betalt premie og beregnet premie
føres som en kortsiktig fordring i balansen
(premieavvik). Premieavviket blir belastet
driftsregnskapet for de påfølgende 15 år med
en lik fordelingsprosent (7 %).
I 2010 hadde Lillehammer kommune en
betalbar pensjonsugift til KLP og Statens
pensjonskasse på 97 millioner kroner eks
arbeidsgiveravgift.
Av
dette
var
reguleringspremien 42 millioner kroner.
Reguleringspremien kommer som følge av
økning i kommunens pensjonsforpliktelser
på grunn av pris- og lønnsvekst og endring i
grunnbeløpet (G).
I
2010
ble
den
samlede
pensjonspremieutbetalingen større enn den
beregnede pensjonskostnaden, slik at årets
premieavvik er inntektsført med 9,7 mill
kroner eks arbeidsgiveravgift. Tidligere års
premieavvik ble kostnadsført med til
sammen
3,1
mill
kroner
eks
arbeidsgiveravgift. Dette kommer i tillegg til
betalbar pensjonsutgift som er vist i figur 11.
I figuren nedenfor
premiefond trukket

120
100
80
60
40
20
0
2004

2005

2006

2007

Reguleringspremie
Figur 11. Pensjonsutgifter i 2004-2010 i mill. kroner

er avkastning på
fra. Avkastningen
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Likviditet / Arbeidskapitel
Arbeidskapital Arbeidskapitalen er et mål
på hvor mye større omløpsmidlene er enn
den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør
være positiv.
Kommunens arbeidskapital, beregnet som
differansen mellom omløpsmidler og
kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 2010 på
149,8 mill. kroner. Dette er en økning på
53,6 mill. kroner i forhold til 2009.
Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet
som arbeidskapitalen fratrukket ubrukte
lånemidler,
kapitalfond
og
bundne
driftsfond, er ved utgangen av 2010 på 9,6
mill. kroner. Dette er en økning på 50 mill.
kroner i forhold til 2009.
Arbeidskapitalen pr 31.12.2010 er forbedret
siden 31.12.2009.
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-50
-100
Total
Figur 12. Arbeidskapital 2005- 2010, i mill. kroner
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2009

2010
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Driftsregnskap
Tall i 1 kroner

Regnskap 2010

Regnskap 2009

-64 573 462
-212 411 095
-251 766 671
-293 151 636
-144 331 876
-18 692 750
-583 298 196
-54 684 555
0

-63 706 200
-193 056 022
-255 844 726
-282 513 190
-134 655 094
-16 576 167
-540 704 367
-53 006 315
-199 458

-1 622 910 240

-1 540 261 539

811 783 296
217 769 252
407 237 092
112 989 035
168 344 287
60 338 763
-172 279 207

789 233 644
215 923 617
407 539 229
107 893 776
160 894 470
59 218 389
-179 800 011

1 606 182 517

1 560 903 114

-16 727 723

20 641 575

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
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Regnskap 2010
-16 727 723

Regnskap 2009
20 641 575

-92 115 537
-4 902 931
-98 733

-70 338 745

-97 117 201

-70 410 993

49 016 256
889 783
52 241 978
69 475

49 940 789

102 217 492

100 619 817

5 100 292

30 208 824

Motpost avskrivninger

-60 338 763

-59 218 389

Netto driftsresultat

-71 966 194

-8 367 991

0
-2 289 703
-9 073 643
0

0
-34 523 567
-9 273 012
0

-11 363 345

-43 796 579

11 083 011
21 063 011
350 000
12 400 809
0

541 641
32 315 890
3 001 509
16 305 530
0

44 896 830

52 164 570

-38 432 709

0

Tall i 1 kroner

Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter

-72 248

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finasnielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner

50 440 795
238 233

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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Investeringsregnskap
Tall i 1 kroner

Regnskap 2010

Regnskap 2009

-4 702 452
-22 920
-2 250 829
-7 069 000
4 776 432
-865

-22 766 302
-1 302 235
-15 635 359
-2 025 096
-5 732 528
-27 571

-9 269 634

-47 489 092

670 036
173 517
106 444 033
350
14 459 228
690 300
-73 526

580 022
135 873
116 548 375
0
13 373 389
813 462
-83 776

122 363 939

131 367 345

8 686 609
23 190 985
4 109 118
0
140 499
1 247 001
0

17 174 427
10 273 059
2 857 543
0
1 000 000
1 124 041
0

37 374 212

32 429 069

150 468 516

116 307 322

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Sum inntekter
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

Sum utgifter
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
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Tall i 1 kroner

Finansieringsbehov

Regnskap 2010
150 468 516

Regnskap 2009
116 307 322

-129 240 446
0
0
-9 689 323
-11 083 011
0
-278 568
-177 168
0

-94 669 442
0
0
-10 890 865
-541 641
0
-1 614 032
-8 591 342
0

-150 468 516

-116 307 322

0

0

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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Balanse
Tall i 1 kroner

Regnskap 2010

Regnskap 2009

1 539 699 058
48 602 745
1 426 608 921
166 618 361
653 461 842

1 482 256 428
49 200 801
1 303 057 266
153 157 448
647 440 224

3 834 990 927

3 635 112 168

221 990 000
19 148 222
37 691 148
38 515 773
67 452 836
45 261 608

145 223 955
17 360 652
13 567 252
57 223 625
71 786 051
37 713 487

430 059 587

342 875 022

4 265 050 514

3 977 987 190

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler
Utlån
Aksjer og andeler

Sum anleggsmidler
B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Premieavvik

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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Tall i 1 kroner

Regnskap 2010

Regnskap 2009

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipp drift
Kapitalkonto

Sum egenkapital

-2 630 273
-33 883 232
-10 647 504
-8 019 993
-38 432 709
0
0
0
-13 810 687
-893 693 733

-4 569 976
-30 556 067
-10 785 572
-6 950 159
0
21 063 011
0
0
-13 810 687
-891 119 025

-1 001 118 130

-936 728 475

-1 606 509 159
0
-678 893 400
-743 546 129

-1 476 970 198
0
-610 324 400
-744 987 090

-3 028 948 688

-2 832 281 688

0
-234 983 697
0

0
-208 977 027
0

-234 983 697

-208 977 027

-4 265 050 514

-3 977 987 190

87 651 493
5 493 008
-93 144 501

88 288 545
7 510 172
-95 798 717

0

0

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån

Sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

Sum memoriakonti
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Nettorammer bevilgningsområder drift
Regnskap

Justert

Regnskap

2 010

budsjett 2010

2 009

Avvik

01

AREAL OG MILJØ

6 206 970

2 188 238

5 959 555

02

AVLASTNING

16 030 258

15 554 335

14 862 750

-475 923

03

BA RNEV ERNSTJENESTEN

30 250 549

28 726 442

28 044 062

-1 524 107

05
06

BOFELLESSKAP
LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN

88 088 274
0

85 220 621
0

84 061 624
0

-2 867 653
0

08

BYGGSERVICE

2 766 670

548 594

4 000 010

-2 218 076

09

EIENDO M

-4 995 884

-3 627 483

-2 795 371

1 368 401

10

FLYKTNINGETJENESTEN

0

0

14 073 089

0

11
13

GRUNNSKOLE
HJEMMETJENESTEN

312 916 307
147 474 458

307 139 554
142 870 269

303 497 358
144 000 098

-5 776 753
-4 604 189

15

KULTUR OG FRITID

21 525 206

21 807 972

21 241 487

282 766

16

KULTURHUSET BANKEN

3 226 555

2 989 328

3 170 995

-237 227

17

LILLEHAMMER HELSESTA SJON

10 324 108

10 459 476

9 682 061

135 368

19

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

10 268 822

10 309 544

9 977 745

40 722

20
21

LILLEHAMMER KINO
LILLEHAMMER HELSEHJS

2 330 372
134 591 700

1 777 452
131 802 588

1 224 290
132 350 437

-552 920
-2 789 112

22

LILLEHAMMER VOKSENOPPLÆRING

23

LILLEHAMMER KULTURSKOLE

24
25

-4 018 732

0

0

9 508 739

0

6 154 800

6 126 495

5 763 051

-28 305

NAV

33 151 330

29 048 498

30 306 948

-4 102 832

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

34 820 238

33 391 474

0

-1 428 764

27

REHA BILITERING

15 865 180

14 994 910

14 049 968

-870 270

32

SYSSELSETTING

18 541 619

18 402 713

19 946 336

-138 906

33

TEKNISK DRIFT

680 117

515 392

1 122 551

-164 725

34

VANN O G AVLØP

0

0

0

0

35

TILDELINGSENHETEN

14 679 866

15 423 312

10 184 002

743 446

36

KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ

32 545 132

33 849 653

29 849 912

1 304 521

50

RÅDMANNSFUNKSJON

6 162 579

6 531 244

4 604 135

368 665

51

STRATEGI OG UTVIKLING

6 631 935

7 168 045

8 134 584

536 110

52

PERSONAL

23 325 888

23 502 543

23 143 962

176 655

53

INFO RMASJON OG SERVICE

13 858 058

14 319 608

13 263 861

461 550

55

ØKONOMI

-682 012

-537 881

10 647 483

144 131

56

IT

11 094 840

10 535 519

11 666 982

-559 321

57

BA RNEHAGEFORVALTNING

-6 239 901

-5 725 881

7 604 263

514 020

58
96

RÅDHUSFORVALTNING
KOMMUNALE BARNEHAGER

12 088 978
23 823 622

11 831 808
24 944 421

11 374 937
12 741 928

-257 170
1 120 799
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Regnskap

Justert

Regnskap

2 010

budsjett 2010

2 009

Avvik

Fellesområdet:

0
77 170

1000 Politisk vriksomhet

4 809 516

4 886 686

4 826 304

1002 Revisjon og kontrollutvalg

1 637 764

1 836 333

1 331 669

198 569

56 200
18 779 034

-162 137
18 951 260

809 820
16 446 774

-218 337
172 226

1202 Omplasseringsutvalg/overtallige
5730 Felles brann LK
5731 Felles feier LK
5800 LK's andel fellesfunksjoner
8000 LK's andel landbrukskontor
8000 Felles, eks. landbrukskontor
80
SUM FELLESOMRÅDET
Sum budsjettramme bevilgningsområder
Mindeforbruk

-11 871

0

78 900

11 871

15 614 263
2 013 177

16 006 000
2 012 000

5 997 782
1 830 442

391 737
-1 177

-1 108 837 426
-1 065 939 342

-1 045 618 945
-1 002 088 803

-1 028 585 523
-997 263 832

63 218 481
63 850 539

0

0

38 432 709

-38 432 709
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Del 3. Nøkkeltall om tjenesteproduksjonen
Tidligere har kostratall blitt fremstilt i tabellarisk form i årsmeldingen. I årsmelding 2010 har vi valgt å legge med en beskrivelse på hvordan en
selv kan trekke ut relevante forholdstall.

Bli kjent med Kommune-Norge
Av Jon Olav Folsland, SSB.

Lurer du på hvor mye penger din kommune bruker på pleie- og omsorgstjenester og hvor mange som har enerom på institusjonene? Hvordan er
barnehagedekningen og hvor mange av de ansatte har pedagogisk kompetanse? Kanskje lurer du på hvor mange tjenester din kommune kjøper
av private sammenlignet med nabokommunen, eller hvilken av landets kommuner som hadde lengst saksbehandlingstid på byggesaker i 2006?
Vil du vite hvordan et gjennomsnitt av kommunene gjør det sammenlignet med landsgjennomsnittet? KOSTRA kan gi deg svar på disse
spørsmålene og de fleste andre som har med kommunal drift å gjøre. Vi viser deg hvordan.
Slik kommer du i gang
www.ssb.no/kostra er oversiktsiden for KOSTRA. Her finner du blant annet artikler SSB har
publisert basert på KOSTRA-tall, brukerveiledninger og tallene. I venstre spalte finner du mer
informasjon om bakgrunnen for KOSTRA under Om statistikken. Under kontaktpersoner ligger
navn og telefonnummer til SSB-eksperter på de ulike fagområdene i KOSTRA. Hvis du trykker
på til tallene kommer du inn i selve KOSTRA-basen. I denne artikkelen vil vi konsentrere oss om
det som ligger under kommuner.
Velg utvalgte nøkkeltall. Hvis du aldri har vært inne på KOSTRA før, får du nå opp en oversikt
over alle landets kommuner sortert etter kommunenummer. Hvis du vet nummeret på kommunen
du vil vite mer om, kan du scrolle deg nedover. Hvis du ikke har nummeret, kan du skrive navnet
i søk-feltet. Markér kommunen og trykk ok. Nå kommer fakta-tallene til kommunen frem. Få å få
opp flere kommuner samtidig, se nedenfor.
Hvis du ønsker å endre kommune, trykk på navnet på kommunen som ligger på siden. Da får du
opp listen over kommuner som nevnt over. Finn kommunen du er ute etter og trykk ok. For at
resten av informasjonen skal oppdateres, må du trykke standardoppsett øverst til høyre.
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KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering.
KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med
formål å samordne og effektivisere all rapportering
fra kommunene til staten, samt å sørge for
relevant styringsinformasjon om kommunal
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og
måloppnåelse i kommuner, bydeler og
fylkeskommuner. Fra 2001 var alle kommuner og
fylkeskommuner med i KOSTRA.

KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra
kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre
kilder i og utenfor SSB. KOSTRA-tallene koples med
data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata,
tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. I løpet
av årene er mange gamle statistikkområder endret, og
nye områder er kommet til. Du kan lese mer om
KOSTRA på www.ssb.no/kostra.
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Slik er siden bygget opp
Utvalgte nøkkeltall er en kjapp oversikt over hvordan ståa er i den enkelte kommune. I første kolonne finner du tall for kommunen du er inne på.
I neste kolonne finner du tall for kommunegruppen din kommune er med i. Kommunegruppene er laget av SSB basert på antall innbyggere, hvor
store bundne kostnader er og hvor store frie inntekter den enkelte kommune har. Her kan du sammenligne din kommune med andre som er i
samme økonomiske situasjon. Hvis du trykker på ?-tegnet over kommunegruppen, kan du se hvilke kommuner som ligger i denne gruppen. Hvis
du vil vite mer om kommunegruppene kan du se under faglig veiledning nederst til høyre på siden. Til høyre for kommunegruppen ligger snittet
for fylket din kommune tilhører. I tillegg er det gjennomsnitt for landet med og uten Oslo.

Alle kolonnene kan fjernes ved å trykke på x. Nye kolonner kan legges til ved å trykke +. Det
siste året det finnes data for, kommer opp automatisk, men tidligere år kan velges ved å trykke
på årstallet for én og én kolonne. Skal du ha opp flere kommuner samtidig, må du trykke +,
velge ny kommune, markere denne og trykke OK.
Teknisk veiledning med skjermbilder ligger under www.ssb.no/kostra/veiledning/teknisk
veiledning.
KOSTRA er bygget opp som en vanlig webside som gjør det mulig å gå fram og tilbake. Dersom
du har viklet deg inn i noe du ikke kommer tilbake fra, trykk standardoppsett øverst til høyre. Da
kommer du tilbake til utgangspunktet.
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Hvis du har vært inne på KOSTRA før, er det
sannsynligvis lagret en cookie som fører deg inn
på den siden du sist besøkte. Dersom siden er
nesten tom må du trykke + i kolonnen som er på
siden, velge en kommune og trykke
standardoppsett oppe til høyre.

Dersom du ikke føler deg svært habil i
kommuneøkonomi, anbefaler vi at du holder deg
til utvalgte nøkkeltall og detaljerte nøkkeltall.
Under disse vignettene finner du befolkningstall,
tall for kommunens tjenestetilbud og regnskapstall
som er bearbeidet av SSB, blant annet ved å
fordele utgifter på antall innbyggere, antall
brukere og så videre. Grunnlagsdata er tallene
kommunene legger inn i basen. Disse er
selvfølgelig også interessante, men det er lett å gå
seg vill fordi detaljrikdommen er så stor.
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Nyttige funksjoner i variablene
Utenfor hver variabel ligger det et sett med knapper; f (på noen), k (på noen), i, d og s. Flere av disse er nyttige. F står for fotnote. Her finner du
informasjon om variabelen har endret innhold siden KOSTRA-publiseringene startet i 1999. K står for kvalitetsinformasjon. I variabler med
denne bokstaven ligger det gjerne en rikspolitisk målsetting om endring, for eksempel når det gjelder barnehagedekning. I står for informasjon.
Her finner du ut hvilke regnestykker og poster i kommuneregnskapet som ligger til grunn for variabelen.
Men det er først når du kommer til D, som står for datafordeling, det virkelig begynner å bli interessant. Her får du en fordeling av resultatene fra
alle kommunene, sortert etter størrelse, for variabelen du ser på. Nå kan du se hvordan din kommune ligger an i forhold til de andre kommunene.
Du kan også se topp- og bunnkommunene, dog uten å se navnene. S står for stolpediagram. Dersom du trykker på denne knappen får du en figur
som viser utviklingen over tid i variabelen.
Mange variabler
Øverst til venstre på siden, har du flere valg. Ved siden av ruten for utvalgte nøkkeltall har du detaljerte nøkkeltall. Her finner du den virkelige
detaljrikdommen i KOSTRA. Hver av de store kommunale arbeidsoppgavene har hver sin side med tall for det meste, både rene økonomiske
resultater og tall på dekningsgrader, prioriteringer med mer. Det viktigste er egentlig å holde tunga noenlunde rett i munnen så du bruker de mest
sammenlignbare variablene. Bruk I-knappen aktivt, så får du vite mer om hva du faktisk ser på. Velg Kvalitet for å finne indikatorer som sier noe
om kvaliteten på de enkelte områdene.
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Lag ditt eget gjennomsnitt
Noen ganger kan det være nyttig å lage et eget gjennomsnitt av to eller flere kommuner. For eksempel
dersom du vil vurdere alle kommuner med ordfører fra samme parti mot landsgjennomsnittet, eller hvis
du vil se alle kommuner i Hallingdal samlet mot snittet i landet. Du finner knappen eget gjennomsnitt
oppe til høyre. Her får du opp den samme rullemenyen som når du starter KOSTRA. Hold Ctrl-tasten
inne og marker kommunene du vil ha med i gjennomsnittet ditt. Det er ikke mulig å ha mer enn ett eget
gjennomsnitt oppe av gangen. Hvis du vil sammenligne flere kommunegrupper mot hverandre, må du
lagre ett og ett gjennomsnitt i Excel. Du har muligheten til å lagre hvert bilde i Excel under filformat
nederst til venstre på siden. Det kan det lønne seg å fjerne alle andre kolonner enn det egne
gjennomsnittet, for å få god oversikt på arket.

Vær varsom når du rangerer kommuner. Feil i
rapporteringen fra kommunene gir gjerne størst
utslag i bunnen eller toppen. Store tall kan også
skyldes avvik i et enkelt år. Husk at kommunene
har vidt forskjellige forutsetninger for å gjøre
jobben sin. Sjekk derfor flere tall for å få et bedre
bilde av tilstanden. Hvis du får tall fra
enkeltkommuner som enten er for gode eller for
dårlige til å være sanne, bør du ta en ekstra
telefon til kommunen det gjelder.

Topp og bunn i Kommune-Norge
Det er også mulig å rangere kommunene på alle variabler i KOSTRA. For å gjøre dette må du gå via Statistikkbanken. Dette kan du gjøre på to
måter. Nederst til venstre, rett under tallene, på alle faktaarkene ligger det en lenke til Vis denne tabellen i statistikkbanken. Hvis du trykker på
denne får du som oftest opp en side for valg av variabler. Alternativt kan du gå inn i Statistikkbanken fra forsiden på ssb.no. Her ligger KOSTRA
som et valg nederst i oversikten. Velg nøkkeltall, området du vil se på og tabellen med K i parentes (står for kommune). Markér den eller de
variablene du ønsker å rangere under statistikkvariabel, alle kommunene under region og årstall til høyre. Trykk på vis tabell øverst til høyre. Når
du har gjort dette får du tallet for kommunene, sortert etter kommunenummer. For å rangere kommunene må du enten trykke på pil opp/pil ned
(sortere tabellen) og deretter trykke på hodet til den kolonnen du ønsker å sortere etter. Alternativt kan du enkelt eksportere tallene til Excel
under lagre som og velge data og sortér.
Vær kritisk – til deg selv og KOSTRA
KOSTRA er kvalitetssikret på lik linje med annen statistikk SSB produserer. Likevel skjer det feil, ikke minst i rapporteringen fra kommunene.
Disse feilene vil kunne gi store utslag i tallene for enkeltkommuner.
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Enkelte variabler vil også kunne gi fullstendig forandret innhold fra år til år i enkelte kommuner. Hvis en kommune for eksempel selger aksjene i
det lokale kraftselskapet, må inntektene bokføres. Disse inntektene vil kunne gi inntrykk av at økonomien går knakende godt, mens den generelle
driften vil ha stikk motsatt resultat.
På noen områder kan det også være valgfritt hvor kommunene bokfører inntekter og utgifter. Mange kommuner har for eksempel store minustall
under posten tilrettelegging for næringslivet. Flere av disse kommunene har trolig bokført leieinntekter her, men det behøver ikke å bety at den
samme kommunen ikke bruker penger på tilrettelegging. Du bør også ha en idé om den generelle tilstanden i Kommune-Norge, spesielt hvis du
skal sette kommuner opp mot hverandre. For eksempel bør du vite at enkelte små kommuner får store leieinntekter fra kraftprodusenter. Det vil
ofte være meningsløst å sette forvaltningen i disse kommunene opp mot fattigere nabokommuner. Som oftest vil du kunne se slike ekstremutslag
hvis du bruker kommunegrupperingen vår aktivt.
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Vedlegg
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Vedlegg 1A – Sykefraværsstatistikk totalt Lillehammer kommune

Egenmelding
1-16 dager
17 dager og mer

jan
1,29
1,26
7,09

feb
1,25
1,33
7,73

mar
0,78
0,86
7,38

apr
0,87
1,32
6,84

mai
0,91
1,08
7,14

jun
0,49
1,23
5,95

2010
jul
0,19
0,92
5,25

aug
0,60
0,97
5,25

sep
1,12
1,17
5,54

okt
0,89
1,55
5,38

nov
0,73
1,31
6,79

des
0,43
1,28
6,07

snitt
0,80
1,19
6,37

Totalt

9,64

10,31

9,02

9,03

9,13

7,67

6,36

6,82

7,83

7,82

8,83

7,78

8,35

Sykefravær i %

Gjennomsnitt sykefravær

2006
13,30 %

2007
10,90 %

2008
2009
9,50 % 10,40 %

2010
8,35 %
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Vedlegg 1B – Sykefravær per tjenesteområde
Sykefravær 2010
Tjenesteområde
AREAL OG MILJØ
AVLASTNING
BARNEHAGEFORVALTNING
BARNEVERNSTJENESTEN
BOFELLESSKAP
BUVOLLEN BARNEHAGE
BYGGSERVICE
EIENDOM
GRUNNSKOLE
HJEMMETJENESTEN
HOLMEJORDET BARNEHAGE
INFORMASJON OG SERVICE
JØRSTADMOEN BARNEHAGE
KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ
KULTUR OG FRITID
KULTURHUSET BANKEN
LILLEHAMMER BARNEHAGE
LILLEHAMMER BIBLIOTEK
LILLEHAMMER HELSESTASJON
LILLEHAMMER KINO
LILLEHAMMER KULTURSKOLE
LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER
LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN
LILLEHAMMER HELSEHUS
NORBANA BARNEHAGE
NAV
PERSONAL
REHABILITERING
RØYSLIMOEN BARNEHAGE
RÅDHUSFORVALTNING
RÅDMANNSFUNKSJON
SAKSHEIM BARNEHAGE
SKÅRSETLIA NATURBARNEHAGE
STRATEGI OG UTVIKLING
SYKEHUSBARNEHAGEN
SYSSELSETTING
TEKNISK FORVALTNING
TILDELINGSENHETEN
VANN OG AVLØP
VINGAR BARNEHAGE
VINGROM BARNEHAGE
ØKONOMI
ØVERSVEEN BARNEHAGE

Jan
11,54 %
9,84 %
6,74 %
11,48 %
9,63 %
2,69 %
13,91 %
1,75 %
8,69 %
7,90 %
1,26 %
11,50 %
15,78 %

Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
18,53 % 11,42 % 10,48 % 5,55 % 3,44 % 5,25 % 3,88 %
10,30 % 6,61 % 10,91 % 14,40 % 5,82 % 5,02 % 7,40 %
7,58 % 7,11 % 6,06 % 6,06 % 6,06 % 6,06 % 4,85 %
9,66 % 5,26 % 5,41 % 7,33 % 4,14 % 8,74 % 8,40 %
11,98 % 9,88 % 10,30 % 10,58 % 12,57 % 12,53 % 10,71 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,44 %
15,30 % 11,16 % 11,11 % 10,88 % 7,94 % 8,26 % 10,05 %
0,00 % 1,93 % 11,11 % 2,21 % 9,30 % 7,23 % 0,00 %
10,22 % 7,73 % 6,42 % 6,98 % 4,94 % 2,73 % 4,63 %
8,64 % 9,89 % 11,63 % 9,90 % 9,77 % 8,19 % 7,98 %
0,29 % 0,00 % 1,37 % 3,44 % 2,01 % 0,00 % 1,25 %
8,22 % 7,85 % 3,44 % 6,05 % 5,57 % 3,76 % 3,61 %
12,66 % 13,85 % 11,79 % 9,03 % 7,79 % 2,52 % 1,32 %

4,45 %
0,00 %
6,06 %
5,71 %
6,94 %
16,25 %
3,65 %
6,59 %
4,78 %
15,09 %
8,22 %
6,59 %
1,44 %
3,74 %
17,14 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,18 %
0,00 %
3,41 %
10,11 %
13,62 %
9,70 %
8,65 %
11,91 %
14,63 %
9,68 %
16,97 %
9,64 %

6,65 %
0,00 %
15,40 %
5,71 %
7,31 %
9,50 %
8,47 %
6,34 %
1,94 %
13,25 %
11,47 %
8,22 %
0,00 %
1,61 %
18,78 %
4,62 %
0,00 %
0,00 %
9,79 %
2,17 %
0,34 %
11,33 %
10,69 %
8,95 %
6,49 %
17,20 %
17,19 %
4,70 %
31,19 %
10,30 %

6,06 %
0,00 %
6,08 %
5,71 %
7,35 %
6,05 %
1,68 %
4,24 %
3,06 %
14,35 %
7,90 %
16,84 %
3,34 %
0,72 %
18,93 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,65 %
9,03 %
3,80 %
12,51 %
3,31 %
3,82 %
3,05 %
13,98 %
22,04 %
6,57 %
32,71 %
8,99 %

6,93 %
0,00 %
4,13 %
11,13 %
3,99 %
0,00 %
3,00 %
9,50 %
0,82 %
12,60 %
14,16 %
9,27 %
0,70 %
11,87 %
12,96 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,09 %
11,56 %
6,04 %
15,85 %
4,16 %
5,61 %
9,47 %
7,83 %
16,29 %
5,45 %
22,07 %
9,01 %

4,28 %
0,00 %
6,23 %
13,81 %
0,24 %
3,72 %
0,93 %
10,19 %
0,17 %
15,17 %
7,92 %
17,29 %
0,44 %
8,50 %
11,43 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,47 %
22,32 %
3,58 %
15,01 %
3,98 %
4,57 %
10,87 %
7,44 %
12,63 %
3,26 %
21,56 %
9,13 %

3,25 %
5,83 %
5,49 %
11,82 %
2,19 %
0,94 %
0,00 %
8,47 %
0,00 %
11,33 %
12,70 %
9,21 %
11,08 %
6,87 %
10,13 %
8,39 %
5,68 %
0,00 %
13,60 %
19,01 %
2,32 %
14,45 %
3,04 %
6,18 %
8,55 %
4,97 %
10,71 %
0,71 %
17,65 %
7,66 %

4,13 %
0,00 %
3,15 %
10,39 %
2,29 %
0,00 %
0,00 %
0,72 %
3,81 %
10,04 %
7,22 %
10,22 %
13,89 %
3,60 %
7,13 %
30,77 %
0,00 %
0,00 %
14,69 %
25,67 %
0,00 %
10,65 %
5,47 %
4,46 %
8,52 %
5,91 %
8,94 %
0,00 %
4,87 %
6,35 %

4,18 %
0,47 %
7,88 %
5,19 %
0,83 %
0,00 %
4,19 %
4,51 %
3,30 %
12,00 %
8,13 %
9,28 %
4,55 %
3,61 %
0,66 %
30,77 %
0,00 %
0,00 %
10,43 %
17,87 %
3,06 %
7,42 %
2,41 %
2,94 %
12,01 %
1,31 %
9,69 %
0,48 %
1,55 %
6,82 %

Sep
2,93 %
3,91 %
0,00 %
7,26 %
9,96 %
3,67 %
4,58 %
1,01 %
6,52 %
8,55 %
1,69 %
2,28 %
5,37 %
0,00 %
7,39 %
2,08 %
1,44 %
1,59 %
3,01 %
8,58 %
5,03 %
5,77 %
13,06 %
11,55 %
3,73 %
1,07 %
6,67 %
5,97 %
23,53 %
0,00 %
1,12 %
3,85 %
22,61 %
5,39 %
10,57 %
2,69 %
7,55 %
12,22 %
0,96 %
11,00 %
0,84 %
5,27 %
7,83 %

Okt
Nov
Des
8,78 % 9,04 % 6,19 %
4,14 % 5,48 % 6,83 %
1,90 % 0,00 % 0,00 %
9,12 % 8,72 % 9,57 %
9,49 % 10,26 % 8,03 %
3,24 % 9,19 % 6,13 %
9,23 % 12,91 % 14,80 %
0,53 % 0,00 % 0,00 %
5,85 % 8,31 % 5,78 %
8,70 % 9,65 % 9,37 %
3,68 % 0,00 % 0,43 %
0,44 % 9,60 % 6,82 %
7,53 % 12,09 % 19,69 %
8,52 % 4,99 %
7,53 % 6,90 % 2,15 %
1,22 % 0,00 % 0,00 %
11,55 % 7,03 % 10,41 %
0,41 % 0,00 % 0,00 %
0,36 % 5,17 % 4,39 %
0,00 % 0,00 % 0,88 %
4,63 % 3,90 % 4,56 %
5,72 % 6,06 % 6,25 %
1,81 % 0,00 % 0,41 %
13,42 % 12,54 % 11,68 %
12,76 % 11,92 % 10,81 %
5,61 % 3,27 % 4,89 %
4,56 % 5,86 % 5,63 %
6,68 % 4,10 % 4,17 %
2,07 % 2,50 % 0,23 %
23,53 % 23,53 % 23,53 %
0,00 % 0,00 % 0,51 %
2,61 % 0,00 % 0,00 %
4,56 % 4,07 % 3,70 %
13,32 % 14,98 % 12,22 %
8,58 % 7,58 % 3,35 %
12,11 % 14,42 % 11,72 %
2,73 %
8,33 % 0,82 % 1,37 %
9,94 %
4,23 % 7,90 % 8,82 %
22,20 % 14,11 % 14,09 %
2,52 % 1,14 % 0,66 %
12,97 % 9,75 % 24,22 %
7,81 % 8,82 % 7,79 %

Gj. snitt
8,09 %
7,56 %
4,37 %
7,92 %
10,49 %
2,28 %
10,84 %
2,92 %
6,57 %
9,18 %
1,29 %
5,76 %
9,95 %
4,50 %
4,71 %
1,24 %
7,12 %
5,94 %
3,55 %
3,36 %
3,63 %
6,13 %
2,16 %
12,88 %
10,40 %
8,70 %
4,38 %
5,18 %
8,99 %
14,06 %
0,52 %
0,31 %
7,42 %
14,23 %
3,95 %
12,18 %
5,49 %
5,36 %
8,98 %
7,70 %
14,46 %
3,00 %
16,73 %
8,35 %

*Vann og Avløp og Teknisk Forvaltning ble fra og med november måned erstattet av Kommunalteknikk og Utemiljø.
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Årsmelding 2010

Vedlegg 1C – Antall ansatte
Sum av Årsverk
Bevomr(T)
AREAL OG MILJØ
AVLASTNING
BARNEHAGEFORVALTNING
BARNEVERNSTJENESTEN
BOFELLESSKAP
BYGGSERVICE
EIENDOM
FELLESOMRÅDET
GRUNNSKOLE
HJEMMETJENESTEN
INFORMASJON OG SERVICE
KOMMUNALE BARNEHAGER
KULTUR OG FRITID
KULTURHUSET BANKEN
LILLEHAMMER BIBLIOTEK
LILLEHAMMER HELSESTASJON
LILLEHAMMER KINO
LILLEHAMMER KULTURSKOLE
LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN
LILLEHAMMER HELSEHUS
LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER
NAV
PERSONAL
REHABILITERING
RÅDHUSFORVALTNING
RÅDMANNSFUNKSJON
STRATEGI OG UTVIKLING
SYSSELSETTING
KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ
TILDELINGSENHETEN
VANN OG AVLØP
ØKONOMI
Totalt

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
19,2
24,0
25,0
22,4
23,1
21,6
30,6
21,9
23,9
26,3
2,5
3,9
4,6
5,9
4,8
24,5
13,4
14,9
17,2
24,4
84,3
90,6
118,6
132,7
130,8
103,9
87,4
103,6
102,1
101,5
10,0
11,0
11,0
11,0
9,0
0,0
1,0
452,0
400,9
429,3
426,0
445,2
195,3
211,3
224,2
225,0
209,7
20,0
19,1
24,9
24,4
21,8
148,3
169,7
195,0
166,3
173,2
9,8
11,7
12,6
11,6
10,5
4,4
4,4
4,4
3,9
3,9
8,8
8,0
9,0
9,0
8,8
18,5
18,8
19,3
18,3
19,2
4,9
5,7
5,0
5,0
5,4
13,9
14,2
14,0
14,3
14,9
35,6
35,7
34,7
32,7
32,2
209,4
168,0
181,9
200,2
206,3
39,7
40,4
38,7
38,4
49,1
20,8
21,3
19,6
19,0
17,2
8,0
12,2
13,2
6,0
6,0
17,4
16,1
16,5
15,1
15,7
2,6
2,6
2,6
2,6
3,4
6,8
5,0
5,5
4,0
4,0
9,8
8,8
10,2
8,2
9,7
33,3
40,7
39,7
40,7
39,1
32,9
42,6
45,3
40,8
36,9
14,9
13,9
17,3
16,7
14,9
28,5
28,3
25,0
29,8
31,8
24,8
25,5
30,1
27,3
23,6
1553,3
1673,5
1696,0
1736,2
1693,8
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Endring
2009-2010
-3,9
2,4
-2,3
0,1
-1,9
2,5
-2,0
0,0
6,8
-15,3
-2,6
-24,9
-1,1
0,0
0,0
0,9
-0,5
-1,0
-0,5
3,1
10,7
-1,8
2,0
0,6
0,8
2,8
1,5
-5,8
-4,0
-1,8
-3,4
-3,7
-42,5

