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1 Forord av rådmann
Christian Fotland
Årsmeldingen 2012 for Lillehammer kommune viser høy
aktivitet, gode tjenester og godt arbeidsmiljø. Vi er i positiv
driv på mange områder, med bra resultater både på nasjonale
prøver og grunnskolepoeng i skolene, samt flott plassering i
nærings-NM. Med OL-flagget tilbake i Lillehammer er det
også duket for optimisme og glød for videre utviklingsarbeid.

Foto: Kirsti Hovde

Organsering
I september vedtok kommunestyret ny organisering av
Lillehammer kommune. Vi har nå delt inn tjenestene i
sektorer som spesialiserer seg på sine fagfelt og sikrer
effektiv drift. Gode systemer for delegering av ansvar og
myndighet er også viktig. Omorganiseringsprosessen har
vært gjennomført med bred medvirkning fra både tillits
valgte, tjenesteområdeledere og vernetjenesten. I 2013
fortsetter arbeidet med å videreutvikle den nye strukturen.

Økonomi og investeringer
Lillehammer kommune leverer et regnskapsresultat på 10,4
millioner kroner i 2012. I tråd med budsjettmodellen som
ble vedtatt i kommunestyret i oktober, legges det opp til en
årlig økning av overskudd på 10 millioner kroner fram til
2016. For å kunne gjøre framtidige investeringer i tråd med
de behov kommunen har, er det nødvendig å ha et netto
driftsresultat på mellom 2,5 og 3 % av driftsinntektene
pr år. Det er foretatt store investeringer i 2012. Først og
fremst ved Lillehammer helsehus der nybygg skal stå ferdig
våren 2013. I tillegg har kommunen åpnet ny Curlinghall
og startet arbeidet med ny ishall (Ungdomshallen). Brutto
investering i 2012 utgjør 210,1 millioner kroner.

Europas mest komplette
vintersportsregion
Lillehammerregionen har ambisjon om å være Europas
mest komplette region for vintersport og opplevelser.
Arbeidet er organisert gjennom «Snowball» som drives av
Lillehammer Turist. Prosjektet har gjennom de siste årene
gitt økt attraksjonskraft innenfor reiseliv, arrangement og
destinasjonsutvikling. «Snowballprosjektet» skal videre
føres til 2017. Tidsriktige anlegg, merkevarebygging,
arrangementsutvikling og produktutvikling står sentralt
i det videre utviklingsarbeidet.

Kultur og friluftsliv
Lillehammer har et overordnet mål om at kommunen,
både nasjonalt og internasjonalt, skal være kjent som
kultur- og idrettsby. Anders Sandvigs jubileum i 2012,

litteratur- og jazzfestival, Lillehammer kunstmuseum,
kino, litteraturhus, bibliotek, konserter, teater, dans og
annen formidlingskunst sørger for at ambisjonen blir
ivaretatt. Det er et pulserende aktivitetsnivå, og vi har
sterke veletablerte kulturinstitusjoner som bidrar til at
Lillehammer kommune er en god by å bo i.

Samfunnsutvikling
Spørsmål innenfor samferdsel har hatt stor plass i 2012;
Intercity og arbeid fram mot ny nasjonal transportplan,
regulering av Biri-Vingrom og ikke minst arbeidet med
strekninger som ennå ikke er avklart har stått sentralt.
Ved utgangen av 2012 var vi 26 850 lillehamringer og kan
dermed se tilbake på åttende år på rad med befolknings
økning i byen vår. Det viser seg at det stort sett er til
flytting som har bidratt til folkeveksten, og da i all hovedsak fra utlandet. Veksten i 2012 er likevel noe lavere enn
de senere årene. Dette er noe vi tar med oss inn i arbeidet
med kommuneplanens samfunnsdel i 2013.
Lillehammer kommune bosatte til sammen 61 flyktninger
fra Øst-Afrika, Bhutan og Afghanistan i 2012. Dette er med
på å gjøre lokalmiljøet i Lillehammer enda mere variert og
spennende, og representerer en god tilvekst til byen vår.
Sykehusstrukturen har vært utredet og er i prosess. Lille
hammer kommune har gitt beskjed om en rekke forhold
som ikke synes å være undersøkt godt nok. Dette har blant
annet ført til nye utredninger av hvilke samfunnsmessige
konsekvenser et nytt storsykehus i Innlandet vil få.
Sykkelbyprosjektet er et svært positivt tiltak for byen vår.
Et forpliktende samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkes
kommunen og utvalgte kommuner i landet der målet er å
øke sykkeltrafikken i tettbebygde strøk/ byer. Noe diskusjon
rundt enkelte av tiltakene i Lillehammer har det vært, men
totalt sett er prosjektet en styrke for byen, hvor det investeres
ca. 16 millioner i tilrettelegging i prosjektperioden.
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Klima og miljø
Et av kommunens strategiske mål i kommunens klimaog energiplan er å redusere utslipp av klimagasser. For å
nå dette målet må det arbeides systematisk over tid.
Når det gjelder lokal luftkvalitet er det fortsatt for mye
svevestøv i mange norske byer. Lillehammer har generelt
god luftkvalitet, men spesielt om våren er det store utfordringer med svevestøv fra sentrumsgatene. Situasjonen
oppstår når snø-/ isdekket smelter og vegbanen tørker opp.
Dette gjelder særlig i området rundt Gamle Banken og
hovedgatene Kirkegata/ Fåberggata. Lillehammer kommune har i 2012 tatt initiativ til å koordinere en samlet
innsats i forhold til støvutfordringene. Det er laget en
tiltaksplan sammen med Statens vegvesen for å redusere
svevestøvet. Se www.luftkvalitet.info for mer informasjon.

Samfunnssikkerhet og beredskap

å videreføre oppgaver og funksjoner den til daglig har ansvar
for. Det foregår også mange store og små arrangement i Lillehammer kommune. I den forbindelse har kommunen utarbeidet en arrangementsveileder som er publisert på kommunens
hjemmeside. En revisjon av kommunens beredskapsplan fra
2010 er under arbeid, og er til politisk behandling i 2013.

Samarbeid
Rådmannen ønsker å rette en takk til politikere, ansatte
og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2012. En
helt spesiell takk til hovedtillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonene for konstruktive innspill, delaktighet
og engasjement i saker til felles beste for de ansatte.
Spesielt kom dette ansvarlige samarbeidet godt til syne
under streiken 2012.
Rådmann

Kommunene har et ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet
og beredskap. Det omfatter blant annet planlegging for
å forebygge og begrense skader ved uønskede hendelser
som kan inntreffe lokalt i fredstid, samt å håndtere kriser
som inntreffer. I en krisesituasjon må kommunen sørge for

Christian Fotland

Rapportering på noen prioriterte satsingsområder:

Mål

Ambisjon

Resultat

Vekst i folketall

1% per år

0,6%

Alle saker i barnevernet skal behandles innen fristen

0

Målet nådd – alle saker behandlet innen fristen

Søkere på venteliste til barnehageplass

0

Målet nådd – ingen på venteliste

Sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år

Maks 4%

6,6%

Lengde på sosialhjelp 18-24 år

4,5 måneder

4,6 måneder

Venteliste langtidsplass sykehjem

0

Gjennomsnitt på ca. 4,5 personer på venteliste.

Servicenivå forbrukerrådet

Godkjent

Ikke godkjent ( sist målt 2011)

Sykefravær

Lavere enn 7,5%

8,43

Medarbeiderundersøkelsen

Helhetsvurdering 4,5

Målet nådd (4,6)

Andel elever med spesialundervisning

5,5%

6,5%

Plass i nærings NM

Bedre enn 21

Målet nådd (11)

Utpendling

Mindre enn 20%

Målet nådd (18,6)

Grunnskolepoeng

39,9 (landssnitt)

Målet nådd (41,4)

Brukertilfredshet barnehage

5,1

Målet nådd (5,3)

Barnehagedekning

94%

Målet nådd (94%)
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2 Viktige begivenheter 2012
JANUAR
OL-flagget for ungdoms-OL 2016 hentes hjem fra
Innsbruck til Lillehammer. Stor jubel og et tog av
frammøte med fakler følger flagget fra skysstasjonen
til Sigrid Undsets plass.
Prosjektstart for «Tidlig innsats i barnehagen» i fem barnehager etter den såkalte Kvello-metoden. Ulike faginstanser
samarbeider tettere, slik at barn som trenger det, skal bli
sett og få hjelp tidligere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Lillehammer er
den kommunen i Oppland med størst fødselsoverskudd.

MARS
Elevutveksling med Oberhof i Tyskland for 19. år på
rad. Våre ungdomsskoleelever får et tysklandsopphold
i oktober før de tyske elevene kommer hit i mars for
bedre å forstå hverandres språk og kultur.

Lillehammer rangeres som nr. 11 av 82 regioner i
Nærings-NM.

Rådmann og ordfører fortsetter med besøksrunder internt
i organisasjonen for å bli bedre kjent med tjenestetilbud
og ansatte.

FEBRUAR

APRIL

Kommunens åtte, nye EL-biler tas i bruk av hjemme
tjenesten. Med 13 hybridbiler i tillegg er Lillehammer nå
en av de landsledende kommunene når det gjelder bruk
av miljøvennlige biler i tjenesten.

Åpent folkemøte i kommunestyresalen om helsa til
eldre. Viktigheten av tidlig hjelp for eldre er tema.
April

Februar

Januar

Foto:Kir

Januar

sti Hov
de

akenstad
Foto: Esben Ha

Mars

ard
Foto: Kari Utga

Mars
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Mai

Mai

Mai

MAI
Kommunestyret avgjør at møter i Kontrollutvalget
skal være åpne for offentligheten.
700 ansatte i Lillehammer kommune blir tatt ut i en to
uker lang streik. I følge Kommunal Rapport er Lillehammer
den kommunen i landet som er hardest ramma av streiken.

HKH Kronprins Haakon og IOC-president Jaques Rogge
kommer til Lillehammer i anledning lanseringa av
ungdoms-OL, og samme måned avgjør Oslo kommune at
de vil ta neste steg i arbeidet med å søke om å arrangere
vinter-OL i 2022.
IOC-president Jaques Rogge og kulturminister Anniken
Huitfeldt åpner den nye Curlinghallen.

Den aller første Barnas verdensdag arrangeres på
Lillehammer. Ordfører Espen Granberg Johnsen åpner
arrangementet, og fokus er på kulturopplevelse for barn
gjennom deltakelse.

JULI
Helseregion Sør-Gudbrandsdal etableres. En felles helseregion for de fire kommunene Øyer, Gausdal, Ringebu og
Lillehammer.

JUNI
Startskuddet går for praktisk gjennomføring av prosjektet
«Sykkelbyen Lillehammer». Byggestart for en moderne
og trafikksikker sykkelveg fra høgskolen til Lillehammer
helsehus blir behørig markert.

AUGUST
Lillehammer rangeres som beste innlandskommune
i BærekraftsNM.

Juni

Juni

Juni
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Juli

Oktober

September

September

SEPTEMBER

NOVEMBER

Litteraturhus Lillehammer åpnes med rikholdig program.

I Litteraturhus Lillehammer holdes folkemøte om
framtidig plassering av den interkommunale legevakta
i Lillehammer. Godt frammøte og stort engasjement.

Startskuddet går for fritidsklubben 61grader Nord
i Nordre Ål.
Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen
avlegger Lillehammer helsehus et besøk for å lære om
Lillehammers praktisering av Samhandlingsreformen.
Lillehammer kommune tar i bruk læringsplattformen
«It’s learning» i barnehagen. Målet er å kommunisere bedre
med foresatte og ansatte imellom. Det er første gang dette
skjer i en kommunal barnehage i Norge.

OKTOBER
Ordførermønstring i regionen for InterCity- tog og
dobbeltspor til Lillehammer.

Kommunestyremøtene overføres via kommunens nettsider
for aller første gang. Nå kan innbyggere og andre følge med
på møtene uten å ta turen til rådhuset.

DESEMBER
Nybygget ved Lillehammer helsehus har reist seg
og innredningsarbeidet tar til.
Det etableres et felles journalsystem for alle de fire
kommunene i helseregionen, som er først ute i landet
med en slik ordning.

Desember

November

ber

Novem
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3 Sektorer
3.1 Sektor for byog samfunnsutvikling
Eiendom og Byggservice

Vann, avløp og renovasjon

Eiendom har gjennom året vært ansvarlig for flere store
utbyggingsprosjekter, både i egenregi og etter oppdrag fra
Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS og Lillehammer kommunale boligstiftelse. Utbygging av helsehuset, curlinghallen og ungdomshallen har vært de mest
sentrale og kostnadskrevende for Eiendom i 2012.
Byggservice har hatt en økning i oppdrag i løpet av året
som har gått, blant annet på grunn av en avtale om
renhold i NAVs lokaler på Lillehammer. Tjenesteområdet har klart å gjennomføre oppdragene sine som avtalt
og innenfor avsatte rammer. Byggservice har i 2012 hatt
særlig fokus på intern organisering og lederutvikling for å
bedre arbeidsmiljø og kvaliteten på tjenestene.

Manglende ressurser har gitt utfordringer innen fagområdet tilknyttet forvaltning, drift og vedlikehold. Vi har
utfordringer med mangankonsentrasjoner i grunnvannet
utover gjeldende krav, men vi har levert ca 5 millioner
m3 drikkevann av svært god kvalitet. Lillehammer
Renseanlegg har behandlet ca. 6 millioner m3 avløpsvann
uten avvik fra utslippstillatelsen.

Arealplanlegging og Byggesak
Store og spennende byutviklingsprosjekter har hatt fokus.
Transformasjon Nord, Rosenlundkvartalet, sentrums
lokalisert kjøpesenter og deltakerlandsby er noen prosjekter. Byggesak har ved utgangen av året ingen vesentlige
restanser tilknyttet behandling av byggemeldinger og
gjennom prosjektet «ajour» er det ryddet opp i 2/3 av
tidligere saker som ikke var avsluttet. Dette har medført
en økning av gebyrinntekter samt at de berørte bygg/
eiendommer nå er oppdatert med korrekt gebyrnivå.

Veg og trafikk
Manglende ressurser har gitt utfordringer innen fag
området. Prioriterte oppgaver har vært drift sommer
og vinter, samt planlegging, prosjektering og utbygging
av anlegg. Driftsoppgavene er gjennomført innenfor en
akseptabel standard på kommunalt vegnett. Både trafikksikkerhetstiltak, rehabilitering- og utbyggingsprosjekter
er gjennomført i tråd med investeringsbudsjettet.

Park, idrett og friluftsliv
Videreutvikling av lavterskeltilbud med tilrettelegging
for uorganisert aktivitet tilknyttet Tverrløypa, Strand
promenaden og nærmiljøanlegg er gjennomført. Videreutvikling av idrettsanlegg og reduserte avgifter for barn
og unge på kommunale idrettsanlegg er gjennomført.
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viktige hendelser og
prosjekter innen sektoren:
• «Vedlikeholdsstrategi for Lillehammer kommunes eiendommer», vedtatt av kommunestyret i november 2012.
• Arealplanlegging Rosenlundkvartalet, sentrumslokalisert kjøpesenter, transformasjon Nord og deltagerlandsby Stampesletta (YOG 2016)
• Prosjekt «ajour», Byggesak
• Lillehammer Helsehus (videreføres 2013)
• Lillehammer Curlingarena, konkurranseanlegg
YOG 2016 (Ferdigstilt juni 2012)
• Ungdomshallen, treningshall isidretter YOG 2016
(videreføres 2013)
• Ny sykkelveg med fortau, HIL – Helsehuset
• Reasfaltering kommunale veger
• Wiesesgate, byutviklingsprosjekt
• Sykkelparkering sentrum
• Drift av Lillehammer Curlingarena (f.o.m august 2012)
• Strandpromenaden. Badeplass, gangbru, discgolfanlegg
og planlegging skateanlegg
• Toaletter friluftsområder
• Tverrløypa, nyanlegg forbindelse Måsåhaugen
• Tverrløypa. prosjektering Nybu – Åveita
• Søndre park, skjøtsel av gammel trebestand
• Vingrom, ledningsnett og høydebasseng (nyanlegg)
• Øvre Ålsbygda, ledningsnett (nyanlegg)
• Vårsetergrenda – Tollefsrud, ledningsnett (nyanlegg)
• Tråsethstranda. ledningsnett (nyanlegg)
• Jørstadmoen, kloakkpumpestasjon (rehabilitering)
• Busmoen, ledningsnett (sanering)
• Skurvavegen, ledningsnett (sanering)
• Flomsikret brønner, Korgen vannverk (rehabilitering)

3.2 Sektor for helse og velferd
Hjemmetjenesten
I tilknytning til Samhandlingsreformen og etableringen
av helseregion Sør-Gudbrandsdal ble det etablert et
felles journalsystem mellom de fire kommunene Øyer,
Gausdal, Lillehammer og Ringebu. Formålet er å sikre
god kommunikasjon rundt pasienter fra de ulike kommunene. 2/3 av pasientene som er blitt behandlet i
spesialisthelsetjenesten skrives nå ut direkte til eget
hjem, noe som øker behovet for ytterligere kompetanse i
hjemmetjenesten. Tjenesteområdet har klart å øke til 43
% sykepleierstillinger i tjenesten. Dette er ikke nok og en
har derfor vært nødt til å bruke konsulentbyråer gjennom
året. Iapril opprettet hjemmetjenesten et nytt bokollektiv
for yngre personer med demens. Dette er et ressurskrevende og faglig utfordrende tilbud, men helt nødvendig
for å dekke tilbudet til en økende pasientgruppe. 
Tilbudet forberedes utvidet i 2013 til totalt 6 plasser.

Rehabiliteringstjenesten
Tidligere utskriving fra spesialisthelsetjenesten stiller
også større krav til fysio- og ergoterapitjenesten. Fysioterapitjenesten har hatt en økning på 182 henvendelser i
2012, mens ergoterapitjenesten har hatt en økning på 551
henvendelser. Til tross for at flere pasienter henvises til
private fysioterapeuter er ventelistene økende.

Lillehammer helsehus
2012 har vært det store utbyggingsåret ved Lillehammer
helsehus. Utbyggingsprosessen har gått bra takket være
positiv innstilling fra blant andre beboere og ansatte.
Antall personer på venteliste til institusjonsplass har i 2012
gjennomsnittlig ligget på 5-9 til bokollektiv for demente,
3-6 til fast plass ved helsehuset og 5-6 på korttidsplass.
Lillehammer helsehus arbeider målrettet med å heve
kompetansen, inkludert økning i antall sykepleierstillinger.

NAV
NAV har gjennom 2012 strukturert og intensivert
arbeidet med å få ungdom ut i aktivitet og jobb. Det er
nå tettere kontakt med sosiallærerfunksjoner i videre
gående skoler, og det er etablert 8 nye arbeidspraksis
plasser i skjermet virksomhet på Lipro. 2 ungdomskurs er
kjøpt inn av oppfølgingstjenesten Frisk. Det mest brukte

tilbudet til ungdom er likevel arbeidspraksis i ordinær
virksomhet og NAV arbeider målrettet med å opprette
arbeidspraksisplasser. I 2012 ble Brukerstyrt senter
etablert og er nå på plass i Anders Sandvigs gate.

Sysselsettingstjenesten
Sysselsettingstilbudet økte sitt tilbud med 5 varige
tilrettelagte arbeidsplasser. Kjøp av « Inn på tunet»tjenester har vært et vellykket tilbud for brukere med
psykiske helseutfordringer og personer med psykisk
utviklingshemming. Tilbudet har frigjort plass til flere
brukere og videreføres i 2013. Gjenbruket har vært
markedsført gjennom presse og sosiale medier. Markedsføringen har bidratt til 370 000 kroner mer enn budsjettert.

Bofellesskap
Tjenesteområdet bofellesskap har i 2012 etablert en
ambulerende miljøarbeidertjeneste , en mer fleksibel
tjeneste som det har vært stort behov for over lengre
tid. I tillegg er det tilrettelagt tjenester til en ung og
sammensatt brukergruppe gjennom «Prosjekt pluss».
Dette tilbudet overreføres i 2013 til ordinær drift. Som
delprosjekt under Boligsosialt utviklingsprogram ble det
i 2012 etablert et Uteteam med midler fra Fylkesmannen.
Målgruppa er rusmiddelavhengige; formålet er økt
livskvalitet gjennom tilpasset boligtilbud i et trygt miljø.

viktige hendelser og
prosjekter innen sektoren:
• Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1/1-12.
• Gjennom forprosjektet TRUST var de fire kommunene
Øyer, Gausdal, Lillehammer og Ringebu godt forberedt
på endringene.
• Den interkommunale sengeposten ved Lillehammer
helsehus ble utvidet fra 8 til 12 senger i april. Tilbudet
har som hovedformål å ta imot tidligere utskrivinger fra
spesialisthelsetjenesten. Det totale antall fakturerbare
døgn i 2012 ble 337, noe som innebærer et gjennomsnitt på 10 døgn per måned siste del av året. Dette
illustrer at tjenestene på kort tid klarte å tilpasse seg
ny praksis og fungerer godt. Beleggsprosenten ved den
intermediære sengeposten var på 75% hvor Lillehammer
brukte sin del av tilbudet.
• Øyeblikkelig hjelp- tilbudet med en sengepost på
4 plasser ble etablert på Lillehammer helsehus i midten
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Foto: Esben Haakenstad

•

•
•
•

•

•

av oktober. Rundt den intermediære sengeposten
og øyeblikkelig hjelp- sengene er det etablert et
leget ilbud på helsehuset fra kl. 8-22 alle dager,
samt tilbud fra legevakt på natt.
TRUST-prosjektet avsluttet og videreført med
blant annet fastlegesykepleierordningen, ernæringsscreening i sykehjem og hjemmetjenesten, fallforebyggende nettverk samt oppbygging av intermediær
og øyeblikkelig hjelp-senger.
Utprøving av nye arbeidstidsordninger i Lillehammer
helsehus, hjemmetjenesten og bofelleskap.
Deltagelse i Kvello-prosjektet.
«Lotte prosjektet» ved Lillehammer helsehus med
fokus på ernæring og trivsel har ført til at brukerne
i større grad smører brødskiver selv og gjennom dette
får større påvirkning på hva de ønsker å spise samt at
det er etablert et tilbud om varmt kveldsmåltid.
Boligsosialt utviklingsprogram: Tverrsektorielt
utviklingsarbeid i partnerskap med Husbanken
Region øst med formål at flere vanskeligstilte på
boligmarkedet skal ha egnede boliger. Antall
disponible boliger er økt fra 336 til 355. Fem
tidligere kommunale leietakere har fått bistand til å
etablere seg i egen, eid bolig. Utlån Startlån økt med
20% fra 2011 til 60 mill. Rammeplan for boliger og
tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet 20132015 og retningslinjer for tildeling av kommunal
bolig vedtatt i desember.
Ungdomsprosjektet i NAV « Ung i hønshuset».
15 ungdommer uten skole eller jobb hvor nå 8 er i
ordinært arbeid, 3 er i skoletilbud, 3 i arbeidspraksis
og 1 under utredning.

Læringsresultater
Grunnskolepoeng gjennomsnitt 10.trinn avgang 2012.
Lillehammer
kommune

Kommunegruppe 13

Oppland
fylke

Nasjonalt

41,4

40,0

39,6

39,9

Nasjonale prøver 5.trinn 2012-2013.
Lillehammer
kommune

Kommunegruppe 13

Oppland
fylke

Nasjonalt

Lesing

2,0

2,0

1,9

2,0

Regning

1,9

2,0

2,0

2,0

Engelsk

1,8

2,0

1,9

2,0

Nasjonale prøver 8.trinn 2012-2013.
Lillehammer
kommune

Kommunegruppe 13

Oppland
fylke

Nasjonalt

Engelsk

3,0

3,0

2,8

3,0

Grunnskole

Lesing

3,1

3,1

3,0

3,1

Lillehammerskolene arbeider mot felles mål om økt
kvalitet på den ordinære undervisningen. Dette skal
føre til bedre læringsresultater, økt inkludering og færre
elever med behov for spesialundervisning. Samtidig skal
spesialundervisningen forbedres. Det er et langsiktig
arbeid som nå er startet opp. Avgangselevene fra grunnskolen i 2012 hadde resultater godt over landsgjennomsnittet. Andelen av elevene som mottar spesialundervisning i grunnskolen er redusert.

Regning

3,2

3,1

3,0

3,1

3.3 Sektor for oppvekst,
utdanning og kultur

Nasjonale prøver 9.trinn 2012-2013.
Lillehammer
kommune

Kommunegruppe 13

Oppland fylke

Lesing

3,1

3,1

3,0

Regning

3,4

3,5

3,0

Engelsk
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Barnehager
Lillehammer kommune har full barnehagedekning. Alle
som søkte plass innen søknadsfristen fikk barnehageplass
fra 1. august, også barn under 1 år. Lillehammer har 31
barnehager; 19 ikke-kommunale og 12 kommunale.
Pr. 15/12 hadde 1357 barn plass i barnehagene; 756 barn
i ikke-kommunale og 610 barn kommunale barnehager.
Alle kommunale og ikke-kommunale barnehager har
felles styrermøter en gang per måned, samt en felles
planleggingsdag og ett felles personalmøte for alle hvert
år. Barnehageforvaltningen har det samme ansvaret for å
tilrettelegge for utvikling, kompetanseheving, veiledning og
oppfølging i ikke-kommunale og kommunale barnehager.

Helsestasjon
Lillehammer helsestasjon har styrket sitt tilbud til våre
aller yngste innbyggere i 2012. Det tilbys blant annet
hjemmebesøk til alle nyfødte innen 2 uker etter hjem
komst. Foreldreforberedende kurs er gjeninnført som
et gratis tilbud til alle blivende foreldre.

Kultur
Våren 2012 ble den aller første «Barnas verdensdag» arrangert i Kulturhuset Banken med kulturopplevelser og
kulturuttrykk fra hele verden. Lillehammer bibliotek har
utvidet sine åpningstider og åpner nå en time tidligere,
kl.10. Gjennom et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Høgskolen på Lillehammer, Nansenskolen og
Lillehammer bibliotek, har byen fått sitt eget «Litteraturhus» i bibliotekets lokaler. Huset program. I løpet av
2012 besøkte 113 603 personer Lillehammer kino. Dette
er en liten økning fra 2011.

viktige hendelser og
prosjekter innen sektoren:
• Med rom for alle. Et forsknings- og utviklingsarbeid for
Lillehammerskolen. Prosjektmidler fra F
 ylkesmannen.
• Pilotprosjekt om lesing i ungdomsskolen. Det skal startes
en nasjonal satsing på lærerkompetanse på ungdomstrinnet. Ungdomsskolene våre har vært med å pilotere
opplegg innenfor lesing.
• Gutter som leikeressurser i barnehagen. Guttene i
ungdomsskolene kan søke om å jobbe i en barnehage 
i en periode. Prosjektmidler fra Fylkesmannen.
• «Kvello-prosjektet» Et samarbeid mellom flere
tjenester med å kartlegge barn i barnehagen for å 		
kunne hjelpe tidlig der det trengs. Prosjektmidler
fra Fylkesmannen.
• Skoleprosjektet i Bujanovac, Sør-Serbia. Styrker sosial
kompetanse og skaper et trygt læringsmiljø i skolen på

•
•
•
•
•

•

•
•
•

tvers av etnisitet. Prosjektet finansieres av Utenriks	departementet.
Barnas verdensdag i Kulturhuset Banken.
Biblioteket har utvidet åpningstiden med en time
hver morgen.
Åpning av Litteraturhuset Lillehammer.
Kvello-prosjektet starter opp i 5 barnehager.
NORDPLUS-prosjektet «Barnet og boka» ble avsluttet
med en bokutstilling på biblioteket 15-25.mai. 15 av
barnehagene i Lillehammer bidro til utstillingen.
Felles planleggingsdag for alle ansatte i kommunale
og private barnehager med tema: «Barnehagens grunnmur» om barnehagens formålsparagraf.
Lillehammer kommune var medarrangør av St. Hans
på Maihaugen.
Eldres dag: Samarbeid mellom Eldrerådet, Den kulturelle
spaserstokken og Kulturhuset Banken.
Forskning og utviklingsarbeid i Lillehammerskolen
i samarbeid med professor Thomas Nordahl. Stor
samling for alle lærere og temakveld for foreldre i
Maihaugsalen i september.

3.4. Stabsenheten

Enheten er opprettet i forbindelse med omstilling
av Lillehammer kommunes administrasjon, og består
av servicetorg, hovedarkiv, politiske og administrative
støttefunksjoner, informasjon og kommunikasjon, IKT,
juridisk rådgivning og kantine.

viktige hendelser og
prosjekter innen sektoren:
• Prosjekt «fullelektronisk arkiv» er igangsatt i samarbeid
med Ikomm og kommunene Øyer og Gausdal, der fase
1 er oppgradering til ESA versjon 8.
• Utvidelse av innbyggertjenester med innføring av enkelte
elektroniske søknader.
• Innføring av elektronisk løsning for søknad om startlån.
Det har vært en stor økning i innvilgelse av startlån
i 2012.
• Prosjektet «papirløse politikere» har gått over i driftsfase,
og papirer til politiske møter distribueres på iPad til
kommunestyrets medlemmer og utvalgte varamedlemmer.
• Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk
for perioden 2012 – 2016 er utarbeidet og vedtatt av
kommunestyret. Alle kommunale bevillinger er fornyet
med bakgrunn i disse.
• Det har vært arbeidet med Fairtrade-prosjektet etter
vedtak i kommunestyret.
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4 Økonomi
Dette kapittelet tar for seg de mest vesentlige delene
av økonomien til Lillehammer kommune. For mer
detaljerte opplysninger, se Regnskap med noter 2012
– Lillehammer kommune. I de kommende analysene
vises det direkte til regnskapsskjemaene.

4.1 Drift

Lillehammer kommunes regnskap for 2012 er gjort opp
med et netto driftsresultat på 107,8 millioner kroner eller
5,9 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat bør
ligge på 3-5 % for å skape en robust økonomi og skaffe
handlingsrom for fremtidige investeringer. Lillehammer
kommune ligger dermed over ambisjonen for 2012.
Figuren viser netto driftsresultat pr. år og budsjettert netto driftsresultat
i perioden 2011-2012 (tall i mill. kr).
150

100

Netto driftsresultat per år

• 11,8 mill. kroner høyere frie disponible inntekter
enn regulert budsjett. Hovedsakelig er dette:
• Skatteinntekter 3,6 mill. kroner høyere enn
regulert budsjett.
• Rammetilskudd 9,2 mill. kroner høyere enn
regulert budsjett.
• 7,7 mill. kroner høyere inntektsutjevning
• 1,5 mill. kroner høyere enn regulert budsjett
pga skjønnsmidler til fornying
• Netto finansinntekter er 4,6 mill. kroner høyere
enn budsjett.
• Renteinntekter og utbytte er 3 mill. kroner høyere
enn budsjett. Dette knytter seg til renteinntekter
på utlån og avkastning på obligasjonsfond og penge
markedsfond.
• Renteutgifter er 3,4 mill. kroner lavere enn budsjett.
• Avdrag på lån er 1,8 mill. kroner høyere enn budsjett.
Lillehammer kommune praktiserer minimumsavdrag.

4.1.2 Tjenesteområdene i henhold

Budsjettert netto driftsresultat

til regnskapsskjema 1B

50

0
2011

2012

-50

Netto driftsresultat var budsjettert med 70,7 millioner
kroner, så Lillehammer kommune endte på et netto driftsresultat på 37,1 millioner kroner bedre enn budsjettert.
Kommunens regnskapsresultat er 10,4 millioner kroner.
Tilsvarende tall for 2011 var 1,3 millioner kroner. Det positive avviket på 10,4 mill. kroner fordeler seg som følger:
• 16,4 mill. kroner i positivt avvik på fellesinntekter og
fellesutgifter i henhold til 1A
• 6,0 mill. kroner i negativt avvik i henhold til 1B
• 1,9 mill. kroner i negativt avvik fra fellesområdet.
• 4,1 mill. kroner i negativt avvik på driftsområdene.

4.1.1 Fellesinntekter og fellesutgifter
i henhold til regnskapsskjema 1A
(bevilgningsområdet)

Lillehammer kommune har et positivt avvik på fellesinntekter og fellesutgifter på 16,4 mill. kroner;

årsmelding 2012
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Tjenesteområdene viser et overforbruk på til sammen
6 millioner kroner. Vesentlige avvik forklares nedenfor:
• Fellesområdet – 1,9 mill. kroner
• Politisk virksomhet -0,5 mill. kroner. Overskridelsen
skyldes etterbetaling og merutgifter for godtgjøringer
og tjenestefrikjøp i tillegg til merutgifter knyttet til
opplæring, reiser og møter.
• Fellesinntekter og fellesutgifter -1,4 mill. kroner
• Avsetning til tap på fordringer -2,8 mill. kroner.
• Tapsførte gamle fordringer -1,1 mill. kroner.
• Pensjon; premieavvik og avkastning premiefond
1,9 mill. kroner (positivt avvik).
• Hjemmetjenesten -3,2 mill. kroner
• Overskridelsen skyldes høyere variabel lønn og mer
innleie fra vikarbyråer enn budsjettert. Hovedårsaken
til innleie av sykepleiere fra bemanningsbyrå har
i perioder vært for lav andel av egen sykepleiefaglig
kompetanse.
• Samhandlingsreformen -1,6 mill. kroner, skyldes i
hovedsak kommunal medfinansiering. Det budsjetterte beløpet var satt likt a-kontobeløpene fra Helse
direktoratet.
• Tildelingsenheten -1,1 mill. kroner som skyldes
merforbruk innenfor prosjektene knyttet til TRUST.

4.1.3

4.1.4 Totale driftsutgifter

Totale driftsinntekter
Lillehammer kommune

Totale driftsutgifter for Lillehammer kommune utgjorde 1.831 mill.
kroner i 2012. Driftsutgiftene økte med om lag 127,9 millioner kroner
fra 2011 til 2012.

Totale driftsinntekter for Lillehammer kommune i 2012 er 1.833 mill.
kroner. Driftsinntektene økte med om lag 111,8 millioner kroner fra
2011 til 2012.
700
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Mill. kroner
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500

2012
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200

100
0

2011

800

0
Salgs- og
leieinntekter

Skatteinntekter

Rammetilskudd

Andre
driftsinntekter

Salgsog leieinntekter

Skatteinntekter

Ramme
tilskudd

Andre
drifts
inntekter

2011

283

600

537

302

2012

301

639

583

310

4.1.5 Netto finansutgifter

Lillehammer kommune hadde netto finansinntekter i
2012 på 41,5 millioner kroner, hvor renteinntekter og
utbytte utgjør ca. 170 mill. kroner og renteutgifter

Lønns- og
sosiale utgifter

Kjøp av varer
og tjenester

Andre
driftsutgifter

Lønnsog sosiale
utgifter

Kjøp av varer
og tjenester

Andre driftsutgifter

2011

1 079

589

37

2012

1 130

640

62

og avdrag utgjør ca. 130 mill. kroner. Netto finansinn
tekter har økt med 97,8 mill. kroner siden 2011 og skyldes
i hovedsak ekstraordinært utbytte fra LGE Holding AS.

lillehammer kommune
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4.2 Investeringer

Kommunens bruttoinvesteringer i 2012 utgjorde 210,1
millioner kroner. Dette er en økning på 88,6 millioner
kroner i forhold til 2011, og 33,8 mill. kroner mer enn
budsjett. Netto investeringer (brutto investeringer
fratrukket investeringstilskudd, andre kapitalinntekter
og overføringer fra driftsregnskapet) var på 152,8 mill.
kroner (3,9 mill. kroner høyere enn budsjettert).
Avviket på 33,8 mill. kroner fordeles på bevilgnings
områdene gjennom regnskapsskjema 2B og forklares
ytterligere nedenfor. I skjema 2A er det budsjettert
med inntekter fra salg av anleggsmidler på 7,8 millioner
kroner, mens det er regnskapsført 26,3 millioner kroner.
Inntektsførte, ikke budsjetterte poster er:
• Salg av Hafjell-aksjer 6 mill. kroner. Salget av Hafjell
aksjene ble vedtatt i Kommunestyret gjennom sak
8/12. Salgsverdi ble ikke vurdert i saken, og budsjettet
er derfor ikke regulert som følge av vedtaket.
• Avvikling Kompetanse-, universitets- og forskings
fondet i Innlandet 8,9 mill. kroner. KUF-fondet er tilbakeført kommunene på grunn av selskapsoppløsning.
Tilbakeførte midler er inntektsført i kapitalregnskapet.
• Sum salg av mindre eiendommer 1,5 mill. kroner.

Figuren nedenfor viser de største forskjellene mellom regnskap
og justert budsjett netto investert pr bevilgningsområde.
150
Regnskap

100

Justert budjett

50

0
Eiendom

Kommunalteknikk
og utemiljø

Vann og avløp

Regnskapsskjema 2b viser brutto investeringer fordelt på
bevilgningsområder. Gjennom året bevilges og rapporteres
investeringene ofte som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket investeringstilskudd, andre kapitalinntekter og overføringer fra driftsregnskapet – overføringer fra
driftsregnskapet er hovedsakelig momsrefusjon og vil derfor
være naturlig å trekke ut i «netto-begrepet»). Med denne
bakgrunnen vises diagrammet ovenfor og tabellen nedenfor
i «netto investeringer», mens de vesentlige budsjettavvikene
beskrives og forklares både som netto og brutto.
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Som beskrevet
ovenfor viser
regnskapsskjema
2B brutto
investeringer pr
bevilgningsområde.Store deler av disse avvikene er
knyttet til at Lillehammer kommune har budsjettert
netto pr prosjekt og ikke brutto, mens regnskapsskjema
2B rapporterer regnskapet brutto.
• Eiendom: overforbruk på 32,6 mill. kroner brutto,
(20,3 mill. kroner netto). Skyldes i hovedsak følgende:
• Utbygging Lillehammer Helsehus -19,8 mill. kroner
(-14,7 mill. kroner netto)
• Prosjektet har et negativt avvik på 2,6 mill. kroner
som skyldes raskere framdrift enn budsjettert.
• Prosjektet har en forventning om 100 % overføring
av mva-refusjon, som for 2012 ville vært 17,1 mill.
kroner. Dette ble budsjettert netto, men moms-kompensasjonen er forventet tilgodesett prosjektet. Dette
og forrige punkt forklarer til sammen brutto-avviket
til dette prosjektet.
• Ettersom det totalt for Lillehammer kommune i
2012 skulle overføres 60 % mva-kompensasjon
(pga nedtrappingsmodell), ble det for dette prosjektet
overført mva-kompensasjon på kun 5,1 mill. kroner
for 2012. Resten vil bli overført i 2013. Netto avviket
reduseres derfor til -14,7 mill. kroner.
• Det totale utbyggingsprosjektet forventes å ferdigstilles innenfor budsjettrammene.
• Ungdomshallen -7,5 mill. kroner (-5,2 mill. kroner
netto)
• Prosjektet går for fullt, og det er påløpt 18,5 mill. kr
mot 11 mill. kroner budsjetterte brutto investeringsutgifter.
• Momsrefusjonen er budsjettert netto, dette
utgjør 1,7 mill. kroner av de regnskapsførte
investeringsutgiftene.
• Resten av avviket, 5,2 mill. kroner skyldes raskere
fremdrift enn forutsatt. Dette og forrige punkt
utgjør til sammen avviket på brutto driftsutgifter
på til sammen 7,5 mill. kroner.
• Prosjektet er tilført 0,5 mill. kroner mer i
programsatsningsmidler enn budsjettert, og
momsrefusjonen
på 1,7 mill. kroner er inntektsført. Derfor
reduseres netto avviket til 5,2 mill. kroner.
• Prosjektet forventes gjennomført innenfor
den totale budsjettrammen.

Foto: Jørgen Skaug

• Utbygging Skogen Sør etappe 2, -3,7 mill. kroner
(0,4 mill. kroner netto).
• Prosjektet henger sammen med tidligere utbygging
i Skogen feltet. Utgiftene i 2012 er knyttet til opp
arbeidelse av tre lekeplasser. Inntektene er knyttet
til refusjon for veg, vann og avløp fra grunneiere.
Utgiftene var forventet i 2012, og også her er det
budsjettert netto.
• Kommunalteknikk og utemiljø: overforbruk på 15,6 mill.
kroner (-0,6 mill. kroner netto).
• Avviket er hovedsakelig knyttet til prosjekt Utbygging
Skogen Søre Ål etappe 3.
• Dette er utbygging av Skogen 3. Utgifter til etablering
av infrastruktur slik belastes Lillehammer kommune
som i sin tur får merverdiavgiften refundert. Dette er
en avtale som ble undertegnet mellom Lillehammer
kommune
og Lillehammer Kommunale Eiendomsselskap.
Lillehammer kommune sender ved årsslutt faktura

til eiendomsselskapet som refunderer våre kostnader
eks merverdiavgift. Ettersom prosjektet er nettobudsjettert, framkommer dette som et negativt avvik
på brutto investeringsutgifter, men netto avviket er på
0 mill. kroner.
• Vann og Avløp: underforbruk på 8,8 mill. kroner 
(13,2 mill. kroner netto).
• Flere store prosjekterte og budsjetterte prosjekter er
forskjøvet i tid med fullføring i 2013 og 2014. Dette
er primært som følge av:
• Manglende bemanning, ressurser til planlegging/
prosjektering og gjennomføring.
• Utsatt eller forsinket som en følge av arbeidet med ny
hovedplan Vann og avløp. At planlagte prosjekter
innen VA-sektoren skyves utover opprinnelig
ferdigstillelse er ikke uvanlig. Ny hovedplan Vann
og avløp med vedtak i løpet av 2013, samt rekrut
tering av prosjektleder vil være med på å bidra til
økt aktivitet innenfor området.

Tabellen nedenfor viser de største investeringene i Lillehammer kommune 2012, netto investeringsutgifter.

Beviligningsområde
(Tall i mill.kr)

Prosjekt

Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i kr

Eiendom

Lillehammer helsehus ombygging/utbygging

83,2

68,5

-14,7

Eiendom

Ungdomshallen

12,7

7,5

-5,2

Eiendom

Kristinshall – tilbygg curling

6,4

2,8

-3,6

Vann og avløp

Randsone Vingrom

5,8

Vann og avløp

Høydebasseng Vingrom

5,3

Eiendom

Kjøp av boliger og leiligheter

5,1

6

0,9

Kommunalteknikk og utemiljø

Sykkelby

4

3

-1

Eiendom

Omb. administrasjon og renholdsentral Vingar skole

3,3

4

0,7

Kommunalteknikk og utemiljø

Veiutbedringer

3,2

3,5

0,3

Eiendom

Rehabilitering bygninger 2012

2,9

5

2,1
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4.3 Lånegjeld

Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av 2012 var
1 530 millioner kroner inkludert finansielle leasing
kontrakter. Dette er en økning på 50 millioner kroner
eller 3,3 % i forhold til 2011. Gjeldsporteføljen er fordelt
med 43 % flytende rente og 57 % fast rente. Kommunens
totale lånegjeld er på 83,4 % av kommunens samlede
driftsinntekter i 2012, mot 85,9 % i 2011.
Det vises for øvrig til rapportering finansforvaltning pr.
31.12.2012 som ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2013.

4.4

4.5

Likviditet/Arbeidskapital

Kommunens arbeidskapital, beregnet som differansen
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for
premieavvik er ved utgangen av 2012 på 149,1 millioner
kroner. Dette er en nedgang på ca 9 % i forhold til 2011.
Arbeidskapitalen er et mål på hvor mye større omløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden., og er en måte å måle
likviditet på. Arbeidskapitalen bør være positiv.

200 000

Utlån

Kommunens utlån er pr 31.12 på 427,6 millioner kroner,
mot 384,9 millioner kroner i 2011. Utlånene fordeler i
hovedsak seg med lån til Eidsiva Energi og LGE Holding
AS på hhv. 194 millioner kroner og 77 millioner kroner,
samt 147, 3 millioner kroner til startlån. Tilsvarende tall
for startlån var 105 millioner kroner i 2011.
Netto lånegjeld er således 1 102 millioner kroner for
kommunen pr. 31.12 (Total lånegjeld minus utlån).

Arbeidskaptial
150 000

100 000

50 000

0
2011

Startlån tildeles kommuner for videre utlån fra Husbanken,
og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge
og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et
finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån
i ordinære kredittinstitusjoner.

Arbeidskaptial drift

2012

Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som arbeidskapitalen fratrukket ubrukte lånemidler, kapitalfond,
premieavvik og bundne driftsfond er ved utgangen av
2012 på 49,8 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011
er 8,1 millioner kroner.

Foto: Esben Haakenstad
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4.6 Fondsmidler

Størrelsen på kommunes ubundne fondsmidler gir uttrykk om
kommunens handlingsrom til å finansiere investeringer samt
å dekke oppuforutsette utgifter eventuelt svikt i inntekter.

(Tall i mill. kr)

Saldo 01.01.12

Bevegelse

Saldo 31.12.12

Driftsfond
Ubundne driftsfond

38,3

68,9

107,2

Disposisjonsfond

36,2

-10

26,2

0

77,6

77,6

Forsikringsfond

0,7

0,2

0,9

Flyktningefond

0,6

0,2

0,8

Sum andre ubundne driftsfond

0,8

0,8

1,6

53,1

11,3

64,4

Næringsfond

1

-0,2

0,8

Vannfond

8

0,5

8,5

Avløpsfond

19,6

13,4

33

Kulturfond

2,7

-0,7

2

Sum gaver og minnefond

2,4

0,3

2,7

19,4

-2

17,4

10,3

0

10,3

Kapitalfond

0,4

0

0,4

Utviklingsfond kraftfusjon

4,7

0

4,7

Sum andre ubundne investeringsfond

5,2

0

5,2

10,6

5,4
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Frikjøpsfond

0,7

0,6

1,3

Forvaltningslånefond

1,9

3,4

5,3

Idrettsfond

2,5

0,6

3,1

Sum andre bundne investeringsfond

5,5

0,7

6,2

112,3

85,6

197,9

Kommunalt utviklingsfond

Bundne driftsfond

Sum andre bundne driftsfond
Investeringsfond
Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Sum fond

Tabellen viser at sum fondsmidler er 85,6 millioner kroner høyere per 31.12.12 enn ved inngangen av året. Dette
skyldes i hovedsak opprettelse av utviklingsfond på 77,6 mill. kroner etter mottak av ekstraordinært utbytte fra
LGE Holding AS .
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5 Ansatte og arbeidsmiljø
5.1

Antall årsverk og ansatte

Ved utløpet av 2012 sysselsatte Lillehammer kommune
totalt 1 749 årsverk fordelt på 2 421 stillinger og 2 267
ansatte (forskjell mellom antall stillinger og ansatte fordi
en del ansatte eier flere stillinger). For årsverk er det en
økning på 2,8 % i forhold til 2011, økningen på antall
stillinger og ansatte er henholdsvis 1,5 % og 3,8 %.
Dette er altså summen av faste og midlertidige stillinger
som hevet månedslønn på 31.12.2012. Timelønnede og
lærlinger ikke med i statistikken.
Figuren viser utviklingen av antall ansatte og årsverk. Dette er et øyeblikksbilde pr. 31.12 hvert år og det kan være tilfeldigheter som her gir utslag i
forhold til å sammenligne med andre års statistikk.
2500

2011

2000

2012

1500
1000
500
0

5.2

Årsverk

Ansatte

Alderssammensetning

Gjennomsnittlig alder blant ansatte i Lillehammer kommune er om lag 45,7 år pr. 31.12.2012. Dette er 0,5 år høyere
enn 2011. Gjennomsnittsalderen for kvinner i kommunen er 45,3 år og for menn er gjennomsnittsalderen 46,1 år.

Figuren viser utviklingen i alderssammensetningen fra 2010-2012.

Figuren viser gjennomsnittlig stillingsandel pr. aldersgruppe 2010-1012.
(1 = helt årsverk)
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17–24 år 35–29 år 30–39 år

40–54 år 55–66 år 67–76 år

Annet
7%

Sektor for oppvekts,
utdanning og kultur
42%

5.3 Årsverk innenfor sektorene

Figuren viser størrelsesforholdet mellom sektorene
med hensyn til årsverk. Andel av årsverk er henholdsvis
39,7 % sektor for helse og velferd, 42,3 % sektor for
oppvekst, utdanning og kultur, 11,2 % sektor for
byutvikling og 6,8 % for Annet. I kategorien Annet
inngår stab, Lillehammer region Brannvesen, rådmannsgruppe, HR-enhet, enhet for budsjett og analyse og
Fellesenhet økonomi.

5.4

Sektor for by- og
samfunnsutvikling
11%
Sektor for
helse- og velferd
40%

Likestilling

Beregningsgrunnlaget for likestilling tar utgangspunkt i alle stillinger som hevet månedslønn i desember 2012
uavhengig av stillingstype. Ubesatte stillinger er ikke tatt med.
GJENNOMSNITTS ÅRSLØNN:

Gj. snitts
årslønn

Sektor
for by- og
samfunnsutvikling

Sektor for
helse og
velferd

Sektor for
oppvekst,
utdanning
og kultur

Annet

År

Kjønn

2011

Kvinner

366 000

346 000

336 000

397 000

410 000

Menn

380 000

380 000

325 000

412 000

408 000

Differanse

-14 000

-34 000

11 000

-15 000

2 000

Gj.sn

369 000

367 000

334 000

400 000

409 000

Kvinner

389 000

365 000

361 000

419 000

431 000

Menn

401 000

395 000

362 000

429 000

416 000

Differanse

-12 000

-29 000

-1 000

-9 000

15 000

Gj.sn

392 000

384 000

361 000

421 000

422 000

2012

Figuren viser gjennomsnittlig årslønn pr. 31.12 2011 og 2012

Lønnsforskjellen i gjennomsnitt mellom kvinner og menn er 12 049 kroner pr 31.12.2012, uavhengig av ulike
forhold som påvirker lønnsdannelsen. Det relative forholdet er at menns gjennomsnittlige årslønn ligger ca. 3,1%
over kvinner. For 2011 var forskjellen ca. 3.8 %.
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antall stillingsinnehavere:

År

Kjønn

Alle

Sektor for
by- og
samfunnsutvikling

2011

Kvinner

1 687

83

807

726

71

554

134

152

197

71

Differanse

1 133

-51

655

529

0

Begge

2 241

217

959

923

142

Kvinner

1 705

80

830

724

71

562

137

149

185

91

Differanse

1 143

-57

681

539

-20

Begge

2 267

217

979

909

162

Menn

2012

Menn

Sektor for
helse og
velferd

Sektor for
oppvekst,
utdanning
og kultur

Annet

Figuren viser antall stillingsinnehavere fordelt på kjønn pr. 31.12 2011 og 2012.

Andel kvinner utgjør om lag 75 % av kommunens ansatte. På toppledernivå med hensyn til ny organisering er kvinne
andelen 29 %, ellers på virksomhetsledernivå (tjenesteområdeleder- og fagenhetsledere) er kvinneandel på om lag 75 %.
gjennomsnittlig stillingsstørrelse:

År

Kjønn

Alle

Sektor
for by- og
samfunnsutvikling

2011

Kvinner

0,73

0,82

0,66

0,79

0,84

Menn

0,75

0,89

0,6

0,78

0,74

Differanse

-0,02

-0,07

0,06

0,01

0,1

Begge

0,74

0,86

0,65

0,79

0,79

Kvinner

0,75

0,82

0,69

0,79

0,83

Menn

0,74

0,91

0,65

0,77

0,61

Differanse

0,01

-0,09

0,04

0,02

0,22

Begge

0,75

0,88

0,69

0,79

0,71

2012

Figuren viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse fordelt på kjønn pr. 31.12 2011 og 2012.
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Sektor for
helse og
velferd

Sektor for
oppvekst,
utdanning
og kultur

Annet

5.5 Diskriminering

De mest sentrale tiltakene for å redusere diskriminering er;
• Ansettelsesprosesser: Lillehammer kommune har et
uttalt ønske om å være i takt med samfunnet for øvrig
når det gjelder sammensetning av ansatte. I standard
utlysningstekst står følgende; «Lillehammer kommune
skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.»
• Handlingsplakat for bedre livskvalitet for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i
Lillehammer. Handlingsplakaten fra 2010 har i løpet av
2012 gjennomgått en mindre revidering, med bakgrunn
i årlig kontaktmøte mellom politikere, administrasjon/
fagmiljøer og representanter for LLH (Landsforeningen
for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og
Skeiv Ungdom.
• Prosjekt «Alternative arbeidstidsordninger i pleie- og
omsorgssektoren. Prosjektet er en videreføring av kartlegging og tiltak for å redusere uønsket deltid fra 2011.
Resultatene fra prosjektperioden har på flere områder
vært svært bra, men bildet varierer noe. Hovedtrekk
er at stillingsstørrelser har økt og fagdekning har blitt
bedre, både på virkedager og i helgene. Det er mindre
bruk av vikarer, samtidig med at antall brudd på
Arbeidsmiljøloven er redusert. I det videre arbeidet er
det høsten 2012 etablert et trepartssamarbeid gjennom
vedtak i formannskapet, hvor mandatet blant annet er
knyttet til arbeidet med å fjerne uønsket deltid i helseog omsorgssektoren. Gruppas arbeid forutsettes å være
ferdigstilt våren 2013, og danne grunnlag for innspill
til strategi- og økonomiplanen 2014 – 2017.
• Likestilling: Lillehammer kommune er deltager
i kommuneprogrammet «Likestilte kommuner».
Programmet er blant annet knyttet opp til samhandlingsenheten (intermediærenheten) ved L
 illehammer
Helsehus og en barneskole. Forskning viser at det
forskjellsbehandles både når det gjelder kjønn og alder
innen medisinsk diagnostikk og behandling. Programmet skal bidra til å sette fokus på praksis og holdninger,
og få likestillingsperspektivet innarbeidet i p
 rosedyrer
og rutiner. Når det gjelder skole jobbes det med
bevissthet rundt likebehandling av jenter og gutter.

5.6 Etisk standard

Sentrale tiltak som Lillehammer kommune har satt
i gang for å sikre høy etisk standard:
• Personalhåndboka til Lillehammer kommune har
et eget kapittel om verdier og etikk, hvorav deler
fokuserer direkte på de etiske retningslinjene for
kommunens ansatte.
• Alle tjenesteområder har fått tildelt refleksjonskort
som skal brukes internt for å fremme d
 iskusjon
og r efleksjon knyttet til høy etisk standard.
Temaene d
 reier seg om verdigrunnlag, spesifikke
problemstillinger og personlig adferd.
• Verdier og etikk er tema på de faste introduksjons
møtene for nyansatte.
• I løpet av 2012 er etisk handel satt på dagsorden
i ledermøter.
• Det er gjennomført obligatorisk informasjons
sikkerhetskurs for alle ansatte.

5.7 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær for Lillehammer kommune
er 8,43 % i 2012. Det er 0,27 prosentpoeng høyere
enn i 2011. Ambisjonen for Lillehammer kommune er
å få sykefraværet lavere enn 7 % innen 2016. Figuren
viser gjennomsnittlig sykefravær de siste fem årene.
(Strategi- og økonomiplan 2013-2016). Sykefraværsstatistikken er hentet fra kommunens økonomi- og
personalsystem(Agresso).

Figuren viser sykefraværet gjennom 2012 per måned i %. Sykefraværet
var høyest i februar med 10, 59 % og lavest i juli med 4, 64 %.
12%
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Lillehammer kommune vil videreføre tiltak for å redusere
diskriminering med fortsatt fokus på prosessene over.
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Figuren viser sykefraværet gjennom 2012 per måned i %. Sykefraværet
var høyest i februar med 10, 59 % og lavest i juli med 4, 64 %.
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5.8 Kompetanse

med Agresso og Webcruiter. Dette gjør at CV til nyansatte
blir automatisk registrert inn, og gjør det enklere for
ansatte å søke interne jobber.

I 2012 ble det i Lillehammer kommune benyttet 5,6 mill.
kroner til kompetansehevende tiltak. Tilsvarende tall for
2011 var 5,2 mill. kroner. Gjennomsnittlig kompetanse
midler per årsverk er kr 3 201. Sammenlignbare tall fra
2011 var på kr 3 073.
Lillehammer kommune har gjennom 2012 utarbeidet en
strategisk kompetanseplan. Denne er politisk behandlet og
vedtatt i kommunestyret. Planen skisserer viktige satsingsområder og gir føringer for hvordan sektorene og det enkelte
tjenesteområdet skal jobbe strategisk med kompetanse
fremover. Innen 2013 skal alle sektorer ha utarbeidet egen
kompetanseplan og alle tjenesteområder skal ha egen
kompetanseplan og/eller tiltaksplan.

Lillehammer søker aktivt midler til kompetansehevende
tiltak gjennom bl.a. Fylkesmannen, NAV, Kommunal
Landspensjonskasse, Helsedirektoratet, Kommunenes
sentralforbund, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
(VOX) med flere. Dette er rettet mot kompetansehevende
tiltak innen avgrensende satsningsområder. I 2012 har det
også vært gjennomført kurs i basisferdigheter (BKA-kurs)
med midler fra VOX. Ansatte i pleie og omsorg, og ansatte
i Byggservice har gjennomført opplæring i grunnleggende
data, skrive- og leseferdigheter. Opplæring i basisferdigheter
vil også fortsette i 2013.

Kompetansen til de ansatte kartlegges i det nettbaserte
verktøyet Dossier. For pleie og omsorg og barnehage er
det utarbeidet egne kompetansekataloger som går mer i
detalj på ferdigheter innen området. Innen 2014 skal alle
tjenesteområder alene eller i samarbeid med andre ha
utviklet kompetansekatalog. Dette gir lederne en bedre
oversikt over kompetansebehov. Dossier er nå integrert

Utover tildelte midler, har kompetanseutviklingen vært
begrenset til de ressurser det enkelte tjenesteområdet har
avsatt til kompetansehevende formål. F.om. 2013 er det
avsatt overordnede midler til kompetanseutviklende
prosjekter i kommunen. Tjenesteområdene kan søke midler
herfra med bakgrunn i behov avdekket i analyser og søknad
fra tjenesteområdene.
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