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Opplevelser.
Lillehammer kommune
Slik du vil ha dem.

Lillehammer kommunestyre vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen 20.februar 2014. I økonomi- og
handlingsplan for 2015-2018 er mål og strategier konkretisert i forslag om handlinger, tiltak og øvrige
satsinger i fireårs-perioden.

Kommunestyrets vedtak 25. september 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kommunestyret ber rådmannen utrede ulike scenarier for
framtidig skolestruktur sett i sammenheng med
skolebruksplanen, kommunereformen, elevtallsutvikling og
framtidige investeringsbehov i skolebyggene. Eksisterende
struktur skal være et av alternativene. Utredningene skal vurdere
kvaliteten i opplæringen sett i forhold til pedagogiske,
økonomiske og samfunnsmessige forhold, herunder bosetting,
oppvekstmiljø og skolens plass i lokalsamfunnet.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere framtidig
barnehagestruktur sett i sammenheng med pedagogiske,
økonomiske, samfunnsmessige forhold herunder bosetting,
oppvekstmiljø og barnehagens plass i lokalsamfunnet,
skolestruktur, forventet utvikling i fødselstall, og en målsetting på
ca. 50 % kommunale og 50 % ikke-kommunale barnehageplasser.
Det gjennomføres en utbedring av kirkegården ved Søre Ål med
følgende framdriftsplan:
Første byggetrinn 2015 med 5,1 mill, andre byggetrinn 2016 med
2,9 mill
I investeringsplan gjøres følgende endring:

Øijordet tas ut av planen.

Utbedring kirkegård Søre Ål iverksettes med kr 8 mill hvor
5,1 avsettes til byggetrinn 1 i 2015

Fåberggata 152 økes med 3 millioner i 2015, tilsvarende
reduksjon i 2017.
Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunestyret med en
sak hvordan tilbud for brukerne av Jeistad løses ved avtalens
utløp. I tillegg bes rådmannen i samme sak vurdere framtidig
struktur innenfor tjenesteområdet.
I forbindelse med etablering og bygging av Fåberggt 152 bes
rådmannen vurdere innhold og driftsform for alle bo– og
servicesentrene. Dette for å sikre at tilbudet er faglig og
økonomisk tilpasset fremtidens omfang, behov og brukere.
Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2015 hensynta
behovet for gjenoppbygging etter flommen sommeren 2014, samt
nødvendige tiltak for på kort og lengre sikt forhindre framtidige
flommer. Kommunestyret legger til grunn at disse investeringene
ikke skal gå på bekostning av andre planlagte investeringer i
planperioden. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det
bør etableres en egen ordning med fondsavsetninger for å
håndtere framtidige ekstremværsituasjoner. Kommunestyret
forventer at Regjeringen setter NVE i stand til raskt å kunne bistå
Lillehammer kommune med nødvendig hjelp til gjenoppbygging
og forebygging av framtidige flommer. Dagens bevilgningsnivå er
ikke tilstrekkelig.
For å sikre nødvendig framdrift i arbeidet med Byutvikling Nord,
ber kommunestyret rådmannen vurdere behovet for at
Lillehammer kommune sammen med andre offentlige og private
aktører oppretter et eget fond for igangsetting og gjennomføring
av nødvendige tiltak, herunder infrastruktur. Rammene og
premissene for et slikt fond skal godkjennes av kommunestyret i
egen sak.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere ny framtidig
brannstasjon for moderne brannverndrift, samt evt.
samlokalisering med øvrige redningstjenester. Det er behov for
etablering av nye tidsriktige lokaler med god geografisk
plassering. Rådmannen bes derfor gå i dialog med
samarbeidskommunene med det til hensikt å vurdere
tomtealternativ for etablering av ny brannstasjon.
Endring av tekst første avsnitt side 22:
Barn og unges oppvekst er først og fremst familiens ansvar, men
mange i samfunnet har et medansvar: nærmiljøet, kommunen og
frivillige organisasjoner.
For de fleste barn er Lillehammer en trygg og god by å vokse opp
i. Tall fra Østlandsforskning viser at 92 % av befolkningen i
Lillehammerregionen trives godt i sin kommune. Lillehammer har
et rikt kultur- og fritidstilbud for barn og unge i tillegg til gode
muligheter for variert aktivitet i natur- og friluftsområder. Men en
del barn og unge opplever store utfordringer i hverdagen i form
av omsorgssvikt, vold i hjemmet, mobbing, fattigdom, frafall fra
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videregående skole eller avhengighet av sosialhjelp i ung alder.
Hver enkelt har rett til å bli møtt med nødvendig hjelp og støtte
der hvor de er.
10. Endring av tekst alle kulepunkter under ”Slik vil vi ha det” side 22:

Barn og unge i Lillehammer trives, opplever trygghet, sosial
tilhørighet og mestring hjemme, i barnehage og på skole.

Skolegangen gir alle barn lærelyst og et godt
kunnskapsgrunnlag.

Barn og unge utvikler sterk bevissthet om miljø, hvordan
engasjere seg i samfunnet og settes i stand til å ta vare på
egen helse og økonomi.

Alle barn og unge opplever mulighet til å utvikle egne evner
og til å realisere egne ønsker og ideer.
11. Endring av tekst siste avsnitt side 22:
En av våre største samfunnsutfordringer er ungdom som dropper
ut av videregående opplæring og dermed reduserer muligheten
for å komme i arbeid. Årsakene til frafall kan være mange, dårlig
psykisk helse og rus kan f eks være noen av utfordringene.
Konsekvensen av å droppe ut av videregående utdanning og
yrkesaktivitet kan være langvarig avhengighet av økonomisk
sosialhjelp og dermed begrensede muligheter til å ta kontroll over
eget liv.
12. Ny tekst under «Særlige utfordringer» side 22-23:
Barnevernet har i den senere tid meldt om en betydelig økning av
saker hvor vold i nære relasjoner er en del av problemstillingen.
Om dette skyldes at flere barn er utsatt for vold enn tidligere, eller
om bevisstheten rundt problemstillingen har økt er det vanskelig
å fastslå. Uansett årsak betyr dette at Lillehammer kommune må
samordne innsatsen for å avdekke slike saker og gi nødvendig
hjelp til de som blir rammet. Handlingsplanen mot vold i nære
relasjoner vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA), viser i sin ungdataundersøkelse for 2013 at på de fleste
felter viser undersøkelsen positive utviklingstrekk. Omfanget av
ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge
skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Dette er
positive utviklingstrekk som vi må bidra til å understøtte også i
Lillehammersamfunnet.
Det er likevel ett felt som gir grunn til bekymring. Stadig flere
ungdommer, og da særlig jenter, oppgir psykiske plager i
hverdagen. Hele 24 % av jentene på 10.trinn i ungdomsskolen og
VG1 oppgir at de har depressive symptomer. Dette er nasjonale
tall, men det er ingenting som tyder på at bildet er dramatisk
annerledes i Lillehammer kommune. Årsakene til økningen i
psykiske plager er uklare. Det er viktig å ta dette utviklingstrekket
på alvor. Derfor må Lillehammer kommune bruke alle arenaer
hvor barn og unge ferdes til å bygge god psykisk helse og
motvirke skadelig vellykkethetspress.
13. Nytt punkt under «slik vet vi at vi er på rett veg» side 23:
Måleindikator: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Nåværende: Vedtatt
Ønsket resultat: Rullert og fulgt
14. Ny tekst innarbeides på side 28-29:
Organisering av drift av idrettsanlegg i Lillehammer.
Det er nødvendig å tenke nytt om organisering av drift av
idrettsanlegg i Lillehammer kommune. Det bør derfor settes ned
en gruppe bestående av medlemmer fra formannskapet,
administrasjon, anleggseiere og idrettsrådet. Det bør videre
opprettes et arbeidsutvalg blant gruppas medlemmer for å sikre
en raskere fremdrift.
Mandatet til gruppa er:

Lage en organisasjon som skal drifte idrettsanleggene i
Lillehammer kommune.

Det skal legges vekt på drift av breddeidrettsanlegg.

Vurdere samdrift mellom private og kommunale anlegg samt
Olympiaparkens anlegg for å finne områder en felles drift vil
være formålstjenlig.
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Lage en driftsmodell som er mer effektiv og
kostandssparende enn dagens drift

Se på mulighetene for større inntekter, ved arrangement og
utleie f.eks. gjennom felles booking, arrangement etc.
15. By- og næringsutvikling.
Endring av tekst på side 30 og ut over:
Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og
privat tjenesteyting, kultur og opplevelse. Attraktive tjenester og
serviceinstitusjoner bør derfor være plassert i sentrum. Sentrum
er byens identitet og sjel. Et velfungerende sentrum er viktig for å
sikre befolkningen urbane kvaliteter. Uten økonomisk
bærekraftig handel, dør sentrum. Utvikling av handelsnæringen
bør sees i sammenheng med opplevelsesnæring – kultur og
reiseliv.

18.

19.

Sentrum skal fremstå som en funksjonell og imøtekommende
arena der infrastrukturen er tilpasset et omforent krav om
miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet.

20.

Kommunen må fortsette å jobbe med en samordnet planlegging
for areal- og transport med andre aktører som fylkeskommune,
vegkontor og næringslivet. Dette er nødvendig for å få helhetlige
og framtidsretta løsninger for trafikkavvikling både når det
gjelder gående, syklende, kollektivtransport og bilen. Arbeidet
med areal- og transportplan må sees i sammenheng med
framtidig utbygging av E-6, dobbeltsporet jernbane og
høyhastighetsbane. Området rundt og omkring
samferdselsknutepunktet som stasjonen bør utvikles for å oppnå
et bærekraftig sentrum.

21.
22.
23.
24.

Gågatas posisjon må understrekes og forsterkes gjennom videre
utvikling av fellestiltak som møteplasser, aktiviteter, møblering
mv.
Lillehammer har alltid vært en by hvor varehandel har hatt en
sterk posisjon med en omsetning som er vesentlig større enn det
befolkningsgrunnlaget tilsier. Ikke minst de 20 000 fritidshyttene
som er i området bidrar til dette. I tillegg er Lillehammer en
attraktiv turistdestinasjon og de mange store arrangementene er
vesentlige for hotell servering og øvrig næring.

Lillehammer bør ha som mål å bli Norges første nullutslipp-by
(klimanøytral by).
Ny tekst innarbeides på side 34-35:
Lillehammer kommune fastholder målet om at 20 % av bilparken
skal være elektrisk innen utgangen av 2020. Elbil er
klimapolitikkens lavthengende frukt, der en ved å ta i bruk
relativt enkle midler kan redusere utslipp. En satsing på elbil vil
både gi lavere klimautslipp, og redusere lokale utslipp.
Nye punkter under ”Dette gjør vi 2015-2018»:

Det skal legges til rette for at 20 % av person- og
varebiltrafikken i Lillehammer skal være elektrisk innen
2020.

Kommunens egne biler skal byttes ut med nullutslipp-biler
ved utfasing, der det er mulig.

Arbeidet med å sette opp ladestasjoner i kommunen skal
intensiveres på eksisterende kommunale anlegg.

Ordningen med gratis parkering for elbil videreføres.
Alle ledere i kommunen som har et budsjettansvar skal
gjennomføre tilrettelagt kompetanseoppbygging på
kommuneøkonomi med vekt på å holde kostnadene innenfor
tildelt budsjett.
Rådmann skal redegjøre for formannskapet om månedens
driftsresultat senest 14 dager etter månedsslutt.
Alle saker gjennom året som påvirker budsjettet skal synliggjøre
de kostnadsmessige endringene gjennom forslag til
budsjettjustering.
Ved bruk av fond skal saldo på fondet før og etter bruk
fremkomme i saken.
Ny tekst innarbeides på side 28-29:
Investeringer
Lillehammer har en stor satsing på vinteridrett, men det er behov
for å ha et større perspektiv enn dette. Fotball er en idrettsgren
som engasjerer svært mange og det er derfor behov for at det
bygges en fotballhall. Det bør derfor igangsettes en planprosess
for å avklare lokalisering av hallen med siktemål for bygging av
hallen i slutten av planperioden.

Investeringsprogrammet for idrettsanlegg gir kommunen lite
handlingsrom frem til 2016. Handlingsrommet som oppstår etter
2016 bør benyttes til en kultursatsing i kommunen i perioden
2016 til 2020. Forprosjekt for utvikling av kulturhuset Banken
iverksettes 2017.
25. Kommunens budsjettoverskudd på drift bygges opp etter
følgende struktur:

2015: 5 millioner kroner

2016: 10 millioner kroner

2017: 15 millioner kroner

2018: 20 millioner kroner

Gratis parkering som skaper tilgjengelighet til sentrum bør
videreføres i den form den er i dag eller utvides til et bedre tilbud
for forbrukerne og styrke den ledende handelsbyen i innlandet
som et naturlig regionsenter.
Kommunen skal ha en offensiv og imøtekommende holdning til
næringslivet for å bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser,
samt at det skapes nye.

Videre tas det sikte på å øke overskuddet med kr 5 millioner hvert
år til man når
målsettingen om minimum 3 % overskudd av brutto
driftsinntekter.
26. På side 21 inntas nytt kulepunkt under «Dette gjør vi i 20152018»:
Legge bedre til rette for at eldre kan etablere seg i nytt hjem
tilpasset en aktiv alderdom og at det skal være et godt tilbud for
at eldre som bor hjemme kan delta i felles aktiviteter og
folkehelsetiltak.
27. På side 24 forandres 2. avsnitt slik at dette skal lyde (ny tekst i
kursiv):
Balansen mellom - og dimensjoneringen av - tjenester til
hjemmeboende og til dem som bor i institusjon har stor betydning
for helheten. Gjennom fokus på hverdagsrehabilitering og
innsatsteam i hjemmetjenesten vil vi innrette tjenestene slik at de
som mottar hjelp kan bo lengre hjemme, og legge til rette for at
eldre kan reetablere seg i egnet bolig. Dette er bra for den enkelte
og bra for kommunen.

Ressurser som brukes på næringsutvikling bør samordnes
regionalt slik at det etableres sterkere fagmiljø som i større grad
kan ha kompetanse til å være en samarbeidspartner.
Arbeidet med å tilrettelegge attraktive næringsarealer skal
prioriteres. Dette gjelder også å avsette areal til f eks fengsel og
brannstasjon. Utvidelse av Søre Ål kirkegård innarbeides i
investeringsplanen.
16. Nye punkter under ”Dette gjør vi 2015-2018”:

Utrede alternative trasevalg for høyhastighetsjernbane
innen utgangen av 2015

Endelig valg av trase og jernbaneområde er vedtatt innen
utgangen av 2017.

Utrede alternative trasevalg for 4-felts E6 innen utgangen av
2015.

Endelig valg av trase for fremtidig E6 er vedtatt innen
utgangen av 2017.
17. Klima og miljø
Ny tekst innarbeides på side 34-35:

Kommunestyrets vedtak er innarbeidet i dokumentet der det framgår at dette skal gjøres. Punkt 10 er ikke
innarbeidet, da dette vedtaket er relatert til formuleringer i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av
kommunestyret 20.2.2014.
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Innledning ved rådmannen
I februar 2014 vedtok Lillehammer kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. Den viser mål og retning
for hvordan Lillehammersamfunnet skal utvikle seg fram mot 2027.
Økonomi- og handlingsplanen er handlingsdelen til kommuneplanen, og
skal vise hvordan kommuneplanen følges opp de kommende år. Økonomiog handlingsplan 2015-2018 er dermed den første kommunale fireårsplan
som skal bidra til at målene i kommuneplanen nås. For bedre å få fram
sammenhengen med samfunnsdelen og plan- og styringssystemet for øvrig,
er derfor årets fireårs-plan bygd opp noe forskjellig fra foregående år og
har også fått en annen betegnelse. Blant annet er direkte sitater fra
samfunnsdelen lagt inn i teksten, og er skravert med grått.
Økonomi- og handlingsplanen er også økonomiplan etter kommunelovens §
44. Lillehammer kommune står overfor mange økonomiske utfordringer i
planperioden. Totalt sett har kommunen et høyere aktivitetsnivå i 2014
enn det vi har penger til. Planperioden vil derfor bli preget av at
aktivitetsnivået må tilpasses slik at kommunen ikke går med underskudd.

Foto: Kirsti Hovde

Utfordringer knyttet til driftsresultat
Budsjettmodellen ble vedtatt i 2012 og innføres gradvis i perioden 2013-2016. Samtidig øker kravene til
overskudd i Lillehammer kommune jamfør tidligere vedtatt strategi og økonomiplan. Lillehammer kommune
satte høye målsettinger for resultatoppnåelse for 2013 og 2014 med parallell målsetting om å levere tjenester
til innbyggerne på samme nivå som tidligere. Kommunen nådde ikke det opprinnelige målet om 20 mill. kroner
i 2013. Gjennom 1. tertial rapportering 2014 ser vi også at målsettingen om 30 millioner kroner for 2014 er
svært utfordrende. Selv om hele organisasjonen jobber målrettet for å nå overskudd på 30 mill. kroner for
2014, er det lite trolig at organisasjonen vil klare dette.
Rådmannen ser at det må iverksettes større endringer for å bedre økonomien til Lillehammer kommune. Det
må arbeides med innovasjonskultur og innovasjonsstrategier, strukturendringer, endret/redusert tjenestenivå
(krav til kvalitet) og endret personaladministrasjon. Dette vil kreve et langsiktig, strukturert arbeide og
tidligere vedtatt overskuddskrav for 2015 på 40 mill. kroner vil være urealistisk med disse endrede
forutsetningene.
Rådmannen vil legge opp til framtidige reserver i årsbudsjettet for å håndtere uforutsette hendelser/ utgifter.
Økonomiske målsettinger og innføring av handlingsregler for driftsøkonomien
For å nå de langsiktige målene om robust økonomi i Lillehammer kommune, bør langsiktige økonomiske
målsettinger konkretiseres og det bør innføres handlingsregler for å kunne oppfylle disse målsettingene. Dette
gjelder både for driftsøkonomien og investeringsøkonomien.
For nærmere beskrivelse av rådmannens forslag til handlingsregler: Se kapittel: økonomiplan 2015-2018.
Lillehammer kommune er i gang med omstilling på en rekke områder. Rådmannen forventer bedre
ressursutnyttelse som følge av omorganiseringen som er gjennomført, og at dette vil gi gevinst. Omstilling vil
være en kontinuerlig prosess og en viktig lederoppgave i hele planperioden. Innovasjon og nye måter å tenke
og handle på er en nøkkel til framtidig utvikling av kommunale tjenester. Rådmannen setter i gang evaluering
av organisasjonsmodellen i august/september, jamfør KS-sak 72-12, og vil komme med egen sak for
kommunestyret i oktober der kommunestyret vil få seg forelagt resultatet av denne og eventuelle justeringer
av organisasjonsstrukturen.

Satsingsområder
Lillehammer kommune har en viktig rolle i utvikling av Lillehammersamfunnet. Gode tjenester og en åpen og
effektiv forvaltning er viktige bidrag til at folk trives, og til at handel og næring kan drive sin virksomhet. Som
Økonomi- og handlingsplan 2015 - 2018
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samfunnsutviklere skal byen, kommunen og regionsenteret være aktive initiativtagere og parter i
utviklingsprosesser og enkeltsaker. Store planprosesser og prosjekter som vil prege planperioden er blant
annet oppfølging av samhandlingsreformen, Byutvikling 2044 og Byutvikling Nord, samt deltagelse i
Utviklingsprogrammet for byregioner sammen med hele Gudbrandsdalen. Det vil også prosesser og debatter
rundt kommunestruktur gjøre.
Lillehammer er heldig stilt på den måten at vi har positiv befolkningsutvikling og tilgang på arbeidsplasser. Når
vi sammenligner med nasjonale tall eller med Oppland fylke i sin helhet, ligger Lillehammer kommune svært
bra an med hensyn til utdanning og øvrige levekår.
I kommunebarometeret for 2014 er Lillehammer rangert som nummer 26 av 427 kommuner.
Kommunebarometeret utarbeides av avisen «Kommunal Rapport» og er en sammenstilling av en lang rekke
måleindikatorer for kommunale tjenester. Resultatet er akseptabelt, men det vil kreve hardt arbeid å forbli på
dette nivået.
Kommunale tjenester har innvirkning på menneskers liv og muligheter for å delta i samfunnslivet. Sentrale
utfordringer og satsinger i planperioden vil være å
 utvikle bærekraftige helse- og velferdstjenester på en måte som utnytter potensialet hos den enkelte og
i nærmiljøet
 ha et skoletilbud som sikrer elevene grunnleggende ferdigheter og sette inn hjelpetiltak tidlig til den
som trenger det
 utnytte Lillehammers forutsetninger og satsing på kultur og idrett
 tilpasse kommunesamfunnet til utfordringene som følger av klimaendringer
 kommunal eiendom og infrastruktur skal vedlikeholdes og driftes forsvarlig
I 2016 er Lillehammer vertskap for Ungdoms-OL. I tillegg til vinterøvelsene skal det gjennomføres et kultur- og
utdanningsprogram og folkelivsprogram som kan bli en viktig markering for kommunen.
Saker med store samfunnsmessige konsekvenser, som for eksempel sykehusstruktur og veg- og
jernbaneplanlegging vil prege planperioden. Kommunen må sørge for å ha ressurser til å delta og bidra i disse
prosessene, og også selv ta initiativ og sette seg i førersetet der det er hensiktsmessig.
I de siste par årene har flom og store nedbørsmengder gitt kommunen store utfordringer. Sammen med NVE,
fylkesmann, og andre samarbeidspartnere vil kommunen ta initiativ til god planlegging av infrastrukturen for å
forebygge mot lignende hendelser som i 2013 og 2014. Kommunestyret vil få forelagt en egen plan for dette.
Kommuneplanens samfunnsdel sier at vi skal aktivt søke kunnskap hos og inngå forpliktende samarbeid med
nasjonale og internasjonale forsknings- og kompetansemiljøer, næringsliv, frivillige aktører og andre offentlige
instanser for å videreutvikle kommunale tjenester og Lillehammer som lokalsamfunn. Dette er vi godt i gang
med gjennom foreliggende forslag til økonomi- og handlingsplan 2015-2018.
Jeg er trygg på at kommunen har engasjerte og kompetente ledere og medarbeidere med endrings- og
omstillingskompetanse. Disse må få mulighet til å delta aktivt i innovasjons- og fornyingsprosesser der det er
nødvendig i planperioden. Involvering av arbeidstakerorganisasjonene og verneombudene blir viktig i disse
prosessene.
Lillehammer, 25. september 2014
Christian Fotland
Rådmann
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Kommunens verdigrunnlag
Lillehammer kommunes verdigrunnlag bygger på et menneskesyn tuftet på toleranse og respekt, åpenhet, tillit
og ærlighet. Vi skal vise romslighet for andre menneskers egenart, og vi er alle likeverdige som mennesker.
Disse verdiene skal hver og én aktivt forsøke å etterleve i sitt arbeide hver dag i enhver enkeltsituasjon. «Alt
kan gjøres bedre» skal være en rettesnor i kommunens daglige arbeid.
Kommunen skal
 behandle innbyggerne likeverdig, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, sosial status, etnisitet og
funksjonsevne.
 være åpen og tilgjengelig, og ingen skal behøve å forholde seg til flere kontorer og ansatte enn strengt
nødvendig.
 ta særlig hensyn til miljø, folkehelse, samfunnssikkerhet og universell utforming og økt tilgjengelighet.
Dette skal gå fram av alle saker som skal til politisk behandling, og i større saker der administrasjonen
bestemmer.
 videreutvikle lokaldemokratiet gjennom bredt samarbeid om nye løsninger, for å utnytte muligheter
og løse problemer.
 ikke la kommune- og fylkesgrenser hindre samarbeid om løsninger for god samfunnsutvikling.
 aktivt bruke tidlig kontakt med utbyggere og inngå utbyggingsavtaler for å fremme mål og hensyn slik
de går fram av kommuneplaner.
 aktivt søke kunnskap hos og inngå forpliktende samarbeid med nasjonale og internasjonale
forsknings- og kompetansemiljøer, næringsliv, frivillige aktører og andre offentlige instanser for å
videreutvikle kommunale tjenester og Lillehammer som lokalsamfunn.
Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig mål og retning med hensyn til hvordan det skal være i kommunen
fram til 2027. Dette forutsetter en organisasjon som er i stand til å være aktivt til stede i et samfunn i utvikling
- med evne til omstilling og innovasjon. Ny arbeidsgiverpolitikk skal implementeres i fireårsperioden for å
kunne beholde, utvikle og rekruttere dyktige medarbeidere. Tilgang på nødvendig kompetanse er en
forutsetning. Dette skal sikres gjennom å øke kompetansen hos alle ansatte, og gjennom profesjonelle
rekrutteringsprosesser. Rådmannen skal ha et løpende fokus på gode strukturer og prosesser i organisasjonen.
Slik skal vi sikre kvalitet i tjenestene. Det skal legges vekt på god kommunikasjon internt og eksternt.

Planstrategi for Lillehammer 2012 – 2015
Planstrategi for Lillehammer kommune ble vedtatt første gang i 2012. I samsvar med plan- og bygningslovens
krav skjedde dette innen ett år etter at nytt kommunestyret trådte i funksjon. Planstrategien viser
kommunestyrets prioritering av politikkområder og planbehov i perioden.
Økonomi- og handlingsplanens første år er siste hele året i planstrategiperioden. På bakgrunn av
planoversikten i planstrategien gjenstår det helt eller delvis å ta stilling til følgende i inneværende periode:
 Kommuneplanens arealdel – egen sak til kommunestyret i juni 2014
 Byplan for Lillehammer
 Kommunedelplan for omsorgstjenester
 Risiko og sårbarhet i Lillehammer
 Beredskapsplan
 Helhetlig plan for oppvekstmiljø
 Samhandlingsreform og folkehelse – kommunale utfordringer
 Lokal kulturminneplan
 Fjellområdene Hafjell-Sjusjøen
 Felles vurdering av samlede bolig- og næringsarealer (Lillehammerregionen)
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Rammebetingelser og utfordringer 2015 – 2018
Kommuneproposisjonen og inntektssystemet
Kommuneproposisjonen, som legges fram hvert år i mai, inneholder sentrale myndigheters forventninger til
kommunene de kommende årene og de foreløpige rammebetingelsene for kommunesektoren. De endelige
rammebetingelsene fastlegges først i statsbudsjettet for påfølgende år, som vanligvis legges fram tidlig i
oktober.
I kommuneproposisjonen signaliseres det at kommunesektoren skal få en realvekst i inntekter på rundt 1,4 %
eller 4 til 4,5 mrd. kroner årlig. Av dette får kommunene rundt 3,8 til 4,3 mrd. kroner som frie inntekter, som
igjen tilsvarer 750 – 850 kroner pr. innbygger.
Fordelingen av rammen for kommunal sektor på de enkelte kommunen skjer via det kommunale
inntektssystemet. Dette er et omfordelingssystem der kommunenes skatteinntekter og det generelle
statstilskuddet (rammetilskuddet) inngår. Til sammen kalles dette ofte “de frie inntektene”. De viktigste
elementene i inntektssystemet er:





En inntektsutjevningsordning som har som formål å sikre en jevnere fordeling av skatteinntektene
kommunene i mellom. Uten denne ordningen ville landets mest skattesterke kommune hatt om lag 6
ganger så mye å rutte med pr. innbygger som kommunen med minst skatteinntekter.
En utgiftsutjevningsordning som har som formål å utjevne forskjeller på utgiftssiden som skyldes at
kommunene er ulike når det gjelder befolkningssammensetning, geografi osv. I følge dagens kostnadsnøkkel trengs det nesten tre ganger så mye for å etablere et likeverdig tjenestetilbud for kommunene på
topp og bunn av denne listen.
Diverse særtilskudd til kommuner med spesielle utfordringer, som storbyer, distriktskommuner,
kommuner i de nordligste fylkene (disse har variert over tid).

Begrunnelsen for å ha et slikt omfordelingssystem er å sikre at alle innbyggere i Norge tilbys likeverdige og
gode velferdstjenester uansett hvor de bor i landet. I praksis har det vist seg vanskelig å etablere et system som
oppleves som rettferdig av alle typer kommuner og endringer har derfor skjedd med jevne mellomrom. Litt
forenklet kan man si at systemet har skiftet mellom å favorisere større kommuner i sentrale strøk på
bekostning av små utkantkommuner - og omvendt.
I årets kommuneproposisjon foreslår regjeringen å endre innslagspunktet og størrelsen på veksttilskuddet, slik
at alle kommuner med en årlig befolkningsvekst på mer enn 1,7 % årlig siste tre år kommer med i ordningen.
Dette finansieres ved å redusere det generelle innbyggertilskuddet som alle får. Lillehammer kommune vil ikke
komme inn i den nye ordningen, og må derfor påregne å få en noe mindre andel av rammetilskuddet enn
tidligere. Regjeringen foreslår også å fjerne skjønnstilskudd til inntektsvake kommuner i Sør-Norge.
Lillehammer kommune har ikke kommet innunder sistnevnte ordning de siste årene og påvirkes dermed ikke
direkte.
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Kommunereform
Kommunene spiller en viktig rolle som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og
samfunnsutvikler. Kommunesektoren forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i norsk økonomi
og har ansvaret for svært mange av velferdstjenestene som det offentlige leverer.
I den sittende regjeringens tiltredelseserklæring (Sundvolden-erklæringen) heter det blant annet:
“Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden,
jf. Samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til
fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.”
I januar 2014 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå og
foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Kriteriene kan for eksempel være knyttet til
økonomisk robusthet, bo- og arbeidsmarkedsregioner og andre forutsetninger for god oppgaveløsning; som
kapasitet, effektivitet, kompetanse og størrelse på fagmiljø.
Den første av utvalgets rapporter ble levert 24. mars 2014. I denne foreslås det flere kriterier for en god
kommunestruktur:
Kriterier for kommunene
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet

Kriterier for staten
11. Bred oppgaveportefølje
12. Statlig rammestyring

Med utgangspunkt i disse kriteriene gir ekspertutvalget følgende anbefalinger for en god kommunestruktur:
1. Kommunene bør ha minst 15.000 – 20.000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning.
2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
3. Staten bør redusere detaljstyringen, og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode
og slagkraftige demokratiske arenaer.
Ekspertutvalget legger frem sin sluttrapport i desember 2014. I denne rapporten forventes utvalget å komme
med konkrete forslag til oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til kommunene. Utvalget skal også
vurdere om det er behov for tilleggskriterier/sektorkriterier, eventuelt justering av kriteriene fra første
delutredning, for å kunne overføre nye oppgaver til kommunene.
I kommuneproposisjonen, som ble lagt fram i mai 2014, varsler regjeringen at de vil gjennomføre en
kommunereform. Kommunene vil bli invitert til å delta i prosessen høsten 2014. Det legges opp til fylkesvise
prosesser, som skal ledes av fylkesmennene. Fylkesmennene vil få midler til å ansette prosessveiledere, og
departementet vil utarbeide et felles opplegg for hvilke utredninger som skal inngå i beslutningsgrunnlaget og
et system for å innhente synspunkter fra innbyggerne. Som en del av reformen varsler regjeringen at man
våren 2015 vil legge fram en melding om hvilke nye oppgaver kommunene kan tenkes å få etter at reformen er
gjennomført.
De kommunene som vedtar å slå seg sammen senest høsten 2015, og der de lokale vedtakene er slik at det
nasjonale vedtaket kan gjøres ved kongelig resolusjon, vil få nasjonalt vedtak i løpet av våren 2017 og kunne
slås sammen fra 01.01.2018.
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Våren 2017 vil regjeringen legge fra en proposisjon om ny kommunestruktur som omfatter alle kommuner som
ikke er dekket av et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 2016. Den nye strukturen planlegges innført fra
01.01.2020.
Kommuner der det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing innen 01.01.2018 vil få dekket
engangskostnader, reformstøtte, og får beholde inndelingstilskuddet i 15 år. Det varsles endringer i
inntektssystemet som følge av kommunereformen, blant annet mulig bortfall eller reduksjon av basistilskuddet
og tilskudd med regionalpolitiske mål.

Befolkningsutvikling
I kommuneplanens samfunnsdel videreføres målet om en befolkningsvekst som stiger fra 1 % til 1,5 % pr. år i
planperioden (fram til 2027). For å nå dette målet må folk flytte til Lillehammer og bli boende.

Antall innbyggere
Andel 0-15 år
Andel 16-19 år
Andel 80 + år
Andel 90 + år

2014

2015

2016

2017

2018

2027

2040

27 028
18 %
5%
5%
1%

27 329
18 %
5%
5%
1%

27 606
18 %
5%
5%
1%

27907
18 %
5%
5%
1%

28 211
18 %
5%
5%
1%

32 000
19 %
5%
6%
1%

37 000
20 %
5%
8%
2%

Tabellen viser forventet folketallsutvikling basert på målene i kommuneplanens samfunnsdel. Den viser også
hvor stor andel utvalgte aldersgrupper utgjør av totalbefolkningen. Disse aldersgruppene er vist fordi det er
her man finner de store brukergruppene av kommunens tjenester. Som det framgår av tabellen holder disse
aldersgruppene seg stabile de neste fire årene; det er først etter 2020 at antallet eldre over 80 år begynner å
øke merkbart.
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Økonomiplan 2015-2018
Regnskapet for 2013 gikk i null, men det måtte foretas strykninger på 3,1 mill. kroner for å nå dette resultatet.
Disposisjonsfondet til Lillehammer kommune var ved utgangen av 2013 på 3,1 mill. kroner. Sum disponible
driftsfond var på 56,7 mill. kroner. Dette er en lav reserve å møte kommende års utfordringer med.
Lillehammer kommunes budsjettmodell innebærer at det er de enkelte virksomhetene som har ansvaret for å
legge nødvendige reserver inn i sine budsjetter. Kravet til reserve er tilpasset virksomhetene, slik at
virksomheter med høy risiko vil få krav om å sette av en større andel av rammen til reserver enn virksomheter
med mer forutsigbar drift. Virksomhetene får beholde en del av eventuelle overskudd (positiv differanse
mellom bevilgning og forbruk), og må dekke inn en del av eventuelle underskudd (negativ differanse mellom
bevilgning og forbruk). Vi er nå inne i andre år av denne budsjettmodellen. Det har så langt vist seg vanskelig å
sette av reserver innenfor gitte budsjettrammer pga. presset driftsøkonomi.

Økonomiske målsettinger og handlingsregler
For å nå de langsiktige målene om robust økonomi i Lillehammer kommune, bør det konkretiseres målsettinger
og innføres handlingsregler både for driftsøkonomien og investeringsøkonomien. Dette skal:
•
Gi fokus på kommunens totaløkonomi, også langsiktig
•
Gi politisk og administrativt eierskap til totaløkonomien
•
Gi felles forståelse av ståsted og hvor vi skal
•
Danne et grunnlag som gjør budsjettprosessen tydeligere
•
Finne gode begrep som forankres og brukes både administrativt og politisk
•
Være konkrete, lett tilgjengelige og fullt mulig å sammenligne over år, både med oss selv og andre
kommuner.
Etter rådmannens vurdering bør målsettinger og handlingsreglene som et minimum ta for seg, og beslutte nivå
på
•
Driftsøkonomien (gjennom netto driftsresultat)
•
Framtidige reserver i form av disposisjonsfond
•
Størrelse på lånegjeld
Krav til driftsøkonomien:
Driftsøkonomien måles ofte gjennom netto driftsresultat. En kommunes netto driftsresultat bør over tid være
minimum 3 % av brutto driftsinntekter. En kommune bør gå med overskudd i denne størrelsesorden over tid
for å:
•
Skape handlefrihet
•
Muliggjøre oppbygging av fond
•
Egenkapital i fremtidige investeringer
•
Gjennom en robust økonomi sikre at kommunens verdier ikke forringes.
Det anbefales ofte at netto driftsresultatet korrigeres for bruk av og avsetning til bundne fond i tillegg til årets
premieavvik. Dette for å kunne vurdere virkelige årlige forpliktelser opp mot brutto driftsinntekter.
På sikt bør Lillehammer kommune ha et netto driftsresultat – helst justert – på i størrelsesorden 3 %. For
Lillehammer kommune er dette ca 60 mill. kroner. Vi kan ikke forvente å være på dette nivået i neste
fireårsperiode, men bør ha et langsiktig mål om å nå dette i perioden 5-8 år.
MÅL nummer 1: Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 3 % av brutto driftsinntekter.
Det vil stille store krav til Lillehammer kommune for å nå denne målsettingen. De siste årene har vist at de
økonomiske utfordringene har vært størst innen helse- og omsorgstjenestene i Lillehammer kommune. Det vil
være avgjørende for målet om 3 % korrigert netto driftsresultat at utgiftene til disse tjenestene utvikles til å ta
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en noe mindre andel av totaløkonomien til Lillehammer kommune. Dette i tillegg til at alle tjenester trenger
forutsigbare rammer, gjør at det bør opprettes en handlingsregel som gir nivået på hvor stor andel av netto
driftsutgiftene til kommunen som skal gå til de respektive sektorer/tjenester.
Krav til disposisjonsfond
Det bør settes krav til hvor store disposisjonsfondene over tid bør være. Opptjeningen av disposisjonsfond
kommer som oftest gjennom årlige overskudd.
Disposisjonsfond skal være
•
Buffer mot uforutsette hendelser
•
Sikkerhet mot plutselige renteøkninger
•
Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg
•
Egenkapital i fremtidige investeringer
Det anslås ofte at disposisjonsfondene i en robust økonomi bør være 10 % av totaløkonomien. For Lillehammer
kommune sin del vil dette være 190-200 mill. kroner. Pr 31.12.2013 har Lillehammer kommune
disposisjonsfond på 57 mill. kroner, så dette vil være et svært langsiktig mål. Målsettingen bør kunne oppfylles i
perioden 5-8 år.
MÅL nummer 2: Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av brutto driftsinntekter.
For å nå målsetting nummer 1 og 2 på sikt, bør Lillehammer ha handlingsregler som det besluttes innenfor ved
budsjettbehandlingen. Handlingsreglene bør kunne sammenlignes over år og med andre kommuner.
Rådmannen foreslår derfor å bruke KOSTRA-indikatorene i dette arbeidet.
I denne sammenhengen vil KOSTRA-indikatorene brukes for å nå økonomiske målsettinger for Lillehammer
kommune. Det er derfor valgt ut indikatorer som har stor effekt på Lillehammer kommunes økonomi; helse og
omsorg, barnehage og skole. De siste års drift har vist at de økonomiske utfordringene er spesielt store innen
helse og omsorgs-tjenestene. Bakgrunnen for at netto driftsutgifter er valgt som parameter er å ha fokus på de
store tjenestenes andel av totaløkonomien og derigjennom vinne større kontroll med helheten.

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede
tjenester pr. mottaker
Lønn, helse og omsorg, i % av totale
lønnsutgifter
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av
totale netto driftsutg.
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av
totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i
% av totale netto driftsutgifter
Lønn, barnehage, i % av totale
lønnsutgifter
Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale
lønnsutgifter
Elever per kommunal skole
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.10.årstrinn

Handlingsregel

LHMR 2011

LHMR2012

LHMR 2013

KG13 2013

0,53

0,52

0,53

0,48

40,9

44,6

42,9

40,8

35,0*

40,3*

38,8

36,3

13,6

12,8

12,9

15,5

12-13

25,5

23,6

23,4

24,5

23-24

8,3

8,4

7,8

9,2

7-8

24,5

24,1

23

27

23-24

248

232

228

276

13,1

13,7

14

14,5

0,48-0,50
40-41
36-37

13-14

*Korrigert for refusjon ressurskrevende brukere, slik at tall er sammenliknbare med 2013

Handlingsreglene kan vurderes årlig ved behandling av økonomi og handlingsplan ved endrede forutsetninger
eller når gjeldende mål er nådd.
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Krav til lånegjeld
Hvor stor lånegjelden er, har stor betydning for driftsøkonomien. Lillehammer kommune har allerede en
handlingsregel som sier det ikke skal tas opp mer i lån knyttet til ikke selvfinansierende investeringer enn det
som betales i avdrag pr år. Dette er en konkret handlingsregel som begrenser låneopptaket til Lillehammer
kommune.
Lånegjeld bør måles mot totaløkonomien til Lillehammer kommune. Det kan være naturlig å bruke netto
lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Lillehammer kommune har i dag netto lånegjeld på ca 60 % av brutto
driftsinntekter.
MÅL nummer 3: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 60 % av brutto driftsinntekter.
Gjeldende handlingsregel fortsetter:
Handlingsregel: Det skal ikke tas opp lån til ikke selvfinansierende investeringer på høyere nivå enn årets
avdrag.

Driftsbudsjettet
Driftsoversiktene vises både i form av budsjettskjema 1A/1B - som fordeler utfordringene på sektornivå, og
den totale driftsoversikten som viser forventet inntekts og utgiftsnivå på type inntekter og utgifter. Det ligger
overordnede forutsetninger til grunn for planoversiktene. Det gjøres oppmerksom på at det er stor usikkerhet i
enkelttallene i disse oversiktene, som igjen skaper risiko for totalbildet. Totalutfordringene for budsjett 2015
blir først kjent gjennom budsjettprosessen høst 2014 og spesielt gjennom statsbudsjettet.
Alle tall i denne gjennomgangen er oppgitt i 2014-kroner.
Jamfør dokumentets innledning, legges det opp til årlige resultater på 5, 10, 15 og 20 mill. kroner for de neste
fire år.
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Driftsoversikt – budsjettskjema 1A

Tabell 1. Driftsbudsjettet utvidet 1A

Frie, disponible inntekter
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Det er det lagt inn 1,4 %
realvekst pr. år i årene hele perioden, som følger Kommuneproposisjonen for 2015.
Andre generelle statstilskudd inneholder amortiseringstilskudd (statlig rentekompensasjon) og
integreringstilskudd. Integreringstilskuddet reduseres etter hvert som det femårige tilskuddet er utbetalt til
kommunen, men det forventes vedtak om videre bosetting av flyktninger på samme nivå som i 2014 gjennom
hele planperioden.
Finansinntekter- og utgifter:
Renteinntekter og utbytte består av renteinntekter av bankbeholdninger, avkastning verdipapirer og utbytte.
Netto renter og avdrag dekker betjening av kommunens lån på om lag 1,7 mrd. kroner. Renteanslaget er basert
på Norges Banks hovedprognose og SSBs prognoser, og gir en rente for kommunen på 2,5 % i 2015, for deretter
å øke til 3,5 % mot slutten av perioden. Alle avdragsanslag er basert på minimumsavdrag.
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Driftsbudsjettet vises her ved «utvidet 1A», ved at driftsnivået innenfor hver sektor i tillegg til andre områder,
til sammen viser det totale driftsnivået. Nedtakene som kreves er i denne oversikten fordelt forholdsmessig likt
på sektorene. Endelige nedtak innenfor hver sektor vil avgjøres i budsjettprosessen.
Disponible rammer
Frie disponible inntekter fratrukket netto finansutgifter og avsetninger til fond og forventet reallønnsvekst, har
et forventet nivå på 1.305 mill. kroner i 2015 for så å synke til i størrelsesorden 1.284 mill. kroner mot slutten
av perioden – alt målt i 2014- kroner. Med de økonomiske målsettingene med overskudd på 20 mill. kroner må
driftsrammene reduseres med i størrelsesorden 40 millioner kroner i fireårsperioden. Driftsrammen er lavere
for samtlige år i planperioden enn i inneværende år, dette gir et fortsatt behov å redusere aktivitet, ev øke
prisene på kommunale tjenester, gjennomføre strukturendringer og nytt gjennom innovativt arbeid.
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Økonomisk oversikt drift
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Tabell 2. Økonomisk oversikt drift

Forventet realøkning i inntekter – ca. 1,4 % - er lavere enn forventet realøkning på utgiftssiden, spesielt
tilknyttet lønn. Forventet reallønnsvekst er på 2,1-2,4 % i perioden. Utfordringsbildet i perioden er som
beskrevet i størrelsesorden 40 millioner kroner. Dersom dette skal effektiviseres gjennom reduksjon i antall
ansatte, gjelder det i størrelsesorden 75-85 årsverk. Utfordringene er størst tidlig i perioden.
Som et bilde på utfordringene, legges det ved en oversikt over antall årsverk som må effektiviseres dersom man
utelukkende vil effektivisere i årsverk:

Risiko – usikkerheter ved budsjettframskrivningene
Det ligger betydelig risiko i de økonomiske framskrivningene. Disse er både knyttet til ekstern finansiering og
mer kommuneinterne forhold.
Risiko knyttet til finansiering spesielt til følgende forhold:





Skatteinngang
o Realvekst i inntekter er lagt til 1,4 % pr år i våre økonomiframskrivninger. Gjennom revidert
statsbudsjett 2014 ble skatteinngangen nedjustert. Dette kan få følger også for 2015.
Veksttilskudd til kommuner hvor innbyggerveksten er høyere enn 1,5 %.
o Veksttilskuddet finansieres fra de kommunene som ikke mottar veksttilskudd. Lillehammer
kommune vil ikke motta veksttilskudd og må således bidra til finansieringen. Hvor mye dette
påvirker Lillehammer kommunes økonomi vites etter statsbudsjettet er vedtatt høsten 2014
Skjønnstilskudd
o Ordinært skjønnstilskudd vedtas i forbindelse med statsbudsjettet, etter søknad fra
kommunene

Annen økonomisk budsjettrisiko:




Driftsnivået inn i 2015. Gjennom 1. tertial rapport rapporterte rådmannen en prognose på i
størrelsesorden 15 mill. kroner lavere enn budsjett. Driftsnivået pr 31.12.2014 påvirker utfordringene
for 2015.
Hvor raskt kan effekten av strukturendringer/tjenestenivå tas ut i kroner og øre
Oppbygging av reserve i årlig driftsbudsjett bør være minimum på 20-30 mill. kroner.

Det er vanskelig å estimere gode tall på flere av punktene ovenfor. Med et budsjettert resultat på 5 mill. kroner i
2015, vil allikevel budsjettmessige utfordringer 2015 kunne være i størrelsesorden 25-55 mill. kroner i forhold
til 2014-driftsnivå. Hvis man skulle budsjettert etter opprinnelig plan med 40 mill. kroner i resultat, anses
utfordringene å bli store.

Investeringsbudsjett
Investeringsplanen legges nå i et perspektiv på ti år (2015-2025), for å synliggjøre og skape bevissthet om
framtidige behov i et lengre perspektiv. Kommunen har mange utfordringer som krever investeringer, men så
lenge disse ikke medfører dokumenterte inntekter eller utgiftsreduksjoner er det sterkt begrenset hva
kommunens økonomiske situasjon tillater. Det forslås derfor at økonomi og handlingsplan vedtas med en
ramme for låneopptak til ikke-selvfinansierende som vist i tabellen under.
For å begrense veksten i lånegjelden vedtok kommunestyret for en del år tilbake en lokal handlingsregel
knyttet til ikke-selvfinansierende investeringer, d.v.s. investeringer som ikke gir inntekter eller innsparinger
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som dekker renter og avdrag. Handlingsregelen bygger på at det årlige låneopptaket ikke bør være høyere enn
årets avdrag, som i perioden vil utgjøre 53-55 mill. kroner med denne investeringstakten.
Tabell 3 synliggjør en rekke investeringsbehov. Imidlertid er den ikke uttømmende. Det er viktig at behov
synliggjøres og prioriteres i denne prosessen for å unngå ekstra bevilgningssaker utenfor planverket. Disse
utfordrer handlingsregelen og dermed driftsnivået til Lillehammer kommune.
Oversiktene over investeringer (tabellene 3 og 4) inneholder tiltak som foreslås prioritert innenfor de
økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen. Det innebærer at det kan være betydelige og
viktige investeringsprosjekter som ikke prioriteres gjennomført over investeringsbudsjettet i planperioden.
Det gjelder bl.a. følgende:







Rehabilitering av kirkebygg og gravlunder
Forskningspark/idrettspark på Storhove
Mesna videregående skole (Idrettens Hus)
OL 2022, med blant annet deltagerlandsby og bob- og akebane
Byutvikling Nord (transformasjon til bolig/næring i Nordre Ål)
Areal- og transporttiltak i oppfølgingen av Byutvikling 2044

Når det gjelder nivået på vedlikehold, rehabilitering og utbedring av kommunale bygg, anlegg og infrastruktur
vil det som er avsatt i investeringsplanen ikke være tilstrekkelig til å møte påviste behov.
I tillegg til dette er det behov for å endre profilen i Lysgårdsbakken, normalbakke. Ny plast er også påkrevet.
Hvordan dette skal løses må framkomme i egen sak.

Renter
På kort sikt er påvirkningen av rentesvingninger lav på grunn av at ca. 45 % av lånegjelden er bundet i
renteavtaler. 1 prosentpoeng stigning på rentenivået utgjør ca. 10 mill. kroner i økte renteutgifter, men vil
samtidig utgjøre ca. 4-5 mill. kroner i økte renteinntekter og større belastning på selvkostområdet med ca. 3,5
mill. kroner. Netto utgiftsøkning vil da bli i størrelsesorden 2 mill. kroner hvis rentenivået øker med 1
prosentpoeng ved nåværende lånegjeld og hvis handlingsregelen overholdes i årene som kommer.
Dersom hele låneporteføljen hadde vært knyttet til flytende rente, ville 1 prosentpoeng økning i rentenivået
øke renteutgiften med ca. 17 mill. kroner. Nettoeffekten ville vært i størrelsesorden 9 mill. kroner alt annet likt.
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Ikke selvfinansierende investeringer 2015-2025

Tabell 3. Ikke-selvfinansierende investeringer 2015-2025

Gjennomsnittlig låneopptak de fem første årene er på 49,8 mill. kroner som er innenfor handlingsregelen. Hvis
vi tar med budsjett 2014, er gjennomsnittet 52,6 mill. kroner, som også er innenfor.
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Totalt lånebehov selvfinansierende
investeringer
168 000

3 000

3 000

213 800

10 000

10 000

Ombyggi ng reha bi l i teri ng

20 000

Ti l rettel eggi ng og utvi kl i ng a v bol i g og næri ngs a rea l

-

EPC-ENØK

2016

10 000

2015

Kjøp/byggi ng a v bol i ger for utl ei e (BOSO)

Prosjekt

179 000

136 000

10 000

20 000

3 000

10 000

2017

94 000

81 000

10 000

3 000

2018

53 000

50 000

3 000

2019

53 000

50 000

3 000

2020

53 000

50 000

3 000

2021

53 000

50 000

3 000

2022

53 000

50 000

3 000

2023

53 000

50 000

3 000

2024

53 000

50 000

3 000

2025

Selvfinansierende investeringer 2015 -2025

Tabell 4. Selvfinansierende investeringer 2015-2025

Selvfinansierende investeringer er investeringer hvor Lillehammer kommune ikke bærer driftsutgiftene som
følge av investeringene. Alle investeringer må kvalitetssikres med tanke på at de er selvfinansierende før
investeringen igangsettes.
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Bærekraftig utvikling
Kommunal planlegging skal fremme bærekraftig utvikling. I tilknytning til behandlingen av kommuneplanens
samfunnsdel, ble det vedtatt at Lillehammer innen 2027 skal ha:





Bidratt til å nå målet om 30 % reduksjon av klimagasser innen 2020 (i forhold til nivået i 1990)
Tatt sin del av ansvaret for å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat
Oppnådd at minst 90 % av alle unge fullfører videregående utdanning
En sysselsettingsutvikling minimum i takt med befolkningsutviklingen

Hvordan vi skal nærme oss disse målene i den kommende fireårsperioden er beskrevet nedenfor og gruppert i
de samme samfunnsområdene som i kommuneplanens samfunnsdel. Dette skal til sammen legges til grunn for
planlegging og prioritering; konkretisert i handling og tiltak for bærekraftig utvikling.

Slik ser vi om vi er på rett veg:
Måleindikator
Klimagassutslipp1)
Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord
(dekar)
Andel som fullfører vgs
Netto innpendling i % av folketallet

Nåværende

Ønsket resultat

1

0

77,8 %
8,7 %

90 %
8,7 %

Det finnes foreløpig ikke god statistikk for klimagassutslipp på kommunenivå, men flere miljøer jobber med å etablere dette. Det må være et mål at
Lillehammer kommune i løpet av perioden finner og tar i bruk et system for klimaregnskap som gjør at man kan sette målbare mål for kommunens
arbeid på dette området.
1)

Arealpolitikk
Ny samfunnsdel av kommuneplanen utløser ikke behov for snarlig revidering av hele kommuneplanens
arealdel (kommunestyret 20.02.2014 sak 13/14). Undervegs i prosessen har det likevel vært fokusert på
deltemaer og enkeltsaker som kan tilsi behov for revidering av deler av arealplanen. Kommunestyret har bedt
rådmannen legge fram en egen sak om dette. Følgende temaer og deler av planen inngår i vurderingene:











Nye boligområder
Fritidsbebyggelse Nordseter
Krav til parkering.
Krav til leke-, ute- og oppholdsarealer
Universell utforming
Næringsarealer
Landbruks-, natur- og friluftsområder med bestemmelser om spredt boligbygging
Verneverdige bygninger
Tillatt utnytting og høyde- og minstekrav til tomtestørrelser i frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse
Olympiaparken

Andre plansaker som henger sammen med en revisjon av arealdelen:







Byutvikling Lillehammer 2044
Byutvikling Nord
Fire felts E6, atkomst til sentrum
Tospors jernbane til Lillehammer
Miljøplan med hovedtema klima og energi
Sykkelby
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Bygge, bo og leve
Boligtilbudet har stor betydning for at folk skal flytte til og bli boende i Lillehammertraktene. Derfor er boliger
og boligbygging viktig for næringsliv og arbeidsplasser.
Lillehammer har høyere boligpriser enn sammenliknbare kommuner i Innlandet som Hamar og Gjøvik. Dette
kan henge sammen med høy attraktivitet, men det kan også skyldes for lite utbud av boliger.
Kommuneplanens arealdel er tydelig på at størstedelen av boligbyggingen skal skje i to områder de nærmeste
årene; gjennom fortetting i sentrum og i området nord for Rosenlund. Det har i 2013-2014 vært gjennomført et
stort prosjekt som har beredt grunnen for en utvikling nord for Rosenlund. I sentrum er det flere
byggeprosjekter i gang, men det gjenstår fortsatt store muligheter for fortetting.
Lillehammer har et godt utvalg av småhus, eneboliger og sentrumsnære leiligheter i høyere prisklasse. Det er
imidlertid få rimelige leiligheter. I Norge er boligprisene slik at mange sliter med å komme seg inn på
boligmarkedet; det gjelder også Lillehammer. Dette rammer først og fremst unge og grupper som er varig
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Å ha et hjem er grunnleggende for opplevelse av trygghet og tilhørighet. Å skaffe seg en bolig er i
utgangspunktet den enkeltes ansvar, men kommunen har plikt til å bistå dem som av ulike grunner ikke
mestrer det.

Slik vil vi ha det



Boligtilbud er tilpasset behov i ulike aldersgrupper og ulike forutsetninger for å være i boligmarkedet.
I boligområder legges det vekt på estetikk, god byggeskikk, bruk av miljøvennlige materialer,
energibruk basert på fornybare ressurser, gode byrom og andre bokvaliteter.

Dette må samfunnet gjøre



Boligtilbud er tilpasset behov i ulike aldersgrupper og ulike forutsetninger for å være i boligmarkedet.
I boligområder legges det vekt på estetikk, god byggeskikk, bruk av miljøvennlige materialer,
energibruk basert på fornybare ressurser, gode byrom og andre bokvaliteter.

Lillehammer kommunes oppgaver





Avsette tilstrekkelige og attraktive arealer for ulike boligtyper og boformer i kommuneplanens
arealdel
Innta en aktiv rolle i å anskaffe og klargjøre tomter og legge til rette for boligbygging
Sørge for å ha et variert og tilstrekkelig boligtilbud for ulike grupper midlertidig og varig
vanskeligstilte på boligmarkedet

Særlige utfordringer 2015-2018
I kommuneplanens samfunnsdel står det at kommunen skal innta en aktiv rolle med hensyn til å anskaffe og
klargjøre tomter og legge til rette for boligbygging. Hvordan kommunen skal operasjonalisere sin aktive rolle,
blir et sentralt punkt i starten av planperioden.
«Samlet handlingsplan for boliger og tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet 2014-2017 – Alle kan bo!»
legges fram til politisk behandling i juni 2014. Gjennomføringen av denne handlingsplanen vil være viktig for å
sikre at bolig- og tjenestetilbudet i Lillehammer er tilpasset husstander som har ulike vansker knyttet til det å
bo, enten det dreier seg om å anskaffe eller å beholde en egnet bolig.
Mer faktabasert kunnskap om boligbygging og -priser i Lillehammer vil gjøre kommunen bedre i stand til å
målrette tiltak for å bidra til at det bygges riktig antall boliger, med de rette kvaliteter og til riktige priser. Det
foreslås derfor at det tidlig i planperioden gjennomføres en analyse av boligmarkedet i Lillehammer.
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Videreføring av arbeidet med transformasjon av bydel Nord blir vesentlig i hele planperioden. Det foreligger nå
en forstudie som legger føringer for videre planarbeid og utvikling. Det anbefales at det arbeides videre med
tiltak for å gjennomføre byomformingen. Dette gjelder både i form av planressurser og langsiktige
investeringsmidler.

Dette gjør vi 2015-2018
Lillehammer kommune skal
 Gjennomføre en analyse av boligmarkedet i Lillehammer med spesielt fokus på boligbygging og -priser
sammenliknet med tilsvarende kommuner
 Legge til rette for fortetting i sentrum og utvikling av området nord for Rosenlund
 Gjennomføre tiltakene beskrevet i Samlet handlingsplan for boliger og tjenester til vanskeligstilte på
boligmarkedet
 Planlegge og operasjonalisere hvordan kommunen skal ta en aktiv rolle i boligutvikling
 Legge til rette for attraktive bomiljø med gode levekår og god tilgjengelighet, med rik tilgang på
aktivitet og opplevelser
 Bidra til å tilrettelegge for boligbygging, med spesielt fokus på rimelige boliger for unge i
etableringsfasen
 Legge bedre til rette for at eldre kan etablere seg i nytt hjem tilpasset en aktiv alderdom og at det skal
være et godt tilbud for at eldre som bor hjemme kan delta i felles aktiviteter og folkehelsetiltak.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator*
Antall husstander som årlig flytter fra
kommunal bolig til egen, eid bolig ved
hjelp av startlån
Kvadratmeterpris bolig, årlig gjennomsnitt
Antall kvadratmeter fullførte boliger, 3 år
rullerende gjennomsnitt
Antall og typer boenheter som bygges pr
år1

Nåværende
13

Ønsket resultat
25

25 800
21 172

Utvikling som landet
21 000

*Kilder:
 Kommunale boliger: Tall fra Tildelingsenheten
 Kvadratmeterpris bolig - NEF sine månedlige statistikker
 Omsetningstid boliger - NEF sine månedlige statistikker
 Antall kvadratmeter fullførte boliger, 3 år rullerende
gjennomsnitt – SSB kvartalsvise tall

1

Det jobbes videre med denne indikatoren.
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Oppvekst og utdanning
Barn og unges oppvekst er først og fremst familiens ansvar, men mange i samfunnet har et medansvar:
nærmiljøet, kommunen og frivillige organisasjoner.
For de fleste barn er Lillehammer en trygg og god by å vokse opp i. Tall fra
Østlandsforskning viser at 92 % av befolkningen i Lillehammerregionen trives godt i sin
kommune. Lillehammer har et rikt kultur- og fritidstilbud for barn og unge i tillegg til
gode muligheter for variert aktivitet i natur- og friluftsområder. Men en del barn og unge
opplever store utfordringer i hverdagen i form av omsorgssvikt, vold i hjemmet,
mobbing, fattigdom, frafall fra videregående skole eller avhengighet av sosialhjelp i
ung alder. Hver enkelt har rett til å bli møtt med nødvendig hjelp og støtte der hvor
de er.
Kunnskap skal være med å bygge fremtidens Lillehammer. Gjennom å gi våre barn
kunnskap og lærelyst legger vi grunnlag for byens utvikling. Alle barn og unge skal ha
utbytte av skolegang – sosialt og faglig. Alle barn og unge skal ha muligheter for meningsfylte
aktiviteter i fritiden. Alle skal gis likeverdige muligheter for å oppleve mestring.
Det kommunale ansvaret for å gi barn og unge en god oppvekst er fordelt på mange virksomheter. Barnehage,
skole, helsestasjon og kultur- og fritidstilbud er tjenester som retter seg mot alle barn og unge. Enkelte har
behov for mer spesialiserte og tilrettelagte tjenester gjennom blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT) eller barnevernet.

Slik vil vi ha det





Barn og unge i Lillehammer trives, opplever sosial tilhørighet og mestring hjemme, i nærmiljøet, i
barnehage og på skole.
Barn og unge har trygghet og mulighet til å ferdes fritt.
Skolegangen gir alle barn et godt kunnskapsgrunnlag.
Barn og unge utvikler sterk bevissthet om helse og miljø.

Dette må samfunnet gjøre





Involvere aktuelle samfunnsaktører, både offentlige, private og frivillige, i arbeidet med å skape et godt
oppvekstmiljø.
Utvikle et bredt nok tilbud til at alle gis muligheter til å opparbeide sosiale ferdigheter og utvikle egne
interesser.
Legge til rette for fysisk aktivitet i barnehage og skole, og gjennom et variert fritidstilbud.
Utvikle trygge skoleveier, godt kollektivtransporttilbud og ordninger for at unge trygt kan ferdes på
kveldstid

Lillehammer kommunes oppgaver






Sørge for at alle går ut av grunnskolen med gode ferdigheter
Sørge for at alle elever får faglige utfordringer og opplever mestring
Sette inn effektive tiltak så raskt som mulig etter at problemer er oppdaget og kartlagt
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid rundt dem som trenger ekstra oppfølging

Særlige utfordringer 2015-2018
De siste årene har det vært fokus på å etablere nok barnehageplasser for å sikre full barnehagedekning. Videre
arbeid må også rettes mot å øke kvaliteten på tjenesten og styrke det pedagogiske tilbudet. I 2014 har
Lillehammer kommune flere barnehageplasser enn det er behov for. Antall plasser må tilpasses behovet
framover. Rullering av barnehageplanen blir et viktig virkemiddel for å få dette til.
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Grunnskolen i Lillehammer oppnår gode resultater både når det gjelder fagkunnskap og trivsel, og hevder seg
godt i sammenligning med andre kommuner både nasjonalt og regionalt. Det er viktig at den positive
utviklingen videreføres. Den største utfordringen med hensyn til resultater har grunnskolen på 1.-4. trinn. Å gi
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk for denne aldersgruppa må ha et hovedfokus de neste
årene.
En av våre største samfunnsutfordringer er ungdom som dropper ut av videregående opplæring og dermed
reduserer muligheten for å komme i arbeid. Årsakene til frafall kan være mange, dårlig psykisk helse og rus kan
f eks være noen av utfordringene. Konsekvensen av å droppe ut av videregående utdanning og yrkesaktivitet
kan være langvarig avhengighet av økonomisk sosialhjelp og dermed begrensede muligheter til å ta kontroll
over eget liv.
Flyktninger og innvandrere utgjør den viktigste kilden til befolkningsvekst i Lillehammer. Det er avgjørende at
nye innbyggere kommer i arbeid eller kvalifiseres for arbeid raskt og med god kvalitet. Lillehammer kommune
må utvikle varierte kompetansetiltak for denne gruppa. En egen strategiplan for hvordan dette kan løses er
under utarbeiding.
Kommunen har et selvstendig ansvar for å yte gode tjenester til barn og unge med sammensatte behov. Det er
derfor nødvendig å strukturere arbeidet med disse barna og deres familier på en god måte, og sørge for at vi
har tilstrekkelig kompetanse til å gi den hjelpen kommunen har ansvar for å gi i henhold til lovverk og
retningslinjer. Innbyggerne skal oppleve at når de har henvendt seg et sted, får de den hjelpen de trenger. Det
er et mål at hjelpen skal gis raskt og effektivt når behov avdekkes.
Lillehammer kommune har gjennomført flere vellykkede tiltak mot barnefattigdom med hjelp av statlige
prosjektmidler. Erfaringene fra prosjektet må danne grunnlaget for en videre satsing på målgruppa.
Det blir krevende å løse utfordringene over innenfor de økonomiske rammene i planen. Sektoren må se etter
smartere måter å løse oppgavene på. Det er i hovedsak to måter å effektivisere tjenestene på; struktur og nivå
på tjenester.
Barnevernet har i den senere tid meldt om en betydelig økning av saker hvor vold i nære relasjoner er en del av
problemstillingen. Om dette skyldes at flere barn er utsatt for vold enn tidligere, eller om bevisstheten rundt
problemstillingen har økt er det vanskelig å fastslå. Uansett årsak betyr dette at Lillehammer kommune må
samordne innsatsen for å avdekke slike saker og gi nødvendig hjelp til de som blir rammet. Handlingsplanen
mot vold i nære relasjoner vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser i sin ungdataundersøkelse for 2013
at på de fleste felter viser undersøkelsen positive utviklingstrekk. Omfanget av ungdomskriminalitet, rus og
vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Dette er positive
utviklingstrekk som vi må bidra til å understøtte også i Lillehammersamfunnet.
Det er likevel ett felt som gir grunn til bekymring. Stadig flere ungdommer, og da særlig jenter, oppgir psykiske
plager i hverdagen. Hele 24 % av jentene på 10.trinn i ungdomsskolen og VG1 oppgir at de har depressive
symptomer. Dette er nasjonale tall, men det er ingenting som tyder på at bildet er dramatisk annerledes i
Lillehammer kommune. Årsakene til økningen i psykiske plager er uklare. Det er viktig å ta dette
utviklingstrekket på alvor. Derfor må Lillehammer kommune bruke alle arenaer hvor barn og unge ferdes til å
bygge god psykisk helse og motvirke skadelig vellykkethetspress.

Dette gjør vi 2015-2018




Barnehagene l Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten styrkes
og at antall plasser og barnehagestruktur er tilpasset behovet.
Grunnskolen i Lillehammer skal utvikles slik at kvaliteten i fagene
styrkes med særlig fokus på grunnleggende ferdigheter på 1.-4. trinn
Forebygging og inkludering skal vektlegges i alle tilbud til barn og unge.
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Kommunen gir tidlige og riktige hjelpetilbud til barn og unge når behov oppdages.
Barn og familier skal oppleve at det er én vei inn i det kommunale hjelpeapparatet.
Lillehammer kommune setter i gang og utvikler varierte kvalifiseringstiltak for flyktninger og
innvandrere.
Kommunen utvikler det kriminalforebyggende arbeidet (SLT).
Kommunen styrker skolehelsetjenesten.
Handlingsplan mot barnefattigdom sikrer blant annet at prioriterte tiltak fra prosjektet Aktiv fritid
videreføres.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Grunnskolepoeng
Kartlegging og undersøkelser av kunnskap,
læringsutbytte og læringsmiljø
Andel elever som ikke får
spesialundervisning
Andel elever som gjennomfører VG1
Andel ledige barnehageplasser etter
hovedopptaket
Opptrappingsplanen for
skolehelsetjenesten
Antall barnehager med «tidlig innsats»
(Kvello)
Andel bosatte flyktninger i arbeid etter 2 år
Det er vedtatt en handlingsplan mot
barnefattigdom
Ungdata-undersøkelsen er gjennomført.
Forebyggende tiltak innarbeidet i SLThandlingsplan

Nåværende
40,9
502

Ønsket resultat
41
505

94 %

95 %

85 %
=120

88 %
<40
Vedtatt og fulgt

6 bhg

14 per år

65 %

75 %
Innen 01.05.2015
Gjennomført innen
31.12.2015

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Vedtatt

Rullert og fulgt

Foto: Esben Haakenstad

Foto: Esben Haakenstad
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Helse og omsorg
Lillehammer kommune bruker ca. 40 % av det årlige driftsbudsjettet til ulike helse- og velferdstjenester. I
årene som kommer skal tjenestene dimensjoneres for å møte ytterligere oppgaver og volumvekst. Skal vi
lykkes med dette arbeidet kan vi ikke fortsette å gjøre mer av det vi allerede gjør i dag. Vi må utvikle nye
arbeidsformer og nye måter å løse oppgavene på.
Balansen mellom - og dimensjoneringen av - tjenester til hjemmeboende og til
dem som bor i institusjon har stor betydning for helheten. Gjennom fokus på
hverdagsrehabilitering og innsatsteam i hjemmetjenesten vil vi innrette
tjenestene slik at de som mottar hjelp kan bo lengre hjemme, og legge til rette
for at eldre kan reetablere seg i egnet bolig. Dette er bra for den enkelte og bra
for kommunen.
I denne planen foreslår vi også å bruke investeringsmidler til
velferdsteknologi; i første omgang for å innrede to treningsleiligheter med
tilgjengelig relevant teknologi. Her vil de som trenger det kunne få hjelp og
opptrening i bruk av hjelpemidler som kan anskaffes til den enkelte hjemme.
Sektor Helse og velferd har vært i omstilling i hele 2013. Det er fremdeles behov for å gjøre strukturelle grep
for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene. Presset på institusjonsplasser er stort. Kommunenes
utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset må håndteres. Etter rådmannens
oppfatning vil trolig ikke disse utfordringene være løst før vi har ca. 20 nye heldøgns omsorgsplasser
tilgjengelig. Derfor foreslås det å starte utbygging av Fåberggata 152 høsten 2015. Denne utbyggingen vil løse
utfordringene med hensyn til plasser. Rådmannen har en intensjon om at etablering av disse plassene ikke skal
øke driftsnivået innenfor sektoren. I dag bruker Sektor helse og velferd 45 % av kommunens nettobudsjett.
Sammenlignet med andre kommuner, har Lillehammers helse- og velferdstjenester gode forutsetninger i møtet
med framtidige utfordringer og økte behov. Tjenestene har samlet sett god tilgang på fagfolk og god økonomi,
men får pr. i dag mindre ut av disse ressursene enn sammenlignbare kommuner. På kort sikt må driften derfor
effektiviseres. Samtidig står tjenestene ovenfor behov for store nødvendige endringer i selve tjenesteutførelsen,
dersom det skal være mulig å opprettholde et bærekraftig offentlig helse- og velferdstilbud.
Prosessen med bygging av ny legevakt er i gang. Dette vil være et løft for tilbudet til Lillehammers innbyggere.
Bygget er planlagt tatt i bruk i 2016. Vurdering av om øyeblikkelighjelp senger skal flyttes fra helsehuset til ny
legevakt kommer i egen sak i løpet av høsten 2014.
Folkehelsearbeidet handler om levekår og rammebetingelser for helse, og angår alle kommunale sektorer og
alle innbyggere. Kommunen vil derfor i årene fremover styrke arbeidet med tverrsektoriell samhandling.
Lillehammer kommune gjør i dag mye bra for å fremme aktivitet, trivsel og velvære for innbyggerne. Et
effektivt folkehelsearbeid handler om bevisstgjøring på alle nivåer, og ikke minst systematisk informasjon og
kunnskapsutveksling mellom alle parter.
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Slik vil vi ha det



Alle gis nødvendig helsehjelp og reell mulighet til å oppleve tilhørighet og mestring av egen
hverdag.
Alle skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Dette må samfunnet gjøre




Involvere aktuelle samfunnsaktører, både offentlige, private og frivillige, i arbeidet med å skape nye
løsninger.
Skape et mangfold av arenaer for deltakelse og tilhørighet.
Tilrettelegge for ulike former for bofellesskap og boligfellesskap.

Lillehammer kommunes oppgaver







Involvere de som mottar tjenester i utforming og tilrettelegging.
Sette inn effektive tiltak så raskt som mulig etter at problemer er oppdaget og kartlagt.
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid rundt dem som trenger ekstra oppfølging.
Legge til rette for og tilby et mangfoldig dag-, aktivitets- og sysselsettingstilbud.
Utvikle og ta i bruk nye løsninger som bidrar til at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig.
Bidra aktivt til at en større andel av personer med nedsatt funksjonsevne kommer inn i
arbeidslivet.

Særlige utfordringer 2015-2018
Den viktigste utfordringen for helse- og velferdssektoren er å flytte fokus i samtlige tjenester fra hjelp og
omsorg til deltakelse og mestring. Dette vil gi bedre tjenester, men er også avgjørende for å utvikle
bærekraftige tjenester. En slik omlegging vil stille store krav til endringer i kultur, holdninger og tilnærming på
alle nivåer i sektoren, både administrativt og politisk.
Volumvekst i tjenestene utfordrer økonomien, noe som medfører press og høyt tempo i omstillingsarbeidet.
Forventninger om at tjenestene skal finne rom for eventuelle volumøkninger innenfor vedtatte
budsjettrammer, stiller ytterligere krav til gevinstuttak gjennom omstilling og endring i tiden som kommer.
Å drive utviklingsarbeid innenfor denne sektoren er viktig. Lillehammer kommune må fortsette å arbeide med
det allerede oppstartede tre-partssamarbeidet med hensyn til ufrivillig deltid, og kvalitets- og
forbedringsarbeidet må utvikles og systematiseres enda mer enn i dag. Det gjelder også bruken av
avviksmeldinger og internkontrollsystemet forøvrig.
Ved siden av løpende tilpasningstiltak, er det er satt i gang fem utviklingsprosjekter som vil være avgjørende
for at kommunen skal ha bærekraftige helse- og velferdstjenester i møtet med kommende demografiske og
andre samfunnsmessige endringer. Disse er:
Hverdagsrehabilitering som metode, Miljøbehandling, Videreutvikling av dag-, aktivitets-, sysselsettings- og
botilbud, Tjenesteinnovasjon gjennom velferdsteknologi og Fjerning av uønsket deltid.
Samtidig er det viktig at kommunen ikke igangsetter så mange prosjekter at det går ut over både økonomien og
driften ellers. Rådmannen vil derfor i årene fremover anbefale at kommunen satser på få, litt større prosjekt, i
stedet for mange små.
Sykefraværet blant de ansatte innenfor denne sektoren gir utfordringer. Økt vikarbruk gir høye kostnader og
variabel kvalitet på tjenestene. Rekruttering, utvikling og forvaltning av fagressurser er også en kritisk
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suksessfaktor. HR-enheten må fortsette med å gi tjenesteområdelederne støtte i dette viktige arbeidet for å
sørge for best mulig kvalitet i den daglige driften.
Andre områder som må ha spesielt fokus i planperioden, er:









Aktivisering av ungdom 18-24 år
Fremme overgang til arbeid
Tilfredsstillende lavterskeltilbud, slik at vi forebygger og rehabiliterer på riktig nivå
Kapasitet på institusjonsplasser, spesielt korttidsplasser.
Innhold og kapasitet i demensomsorgen
Aktivitets- og sysselsettingstilbud til personer med psykisk helse- og rusproblemer
Tilgang på egnede, kommunale boliger og tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet
Velferdsteknologi til bruk i private hjem, omsorgsboliger (HDO), bofellesskap og opptreningsleiligheter

Folkehelseperspektivet skal være gjennomgående, men disse områdene skal prioriteres særskilt: Sosial og
fysisk aktivitet, utjevning av ulikheter (sosiale, økonomiske eller kulturelle) og forebygging av psykiske
helseplager.

Dette gjør vi 2015-2018
Lillehammer kommune skal
 Innføre ny tilnærming til oppgaveløsning i de kommunale helse- og velferdstjenestene, med fokus på
mestring og brukermedvirkning
 Gjennomføre strukturelle grep for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene
 Ha fokus på gode arbeidsmiljø- og rekrutteringstiltak, sammen med omdømmebygging
 Utvikle tjenestetilbudet innen demensomsorgen, inkludert bruk av velferdsteknologi
 Sørge for dagtilbud (arbeid/aktivitet/sysselsetting) og boliger til psykisk syke/rusavhengige.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Antall personer på venteliste til nødvendig
helsehjelp
Bruk av spesialisthelsetjenester
Bruk av velferdsteknologiske løsninger i
eget hjem

Nåværende
121

Ønsket resultat
Redusert

20333(status pr august)

30000 (2013-nivå)

339 (status pr august)

50 % av antall brukere som
mottar tjenester i eget hjem2

3

0

2,5

2,5
-5 %

54 %

60 %

39 %

45 %

Deltakelse i ordinært arbeidsliv, aktivitetsog sysselsettingstilbud3
Folkehelseindeksen – antall negative
(røde) avvik
Inntektsulikhet (P90/P10)
Unge langtidsmottakere av økonomisk
sosialhjelp
Andel arbeidssøkere med overgang til
arbeid
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med overgang til arbeid.

3 på korttidsplass og 9 på langtidsplass pr august.
For å gå en illustrasjon på nivået; antall brukere som mottok hjemmebaserte tjenester i 2013 var 1133 (50 % tilsvarer
566 personer).
3 Det arbeides videre med denne indikatoren.
1
2
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Kultur og idrett
Lillehammer har sterke tradisjoner innen kultur og idrett, og har et bredt spekter av tilbud og institusjoner.
Kultur, idrett, natur og friluftsliv er et gode for kommunens innbyggere. Deltakelse og opplevelse er viktig for
tilhørighet og hvem vi er. Et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud gir også grunnlag for utvikling av nye
talenter, nye næringer og økt tilstrømning av turister.
En av utfordringene, også på kultursektoren, er forutsigbarhet over tid med hensyn til statlig og kommunal
innsats. Kulturlovens § 5 sier at staten, fylkeskommunene og kommunene sammen skal sørge for at kulturlivet
har forutsigbare utviklingskår. Dette fordrer stabilitet i de økonomiske rammene og et stabilt servicenivå.
Gjennom forutsigbare støtteordninger, kultur- og idrettsanlegg og samarbeidstiltak, kan kommunen legge til
rette for utøvere, organisasjoner og institusjoner. Kommunen har et særlig ansvar for et mangfoldig
kulturtilbud, og å gi utfyllende tilbud der det trengs; bl.a. overfor grupper som av ulike grunner i liten grad
benytter seg av det ordinære tilbudet.
Kommunens viktigste bidrag til kulturlivet i Lillehammer er å drive og
videreutvikle egne kulturinstitusjoner og kulturanlegg, samt å bidra med
kompetanse og økonomiske tilskudd til andre kulturaktiviteter. De kommunale
kulturinstitusjonene utgjør en viktig del av regionens fagmiljø.
Den organiserte idretten aktiviserer en stor del av kommunens innbyggere på en
eller annen måte. Det er en sentral oppgave for Lillehammer kommune å bidra til
å opprettholde og videreutvikle dette mangfoldet av aktivitet knyttet til barn og
unge, samt til bredde- og toppidretten.
Lillehammerregionen har som ambisjon og visjon å bli Europas mest komplette region for vintersport og
opplevelser. Arbeidet er organisert i utviklingsprosjektet Snowball som drives av Visit Lillehammer.
Prosjektets overordnede målsetting er å øke attraksjonskraften, lønnsomheten og bærekraften knyttet til
klyngens bedrifter, gjennom å bli et ledende kompetansesenter for nyskaping og næringsutvikling innen
sportsturisme og opplevelsesbasert reiseliv.
Flere besøkende og større lønnsomhet skal oppnås gjennom økt samarbeid mellom særlig fire sektorer; idrett,
kultur, media og reiseliv. Fokusområder er merkevarebygging, arrangementsutvikling, produktutvikling, økt
tilrettelegging og verdiskapning. Målet er at regionen skal bli ledende innen utvikling og gjennomføring av
idrettsarrangementer, og innen utvikling av og tilrettelegging for toppidrettsutøvere. Dette innebærer
tidsriktige anlegg som er tilrettelagt for utøvelse av alle typer vintersport på alle nivåer.
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Slik vil vi ha det




Lillehammer er fortsatt kjent som kulturbyen både nasjonalt og internasjonalt.
Lillehammer har styrket sin nasjonale og internasjonale posisjon som idrettsby.
Kultur og idrett gir gode opplevelser for alle og bidrar til samfunnsutvikling.

Dette må samfunnet gjøre




Forutsigbare rammer og satsing på næringer innen kultur og idrett.
Legge til rette for frivillige organisasjoner og uorganiserte aktiviteter.
Styrke kultur og idrett gjennom bredt samarbeid mellom det offentlige, arrangører, institusjoner,
reiseliv og media.

Lillehammer kommunes oppgaver
 Drive og videreutvikle egne tilbud og anlegg forutsigbart.
 Legge til rette for at det frivillige kulturlivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig.
 Bidra til å opprettholde et variert kulturtilbud, spesielt rettet mot barn og unge.

Foto: Jørgen Skaug
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Særlige utfordringer i 2015-2018
Kommunens hovedfokus skal rettes mot barn og unge og mot den inaktive delen av befolkningen. Attraktive
arealer og anlegg som ivaretar barn og unges aktivitetsprofil i nærmiljø og grender er helt sentralt i dette
arbeidet. Ordningen med reduserte leiepriser til aktiviteter for barn og unge bør derfor opprettholdes.
Tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet er fortsatt et hovedsatsingsområde, og dette skal spesielt
vektlegges i strandsonen og gjennom tur- og sykkelvegnettet i bebygde områder. Sammenhengende
grønnstruktur gjennom bebyggelsen, grønne korridorer fra byen ut i marka og til vassdrag, bevaring av viktige
naturområder, samt varierende grad av tilrettelegging, skal sikre grunnlaget for friluftsliv og naturopplevelse
for framtida. Arbeidet innenfor dette området skjer med bakgrunn i gjeldende Kommunedelplan for fysisk
aktivitet og naturopplevelser, samt statlige føringer.
I tråd med forutsetningene om 20 års varighet, vil etterbruksfondet som Lillehammer fikk etter OL94 være
brukt opp i løpet av 2014. Det arbeides med å få på plass en ny etterbruksløsning med fortsatt drift av OLanleggene på idrettens premisser, der Staten, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune bidrar med
tilskudd til drift og investeringer.
Det er et stort behov for øvings- og produksjonslokaler for fritidskulturlivet i byen. Kulturhuset Banken
tilfredsstiller ikke de krav som bør stilles til lokaler for kulturskolen. Behovene for lokaler for disse
målgruppene bør kunne løses samlet og helst ved kulturhuset Banken.
Lillehammer kommune står sannsynligvis foran en utbygging av Lillehammer kino i et samarbeidsprosjekt med
Lillehammer kunstmuseum. Det er avgjørende at en greier å utnytte de mulighetene dette vil gi kinoen.
Samtidig åpner det for å utvikle og styrke filmmiljøet i Lillehammer gjennom tilrettelegging for bruken av nye
lokaler.
Å opprettholde og videreutvikle aktivitet i og tilgjengelighet til kommunens mangfold av kultur-, idretts- og
friluftsanlegg forutsetter tilstrekkelige økonomiske rammer og ressurser til drift og vedlikehold. De
økonomiske rammene i denne strategi- og økonomiplanen er slik at det er en utfordring i seg selv å
opprettholde de eksisterende tilbudene.
Organisering av drift av idrettsanlegg i Lillehammer.
Det er nødvendig å tenke nytt om organisering av drift av idrettsanlegg i Lillehammer kommune. Det bør derfor
settes ned en gruppe bestående av medlemmer fra formannskapet, administrasjon, anleggseiere og
idrettsrådet. Det bør videre opprettes et arbeidsutvalg blant gruppas medlemmer for å sikre en raskere
fremdrift.
Mandatet til gruppa er:
 Lage en organisasjon som skal drifte idrettsanleggene i Lillehammer kommune.
 Det skal legges vekt på drift av breddeidrettsanlegg.
 Vurdere samdrift mellom private og kommunale anlegg samt Olympiaparkens anlegg for å finne
områder en felles drift vil være formålstjenlig.
 Lage en driftsmodell som er mer effektiv og kostandssparende enn dagens drift
 Se på mulighetene for større inntekter, ved arrangement og utleie f.eks. gjennom felles booking,
arrangement etc.
Investeringer
Lillehammer har en stor satsing på vinteridrett, men det er behov for å ha et større perspektiv enn dette.
Fotball er en idrettsgren som engasjerer svært mange og det er derfor behov for at det bygges en fotballhall.
Det bør derfor igangsettes en planprosess for å avklare lokalisering av hallen med siktemål om bygging av
hallen i slutten av planperioden.
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Investeringsprogrammet for idrettsanlegg gir kommunen lite handlingsrom frem til 2016. Handlingsrommet
som oppstår etter 2016 bør benyttes til en kultursatsing i kommunen i perioden 2016 til 2020. Forprosjekt for
utvikling av kulturhuset Banken iverksettes 2017.

Dette gjør vi 2015-2018





Lillehammer skal både nasjonalt og internasjonalt være kjent som kultur- og idrettsbyen, med fokus på
arrangement og opplevelser.
Lillehammer kommune skal gjennom forutsigbar drift og utvikling av tilbud og anlegg bidra til at det
frivillige kultur- og idrettslivet kan drive sin virksomhet aktivt og selvstendig.
Lillehammer kommune skal tilrettelegge for at organiserte og uorganiserte aktiviteter rettet mot barn
og unge tilknyttet idrett, friluftsliv, opplevelse og kultur har gode vilkår i kommunen.
Lillehammer kommune skal legge til rette for kompetanse- og næringsutvikling innen kultur og idrett
som kan utfylle hverandre og styrke regionen.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Antall festivaler og større arrangement. 1
Antall arbeidsplasser innen kultur og
idrett2
Plassering på Norsk kulturindeks
Bruk av kommunale kulturanlegg
Bruk av kommunale idrettsanlegg i % av
åpningstid

Nåværende

Ønsket resultat

4
671.9183
93 %

Topp 10
740.0004
95 %

Det arbeides videre med å definere innholdet av denne måleindikatoren
Det arbeides videre med å definere innholdet av denne måleindikatoren
3 Antall besøkende i 2013 i følgende kulturinstitusjoner: NOM, Bjerkebæk, Maihaugen inkl. Postmuseet, Maihaugsalen,
Lillehammer kunstmuseum, Norsk Vegmuseum, Kulturhuset Banken, Lillehammer kino, Lillehammer bibliotek.
4 Måltallet inkluderer en forventning om økning av kinobesøk i størrelsesorden 40 % jamfør økonomiske beregninger i
tilknytning til utbygging på Lillehammer kino.
1
2
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By- og næringsutvikling
Lillehammer er regionsenter og historisk sett et knutepunkt for trafikken mellom Oslo, Trondheim og
Vestlandet. Kommunen er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Kontakt og samarbeid med de
øvrige store byregionene rundt Mjøsa er viktig for å styrke Innlandet. I samarbeid med de andre Mjøsbyene vil
Lillehammer bidra til at byenes særpreg, styrke og fortrinn utvikles til beste for hele Mjøsregionen. Samtidig
skal byen fortsatt ha god kontakt med Gudbrandsdalen. Bredt samarbeid innad i Lillehammerregionen, og med
de tilliggende kommunene Ringsaker og Gjøvik, vil være særlig viktig for å utnytte regionens muligheter.
Lillehammer er i dag et naturlig regionsenter. Kompetansesenteret Lillehammer har både en stor høyskole, en
ingeniørhøyskole på Jørstadmoen, tre offentlige, videregående skoler, Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og
Nansenskolen. Servicesenteret Lillehammer har viktige regionale offentlige servicefunksjoner, et rikholdig
opplevelsestilbud og en privat servicenæring som inneholder nær sagt alle funksjoner som folk etterspør.
Handelssenteret Lillehammer kan by på et bredt spekter av butikker, en av Norges mest attraktive gågater og et
kjøpesenter ved Mjøsa.
Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur og opplevelse.
Attraktive tjenester og serviceinstitusjoner bør derfor være plassert i sentrum. Sentrum er byens identitet og
sjel. Et velfungerende sentrum er viktig for å sikre befolkningen urbane kvaliteter. Uten økonomisk
bærekraftig handel, dør sentrum. Utvikling av handelsnæringen bør sees i sammenheng med
opplevelsesnæring – kultur og reiseliv.
Sentrum skal fremstå som en funksjonell og imøtekommende arena der infrastrukturen er tilpasset et omforent
krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet.
Gågatas posisjon må understrekes og forsterkes gjennom videre utvikling av fellestiltak som møteplasser,
aktiviteter, møblering mv.
Lillehammer har alltid vært en by hvor varehandel har hatt en sterk posisjon med en omsetning som er
vesentlig større enn det befolkningsgrunnlaget tilsier. Ikke minst de 20 000 fritidshyttene som er i området
bidrar til dette. I tillegg er Lillehammer en attraktiv turistdestinasjon og de mange store arrangementene er
vesentlige for hotell servering og øvrig næring.
Lillehammer kommune leder i 2014 et stort utviklingsprosjekt der
hele Gudbrandsdalen deltar. Prosjektet er en del av fase 1 i et
utviklingsprogram for byregioner, styrt og finansiert av Kommunalog moderniseringsdepartementet. Den første fasen handler om
kunnskapsinnhenting og kompetansebygging, før konkrete tiltak
skal konkretiseres i fase 2. Målsetningen er at Lillehammer og
Gudbrandsdalen skal ha en sentral posisjon også i
utviklingsprogrammets neste fase.
Lillehammer kommune har et velfungerende næringsliv, selv om noen etterlyser mer nytenkning. Firefelts
motorvei og tospors jernbane vil gi større muligheter for å utnytte egen vekstkraft. Det krever samarbeid
mellom næringslivet og det offentlige, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre kommuner. For deler av
næringslivet er det også viktig med bedre tilgang på areal.
Kommunen må fortsette å jobbe med en samordnet planlegging for areal- og transport med andre aktører som
fylkeskommune, vegkontor og næringslivet. Dette er nødvendig for å få helhetlige og framtidsretta løsninger
for trafikkavvikling både når det gjelder gående, syklende, kollektivtransport og bilen. Arbeidet med areal- og
transportplan må sees i sammenheng med framtidig utbygging av E6, dobbeltsporet jernbane og
høyhastighetsbane. Området rundt og omkring samferdselsknutepunkter som stasjonen bør utvikles for å
oppnå et bærekraftig sentrum.
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Slik vil vi ha det



Lillehammer er et sterkt og attraktivt kompetanse-, service- og handelssenter.
En stor del av sysselsettingsveksten skjer gjennom samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og
forsknings- og kompetansemiljøer.

Dette må samfunnet gjøre



Det offentlige, næringslivet og kompetanse- og forskningsmiljøene må samarbeide nært for å utvikle
eksisterende næringer og bygge opp nye.
Det må arbeides aktivt for å trekke nye arbeidsplasser innen offentlige tjenester som kan lokaliseres
utenfor hovedstaden til regionen.

Lillehammer kommunes oppgaver





Innta en aktiv rolle når det gjelder å skaffe og tilrettelegge tilstrekkelig med næringsarealer
Være en aktiv pådriver i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjonene og næringslivet
Være en forutsigbar, positiv og aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner for eksisterende og nye
næringer

Særlige utfordringer 2015-2018
På oppdrag fra Regionrådet ble det i 2013/2014 gjennomført en omfattende kartlegging som viste at
Lillehammerregionen har betydelige svakheter når det gjelder å samordne ressursene som brukes på
næringsutvikling. Som et svar på dette arbeides det for tiden med en regional næringsplan, og en sentral
utfordring i 2015-2018 blir å implementere denne planen. Planen vil inneholde en konkret handlingsdel som
vil omfatte det meste av arbeidet kommunene i regionen gjør innen næringsutvikling i planperioden.
Lillehammer kommune har særskilte utfordringer knyttet til næringsarealer. Noe av dette vil håndteres
gjennom regional næringsplan, men kommunen må selv sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig
næringsareal regulert og tilgjengeliggjort. Dette krever målrettet og strategisk arbeid i revisjon av
kommuneplanens arealdel, gjennom reguleringsprosesser, og ved at kommunen aktivt bidrar til at
næringsareal blir tilgjengelig på markedet.
Det er mye Lillehammer ikke har naturlige forutsetninger for å være best på, men det er ingen grunn til at ikke
Lillehammer skal kunne være best på samarbeid mellom samfunnsaktører. En utfordring for kommunen i
planperioden er å bidra til å finne gode modeller for hvordan samarbeidet kan bli mest mulig fruktbart mellom
det offentlige, næringslivet og kompetanse- og forskningsmiljøer.
Rollen som regionsenter må styrkes ytterligere i planperioden. Det er viktig at det skapes flere arbeidsplasser
enn befolkningsveksten skulle tilsi. Det må legges til rette for videreutvikling av de videregående skolene, og
utviklingen ved høyskolen må støttes. Handelsstanden skal oppleve konkurransedyktige rammebetingelser.
I løpet av 2014 vil det sannsynligvis avklares om Lillehammers prosjekt vil være med videre i fase 2 av
utviklingsprogrammet for byregioner. Dersom det skjer, vil dette være et stort satsingsområde de to-tre første
årene av planperioden.
Gratis parkering som skaper tilgjengelighet til sentrum bør videreføres i den form den er i dag eller utvides til
et bedre tilbud for forbrukerne og styrke den ledende handelsbyen i innlandet som et naturlig regionsenter.
Kommunen skal ha en offensiv og imøtekommende holdning til næringslivet for å bidra til å sikre eksisterende
arbeidsplasser, samt at det skapes nye.
Ressurser som brukes på næringsutvikling bør samordnes regionalt slik at det etableres sterkere fagmiljø som i
større grad kan ha kompetanse til å være en samarbeidspartner.
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Arbeidet med å tilrettelegge attraktive næringsarealer skal prioriteres. Dette gjelder også å avsette areal til
f.eks. fengsel og brannstasjon. Utvidelse av Søre Ål kirkegård innarbeides i investeringsplanen.

Dette gjør vi 2015-2018
Lillehammer kommune skal
 Være en forutsigbar og aktiv tilrettelegger for eksisterende og nye næringsvirksomheter, blant annet
ved å disponere næringsarealer som er tilgjengelige på kort varsel
 Implementere regional næringsplan
 Videreutvikle Lillehammer som et sterkt og attraktivt kompetanse-, service- og handelssenter for
regionen
 Legge til rette for og fasilitere samarbeidsarenaer mellom det offentlige, næringslivet og kompetanseog forskningsmiljøene, herunder bidra til å videreutvikle Storhove som samarbeidsarena og
innovasjonssenter
 Delta aktivt i utviklingsprogram for byregioner

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator*
Befolkningsutvikling, rullerende 3-årig
gjennomsnitt
Sysselsettingsvekst i forhold til
befolkningsvekst, rullerende 3-årig gj.snitt
Tilgjengelige næringstomter
Plassering nærings-NM

Nåværende
0,57 %

Ønsket resultat
1%

0,22 % -poeng

>0

N/A
34

100 DA
Topp 10

*Kilder:
 Befolkningsutvikling, rullerende 3-årig gjennomsnitt – SSB, kvartalsvise tall
 Sysselsettingsvekst i forhold til befolkningsvekst, rullerende 3-årig gj.snitt - SSB, årlige tall som kommer i juni
hvert år. Beregnes som gjennomsnittlig sysselsettingsvekst minus befolkningsvekst
 Tilgjengelige næringstomter, ikke tilgjengelig p.t., men tiltak i regional næringsplan
 Plassering nærings-NM. NHOs årlige rangering

Foto: Kirsti Hovde
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Samferdsel og transport
Lillehammers framvekst som handelssted og senere kjøpstad skyldes i stor grad byens beliggenhet, der viktige
veger fra ulike deler av landet møttes. Veg og jernbane har lenge vært av stor betydning for hvordan
Lillehammer og regionen skal utvikle seg i framtida, og vil fortsatt være det. Det forventes at flere enn i dag vil
pendle over kommunegrenser. Effektive og miljøvennlige transportløsninger i Mjøsområdet er viktig for
befolkningen, og for vekst i næringslivet.
Godt bymiljø forutsetter at det både er plass til handel og boliger i
Lillehammer sentrum. Økende biltrafikk er en utfordring. Sykling, gåing og
kollektivtrafikk må derfor ta en stor del av veksten i persontrafikken. Det
må være vilje og evne til å samarbeide om løsninger for
gjennomgangstrafikk og parkering i sentrum.
Lillehammer kommune har ansvar for 16,2 mil offentlig veg og 2,8 mil
offentlig gang og sykkelveg. Vegnettets totale nyverdi, medregnet
veielementer som bruer, underganger, murer, skilt m.v., er tidligere anslått til ca. 2,4 milliarder kroner(2010).
For å holde denne vegkapitalen i hevd, var det i 2010 beregnet et årlig behov på minimum 27 mill. kroner til
ordinær drift og vedlikehold.
Framføring av dobbeltsporet jernbane og firefelts motorveg til Lillehammer er blant de viktigste, overordnete
rammebetingelsene for en positiv nærings-, reiselivs- og samfunnsutvikling. Det er viktig at både veg og bane
føres helt fram til Lillehammer parallelt med - eller som direkte fortsettelse av - tilsvarende prosjekter lenger
sør. Gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 følger ikke opp kommunens ønsker og ambisjoner.
Det må derfor arbeides på ulike måter og i ulike fora for raskere utbygging.
Jernbaneverket som ansvarlig myndighet setter ikke i gang planlegging av jernbanetraseen gjennom
Lillehammer før det er gitt bevilgninger til formålet. Tidlig i fireårsperioden bør kommunen derfor i gang med
å se på mulige løsninger gjennom kommunen, så fremt Jernbaneverket ikke initierer andre konkrete prosesser.
Utvidelsen av E6 gjennom Lillehammer ansees for å være komplisert. Utfordringene er mange, herunder tett
bebygde områder, strandområder, vannverket, Lågendeltaet naturreservat m.m.. Det er satt i gang utredning av
firefelts E6 fram til og forbi Lillehammer. Dette skal ende opp i en «Kommunedelplan for firefelts E6 fra
Vingrom til Ensby». Planprogrammet skal behandles politisk i løpet av høsten 2014. Kommunedelplanen
forventes ferdig og sluttbehandlet i mai-juni 2017. Det er så langt ikke avklart hvordan kontakten mellom
sentrum og E6 vil bli utredet og ivaretatt i planprosessen. Forbikjøringsstrekninger blir behandlet i egen
reguleringsplan i september-oktober 2015.

Slik vil vi ha det



Fire-felts E6, InterCity og dobbeltspor på Dovrebanen er bygd ut gjennom Lillehammer innen 2023.
Lillehammer har effektiv, miljøvennlig transport og muligheter for bilfri ferdsel internt i og til og fra
regionen.

Dette må samfunnet gjøre




Alternative traséer for fire-felts E6 og dobbeltsporet jernbane utredes og planlegges.
Bygge gang- og sykkelveger.
Kollektivtransporten bygges ut, både innenfor kommunegrensene og mellom nærliggende kommuner.

Lillehammer kommunes oppgaver



Være pådriver for traséer til E6 og jernbane og andre større veganlegg.
Legge til rette for bilfri ferdsel innad i kommunen og til og fra nabokommunene.
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Særlige utfordringer 2015-2018
Arbeidet med dobbeltsporet jernbane og ny E6 gjennom kommunen vil være en betydelig utfordring og
oppgave i hele perioden. Det er Jernbaneverket og Statens Vegvesen som styrer prosjektene, men begge vil
være gjenstand for kommunal behandling. Såfremt gjeldende NTP fortsatt hindrer Jernbaneverket i å starte
arbeidet med å vurdere alternative traseer gjennom Lillehammer, må det tas opp om kommunen er tjent med å
sette i gang et slikt arbeid på eget initiativ.
Byutvikling Lillehammer 2044 har økt samhandling og en enda mer attraktiv by som viktige mål. Bakgrunnen
for prosjektet er blant annet nasjonale føringer for at bykommuner gjennom forpliktende samarbeid mellom
stat, næringsliv og kommune skal jobbe aktivt for å redusere klimagassutslipp gjennom areal- og
transportplanlegging. Prosjektet skal innen utgangen av 2015 avgi en sluttrapport som blir et viktig grunnlag
for formelle planprosesser innen areal- og transportplanlegging.
Når det gjelder Sykkelbyen Lillehammer, inngås det avtale for perioden 2014-2017 mellom kommunen,
fylkeskommunen og Statens Vegvesen om fortsatt satsing. Kommunens prioriteringer knyttes til konkrete
forbedringstiltak på hovedrutenettet med forbindelser i Lillehammer. Organisatorisk vil sykkelbyprosjektet
kobles mot Byutvikling Lillehammer 2044.
Lillehammer vil ha store utfordringer i perioden, ikke minst når det gjelder investeringer og utbedringer i
eksisterende vegnett. De foreslåtte disponeringer er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre alle tiltakene som
inngår i planverket eller er ønskelige.

Dette gjør vi 2015-2018
Lillehammer kommune skal







Fortløpende arbeid for å ha et vegnett og et jernbanetilbud som
sikrer effektiv transport til og fra regionen, herunder:
o Utrede alternative trasevalg for høyhastighetsjernbane innen utgangen av 2015.
o Endelig valg av trase og jernbaneområde er vedtatt innen utgangen av 2017.
o Utrede alternative trasevalg for 4-felts E6 innen utgangen av 2015.
o Endelig valg av trase for fremtidig E6 er vedtatt innen utgangen av 2017.
Fortløpende arbeid for å ha et internt vegnett og kollektivtilbud med god tilgjengelighet som sikrer en
effektiv trafikkavvikling.
Fortløpende arbeid for å ha et tilgjengelig, sikkert og effektivt sykkelvegnett som bidrar til å øke antall
personer som sykler.
Bidra i planleggingen av ny E6 gjennom kommunen på en måte som ivaretar miljøhensyn, sikkerhet og
hensiktsmessig adkomst til byen.
Være pådriver for vurdering av alternativer for trasévalg for tospors jernbane gjennom byen.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Tilbud og bruk av kollektivtransport
internt i og inn og ut av regionen1
Reisetid Oslo-Lillehammer
Andel miljøvennlige biler2
Antall syklende
Vegvedlikehold (kr pr km veg)

Nåværende
1.035.000

Ønsket resultat
Økende

2 t 4 min
0,13 %
5%
146.827

Redusert
1%
10 %
Stabilt3

Antall reisende med Lillehammer bybuss 2013.
Registrert i Lillehammer pr 31.12.2013.
3 Forutsetter investeringer som reduserer framtidig vedlikehold.
1
2
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Klima og miljø
Miljøinformasjonsloven skal sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den
enkelte å bidra til vern av miljøet og verne seg selv mot helse- og miljøskade. Loven pålegger
forvaltningsorganene å ha informasjon som er relevant i forhold til egne ansvarsområder og funksjoner, og
gjøre den allment tilgjengelig. Kommunene har over tid fått flere og flere miljøoppgaver, og
informasjonsplikten er dermed en ikke ubetydelig utfordring.
Kommunestyret skal innen utgangen av 2015 vedta en ny miljøplan med klima og energi som hovedtema.
Innen den tid skal det være en kunnskapsbase som viser status på viktige miljøområder, og som dermed blir et
fundament for kommunens miljøinformasjon. Dette er en stor utfordring for hele organisasjonen, ettersom
miljø angår de fleste kommunale enheter.
I 2015 skal hele den kommunale organisasjonen være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et godt
utgangspunkt for å utvikle og styre organisasjonen i enda mer miljøvennlig retning.
Nasjonale føringer legger opp til at bykommuner gjennom forpliktende samarbeid mellom stat, næringsliv og
kommune skal jobbe aktivt for å redusere sine klimagassutslipp blant annet gjennom areal- og
transportplanlegging. Dette er viktige tema i Byutvikling Lillehammer 2044.
Været vil bli våtere og villere, og samfunnet må tilpasse seg endringene. I Lillehammer betyr det mer og
voldsom nedbør med flom, flomskred og vann som ikke forsvinner i grunnen. Klimaendringene kan på den
annen side gi nye muligheter for landbruk, turisme og tilflytting.
Lillehammer kommune har et etterslep knyttet til sanering av kommunalt ledningsnett, og saneringstakten må
økes hvis dette ikke skal øke ytterligere. Ny hovedplan for vann og avløp skal sluttbehandles i løpet av 2014.
Den skal også ivareta nye krav og pålegg når det gjelder avløp/forurensning, overvannshåndtering og sikring
av vannforsyning.
I løpet av de siste fem til åtte år har driftskostnadene tilknyttet VA-tekniske anlegg, prosessanlegg og
ledningsnett økt betydelig som følge av krav i hht. lover og forskrifter, økt vedlikehold, kjemikalier og dyrere
strøm. For å opprettholde sikker vannforsyning og oppfylle krav til avløps- og overvannshåndtering, vil man i
planperioden måtte påregne en ytterligere økning tilknyttet forvaltning, drift og vedlikeholdsnivået.
Kostnadene ved dette skal dekkes gjennom ordinære kommunale vann- og avløpsgebyr.

Økonomi- og handlingsplan 2015 - 2018

39

Lillehammer kommune

Slik vil vi ha det



Lillehammer har rent vann, frisk luft og ren grunn.
Verdifulle naturområder er sikret mot inngrep som kan forringe kvaliteter, mangfold og
rekreasjonsmuligheter.

Dette må samfunnet gjøre




Involvere aktuelle samfunnsaktører, både offentlige, private og frivillige, for å nå miljømål og tilpasse
samfunnet til klimaendringer.
Bygge ut på en måte som ivaretar hensyn til klimatilpasning og miljø ut over krav og forskrifter,
herunder bruk av bærekraftige og miljøvennlige materialer.
Unngå utbygging i skred- og flomfarlige områder.

Lillehammer kommunes oppgaver






Utnytte de muligheter som finnes for å ivareta hensyn til miljø og klima.
Legge til rette for at folk kan ta energi- og klimavennlige valg i hverdagen.
Miljøfyrtårnsertifisering inngår i plan- og rapporteringssystemet.
Sikre kommunal vannforsyning på kort og lang sikt.

Foto: Esben Haakenstad
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Særlige utfordringer 2015-2018
Ny miljøplan, med klima og energi som hovedtema, blir vedtatt tidlig i planperioden, og oppfølging av planen
blir dermed en viktig oppgave. Kunnskapsbasen som etableres og utvikles som et ledd i planprosessen, blir en
fundamentet for kommunens miljøinformasjon og må oppdateres og vedlikeholdes.
Organisasjonens storsatsing på miljøfyrtårnsertifisering må sikres. Innføring av en hovedkontormodell
(www.miljofyrtarn.no) med integrering i ordinære plan- og rapporteringssystemer skal gjøre oppfølgingen
mest mulig rasjonell og effektiv.
Vannforskriften krever at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.
Tiltaksanalyse for Mjøsa med sidevassdrag viser at flere vassdrag i Lillehammer-området ikke tilfredsstiller
kravene. Hovedutfordringene i Lillehammer er knyttet til vassdragsregulering i Mesnavassdraget, spredte
avløpsanlegg, ledningsnett, avrenning fra jordbruk og miljøgifter i Mjøsa. Det utarbeides en plan for 2016-2021
og tiltak i henhold til planen skal være operative innen 2018.
Bruk av fossilt brensel (fyringsolje, parafin) for oppvarming av bygg er en viktig kilde til klimagassutslipp.
Lillehammer kommune er godt i gang med å fase ut bruken av fossilt brensel til oppvarming av egne bygninger,
men totalt sett i Lillehammer er det muligheter for ytterligere reduksjon.
Kommunens klima- og miljøarbeid vil kreve politisk oppmerksomhet, administrative ressurser, omforent
prioritering av oppgaver og hensiktsmessig organisering på tvers av fag- og sektorgrenser i hele planperioden.
Lillehammer bør ha som mål å bli Norges første nullutslipp-by (klimanøytral by).
Lillehammer kommune fastholder målet om at 20 % av bilparken skal være elektrisk innen utgangen av 2020.
Elbil er klimapolitikkens lavthengende frukt, der en ved å ta i bruk relativt enkle midler kan redusere utslipp.
En satsing på elbil vil både gi lavere klimautslipp, og redusere lokale utslipp.

Dette gjør vi 2015-2018










Lillehammer kommune skal bidra til å oppfylle nasjonale og regionale klima- og miljømål.
Utslipp til Mjøsa skal begrenses til et minimum, uavhengig av forventet klimautvikling, samtidig som
overflatevann ikke skal måtte renses unødig.
Lillehammer kommune skal til en hver tid levere drikkevann av god kvalitet.
Lillehammer kommune skal ha en fornyingstakt på ledningsnett på 100 år.
Det skal legges til rette for at 20 % av person- og varebiltrafikken i Lillehammer skal være elektrisk
innen 2020.
Kommunens egne biler skal byttes ut med nullutslipp-biler ved utfasing, der det er mulig.
Arbeidet med å sette opp ladestasjoner i kommunen skal intensiveres på eksisterende kommunale
anlegg.
Ordningen med gratis parkering for elbil videreføres.
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Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Avvik drikkevannskvalitet
Luftkvalitet svevestøv PM10 (årsmiddel)1
Luftkvalitet svevestøv PM2,5 (årsmiddel)2
Luftkvalitet usynlig gass NO2 (årsmiddel)3
Lokale klimagassutslipp4
Antall private og offentlige virksomheter
som er miljøsertifisert
Avfallsmengde pr innbygger
Sanering ledningsnett (meter pr. år)

Nåværende
0
22 µg/ m3
9 µg/ m3
36 µg/ m3

Ønsket resultat
0
20 µg/ m3
8 µg/ m3
µg/ m3

Private: 45
Offentlige: 35
438 kg
800 m

Offentlige: 48
-10 %
1500 m

Samfunnssikkerhet og beredskap
Lillehammer kjennetegnes av lite vold og kriminalitet, og få alvorlige hendelser. Slik skal det også være i
fremtiden. Det betyr at vi hele tiden må tenke samarbeid om samfunnssikkerhet. Offentlige myndigheter har et
stort ansvar for å sette i verk tiltak som følge av ulike typer trusler; også klimaendringer.
Samfunnssikkerhet og beredskap har de siste årene, og ikke minst etter terrorhandlingene i 2011, fått økt
oppmerksomhet fra sentrale myndigheter. Kommunenes rolle og ansvar er blitt gjort tydeligere og mer
omfattende. Økt risiko og sårbarhet overfor uønskede hendelser skyldes blant annet endrede klimatiske
forhold, mer kompleks teknologi og økt avhengighet av denne, globalisering av samfunnet med blant annet økt
reisevirksomhet og et generelt mer sammensatt og uforutsigbart nasjonalt og internasjonalt trusselbilde.
Sivilbeskyttelsesloven (Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret) trådte i
kraft 01.01.2011 og pålegger kommunene å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), samt å ha
beredskapsplaner som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser. Kravet til gjennomføring av ROSanalyser må også sees i sammenheng med tilsvarende krav til ROS i plandelen i Plan- og bygningsloven.
Beredskapsplikten skal ikke erstatte, men komplettere beredskapsplikter som allerede følger av sektorspesifikt
regelverk, så som Kommunehelseloven og Smittevernloven.

Gjennomsnitt for de siste tre årene.
Gjennomsnitt for de siste tre årene.
3 Gjennomsnitt for de siste tre årene.
4 Det arbeides videre med denne indikatoren.
1
2
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Slik vil vi ha det



Det skjer få uønskede hendelser.
Når uønskede hendelser skjer, blir de håndtert på en god måte.

Dette må samfunnet gjøre



Involvere aktuelle samfunnsaktører, både offentlige, private og frivillige, i arbeidet med aktivt å
forebygge kriser og uønskede hendelser.
Systematisk fokus på og arbeid om sikkerhet ved arrangementer.

Lillehammer kommunes oppgaver





Utvikle gode systemer og rutiner for internkontroll.
Oppdaterte risiko- og sårbarhetsvurderinger for samfunn og egen virksomhet.
Beredskapsplan er oppdatert og øvet.

Særlige utfordringer 2015-2018
Ny beredskapsplan vedtas i juni 2014. Fortløpende fokus og oppmerksomhet på alle sider ved
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet vil være en viktig oppgave i hele perioden.
Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid handler om tiltak for å forebygge - samt effektivt å
kunne håndtere - hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier. Lillehammer
kommune gjennomførte en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillehammersamfunnet i 2007 og 2008.
Den er blant annet fulgt opp i gjeldende kommuneplans arealdel, og ved at det i 2010 ble det utarbeidet et
scenario knyttet til alvorlig luftforurensing som vedlegg til rapporten. Sikkerhet ved store arrangementer
inngår i ROS-analysen. I lys av terrorhandlingene 22. 07. 2011 ble det igangsatt et arbeid for å se nærmere på
større arrangementer, og det ble etablert en arrangementsveileder på kommunens nettsider. I samarbeid med
Trondheim kommune vil Lillehammer kommune ha bidratt til å utvikle et nettbasert arrangementsverktøy som
skal være ferdig og tas i bruk i 2015. Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag har gitt støtte til prosjektet,
og forutsetter at det stilles gratis til disposisjon for kommunene i begge fylker.
Samfunnssikkerhet og beredskap vil være en kontinuerlig kommunal oppgave framover. Planer og prosesser
blir viktige milepæler i dette arbeidet.

Dette gjør vi 2015-2018






Lillehammer kommune skal aktivt forebygge kriser, uønskede hendelser og kriminalitet.
Hvis slike hendelser allikevel skjer skal Lillehammer kommune kunne håndtere dem på en god måte.
Muligheter for flom og ras som følge av klimaendringer skal ha særskilt fokus.
Lillehammer kommune skal årlig gjennomføre egeninitierte beredskapsøvelser i tillegg til dem som
styres av Fylkesmannen.
Lillehammer kommune skal årlig følge opp ROS-analyse og beredskapsplaner i henhold til lovens krav.

Slik ser vi om vi er på rett veg
Måleindikator
Antall uønskede hendelser
Oppdaterte planer og gjennomførte øvelser
Evaluering av krisehåndtering
Tilsynsrapport avvik (FMOP)
Beredskapsøvelser
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Nåværende
1(2013)
Tilnærmet 100 %
100 %
1 (2012)
1 (hittil i år)
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Ønsket resultat
0
100 %
100 %
0
2
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Prosjekter
Prosjektoversikten på neste side oppsummerer strategiske prosjekter det jobbes med i Lillehammer kommune.
Definisjonen av prosjekter som er med i oversikten er følgende:




Går ut over rene driftsmessige oppgaver
Krever betydelig ressurser, enten egne ansatte eller innleid kompetanse
Lillehammer kommune har en aktiv rolle i prosjektet, ikke bare som passiv tilskuddsyter

Oversikten inneholder informasjon om ansvarlig sektor og ansvarlig politiske organ, der dette er relevant.
Dersom prosjektet griper over flere sektorer er dette indikert. Videre er der krysset av for eventuell eksternt
samarbeid og/eller finansiering. For de aller fleste prosjekter er strategisk forankring beskrevet, og oversikten
viser hvilke år prosjektet går over.
Prosjektoversikten skal videreutvikles og være et verktøy som skal brukes i forbindelse med økonomi- og
handlingsplan, budsjett og i den løpende prosjektoppfølgingen.
Forkortelser i prosjektoversikten
NIF= Norges Idrettsforbund
OFK= Oppland Fylkeskommune
3-1-prosjekt= Fellesprosjekt LK, Øyer og Gausdal
LSD= Lillehammer sentrum drift
VL= Visit Lillehammer
FU= Fagutvalg
OUK= Oppvekst, utdanning og kultur
SU= Samfunnsutvikling
HV= Helse og velferd
KP= kommuneplan
FM= Fylkesmannen
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FU SU
FU SU
Ikke avklart
FU HO
Ikke avklart
Ikke avklart
FU SU
Ikke avklart
Ikke avklart
Egen komite
FU OU
Ikke avklart
FS
FU HO
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
FS
FU OU
FU OU
Ikke avklart
FU SU
FU SU
FU OU
KS
Ikke avklart
FU SU
Ikke avklart
FS
FS
FU OU
FS
FU SU
FU OU
Ikke avklart
FU SU
Ikke avklart

SU
SU
Rådmannens stab
HV
Ikke avklart
Fellesenhet innkjøp
SU
Rådmannens stab
Rådmannens stab
Ikke avklart
OUK
HV
Rådmannens stab
HV
Ikke avklart
Rådmannens stab
Rådmannens stab
Rådmannens stab
OUK
OUK
Ikke avklart
SU
SU
OUK
HR
Rådmannens stab
Rådmannens stab
HV
Rådmannens stab
Rådmannens stab
OUK
Rådmannens stab
SU
OUK
HV
SU
HV
Landbrukskontoret

Økt bruk av tre til bygg

Ikke avklart

Ikke avklart
FU SU
FU HO
FU HO

Fellesenhet økonomi
SU
Tiltaksavhengig
HV

Agresso M3
Barnas sentrum
Boligsosial handlingsplan - tiltaksdelen
Boligsosialt utviklingsprogram
Byutvikling Lillehammer 2044 – framtidens transportløsninger
sett i sammenheng med ønsket byutvikling
Byutvikling Nord – ny bydel for bolig og næring
Digitalisering
Dugnad for folkehelse
E6 og Intercity til Lillehammer
E-handel
EPC-ENØK
Fra innbygger til kunde
Fullelektronisk arkiv
Green Nudging
Handlingsplan barnefattigdom
Hverdagsrehabilitering
Innovasjonslab for kommunal sektor
Interkommunal legevakt Lillehammer
Internasjonale Lillehammer
Kommunikasjonsstrategi
Lillehammer 2016
Lillehammer Legacy Center
Med rom for alle
Mentorordning for personer med Innvandrerbakgrunn
Mer aktiv kommunal tomte- og boligpolitikk
Miljø og klima for folk flest
Miljøvennlige bofellesskap/boligfellesskap
Musikk for alle
Ny arbeidsgiverstrategi
OL 2022
Pilot Business Improvement District - sentrumsutvikling
Prosjekt miljøbehandling
Regional næringsplan - implementering
Samarbeid mellom det offentlige, forsknings- og
kompetansemiljøer, næringsliv, frivillig sektor og andre
offentlige instanser om
Sammen om oppvekstmiljøet
Storhove som samarbeidsarena og innovasjonssenter
Sykkelby
Tidlig innsats i barnehage
Ung vilje
Utviklingsprogram for byregioner - Lillehammer som
vekstmotor for G-dalen
Velferdsteknologi

Ansvarlig
politisk organ

Ansvarlig sektor

Prosjekttittel

x

x

x
x

Alle komm Gdalen og OFK
Eidsiva Vekst
Øyer, Gaus,
OFK, FM

Regionrådet

NIF og OFK

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

Ikke avklart

Ikke avklart

Regionrådene i Gudbrandsdalen

Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Ikke avklart
Kommunestyret
Budsjett 2014

Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel

Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Budsjett 2014
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel
Vedtatt i regional rådmannsgruppe
Ikke avklart
IKT-styret
Budsjett 2014
KS 24.april 2014
Kommunestyret
Ikke avklart
Ikke avklart
KS 23.januar 2014
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Kommunestyret
LLS
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel
Kulturskolen
Budsjett 2014
Ikke avklart
Ikke avklart
Ikke avklart
Regionrådet

Samarbeidsprosjekt KP samfunnsdel

Vedtatt i IKT-styret
KS 28.november 2013 og 22.mai 2014
KS 26.juni 2014
FS 16.juni 2009

Ekstern
Strategisk forankring
finansiering

3-1-prosjekt

Regionrådet

Regionrådet
LSD og VL

SektorEksternt
overgripende samarbeid

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

2015

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

2016

x

x

x

x

x

x

x
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2017

x

x

x
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2018

