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Forord av rådmann Tord Buer Olsen
Lillehammer kommunes driftsresultat i 2016 gir grunn til forsiktig
optimisme. Dette er ikke bare begrunnet i et relativt bra overskudd,
men også hva som ligger bak dette resultatet. Organisasjonens
anstrengelser for å endre arbeidsmåter og ta en kritisk
gjennomgang av driften har gitt resultater.
I denne sammenhengen er det spesielt tjenester innen helse og
omsorg som har gjennomført krevende omstillinger på kort tid. Det
overordnete målet om å få økonomisk kontroll med reduserte
rammer -og samtidig forberede fremtidens utfordringer, har
sektoren kommet et godt stykke på vei med. Imidlertid er det ingen
grunn til å redusere dette arbeidet. Med fremtidige utfordringer for
kommuneøkonomien må det alltid gjennomføres vurderinger – og
stilles kritiske spørsmål om det vi holder på med - og hvordan vi gjør det, er mest hensiktsmessig for
alle parter.
Lillehammer kommune har identifisert tre mål som kommunen må nå for å ha en rimelig grad av
økonomisk handlefrihet fremover:
•

Netto driftsresultat må utgjøre minst 1,75 % av driftsinntektene

•

Disposisjonsfond må utgjøre minst 10 % av driftsinntektene

•

Netto lånegjeld må være mindre enn 75 % av driftsinntektene

Målsettingen om et netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene er nådd for 2016 med et
resultat på 2,83 %. Selv om hele årets overskudd overføres disposisjonsfondet vil målet om 10 %
fortsatt ikke være nådd. Det vil derfor være rådmannens klare anbefaling at årets overskudd i sin
helhet blir overført disposisjonsfondet for å styrke dette og komme nærmere 10 % - målet. Å nå disse
målene er helt nødvendig, kommunen trenger reserver for å møte uforutsette hendelser og til
egenkapital i forbindelse med fremtidige investeringer.
Summen av netto driftsresultat utgjør 64,8 millioner kroner. I dette ligger det en skatteinngang på
netto 13 millioner kroner mer enn regulert budsjett. Dette er et godt skatteresultat, men det kan ikke
forventes å holde dette nivået i 2017.
Netto lånegjeld tilsvarte ved inngangen til 2017 67,8 % av driftsinntektene, som er godt innenfor
målsetningen. Samtidig vet vi at kommune står overfor store investeringer i årene framover, og at
det vil kreve betydelige egenkapital for å holde gjeldsgraden under 75 %. Uten denne egenkapitalen
vil gjeldsgraden innen få år passere 100 %. Erfaringer fra både Lillehammer og mange andre norske
kommuner viser at det er mulig å forene mindre pengebruk med bedre tjenester. Det vil alltid handle
om å tenke nytt og å gjøre ting på andre måter. Årets store omstillinger har vist at kommunen evner
å igangsette og gjennomføre tiltak som gir resultater. Det kreves administrativ og politisk vilje for å
forberede kommunen på det som kommer av utfordringer. Det har 2016 vært en god start på.
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Høyt sykefravær er en utfordring for offentlige sektor. Samlet sett er det en økning i
kommunesektoren de senere årene. Lillehammer kommune har i 2016 en svak nedgang på 3,5%, fra
8,9 til 8,6 prosentpoeng. Fortsatt fokus på nærværsarbeid, blant annet gjennom deltagelse i KS
programmet «IA-ledelse 2.0», skal bidra til ytterligere nedgang.

Som det kommer frem av årsberetningen har 2016 vært et år preget av svært høy aktivitet både i den
kommunale organisasjonen og byen som sådan. Lillehammer er en by hvor det skjer mye, ikke minst
gjennom små og store arrangement. Spesielt for 2016 har vært gjennomføringen av ungdoms OL. Et
arrangement som satte en ny standard for internasjonale arrangement for -og med ungdom. Som
arrangørby er Lillehammer avhengig av å vise verden at vi evner å ta på oss store oppgaver, at vi
tenker nytt og at vi har frivillige som stiller opp. Det har vi igjen vist gjennom dette arrangementet.
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Året som gikk
JANUAR
HM Dronning Sonja re-åpner Lillehammer kunstmuseum, som har blitt bygget ut og pusset opp.
Muséet har fått nye rom med utstillinger av Jakob Weidemann og Hanne Borchrevink, samt ny
fasade signert skulptør og billedhugger Bård Breivik.
FEBRUAR
Ungdoms- OL 2016! Nok en gang klarer Lillehammer å arrangere et OL som høster ros i både inn- og
utland. 1.100 utøvere i alderen 15-18 år fra hele verden deltar i 70 medaljeøvelser og et omfattende
kultur- og utdanningsprogram.
Norges Olympiske Museum åpner på Lillehammer,
samme dag som Ungdoms-OL starter.
Kommunestyret vedtar at det skal bygges ny skole
i Nordre Ål og at Jørstadmoen skole skal utbedres.
Buvollen barnehage opprettholdes, mens Ekrom,
Kringsjå og Buvollen skoler samt Skårsetlia
naturbarnehage nedlegges.

Foto: Thea Nerell/Lillehammer 2016

MARS
Lillehammer kino åpner på nytt etter omfattende ombygging og oppussing og framstår i ny drakt.
Kinotilbudet utvides til fem saler som gir mulighet til å vise mange flere filmer.
Sluttrapporten for kommunereformprosessen i Lillehammer, Gausdal, Ringebu og Øyer oversendes
til Fylkesmannen i Oppland som en del av kommunens felles rapportering om arbeidet med
kommunereformen.
APRIL
Barnas verdensdag arrangeres i
Kulturhuset Banken. En fargerik
møteplass og familiefestival med
kulturaktiviteter inne og ute.

MAI
Byggestart for Lillehammer
interkommunale legevakt. I alt sju
kommuner slutter seg til
samarbeidet om legevakta som
bygges ved Innlandet sykehus
avdeling Lillehammer.
Foto: Lillehammer 2016

JUNI
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Lillehammer kommune oppretter «Aktiv omsorg». Et team av miljøarbeidere og aktivitører som
sørger for aktiviteter ved Lillehammer helsehus og bo- og servicesentrene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler Lillehammer kommune 10, 4 millioner kroner
til opprydding etter flommen i 2014.
Kommunestyret takker lokale bedrifter i Lillehammer for innsatsen for et demensvennlig samfunn.
Kommunen har holdt kurs for bedriftene for at personer med demens skal møte økt forståelse når de
er på matbutikken, tar en taxi, besøker biblioteket m.m.

JULI
NRK Sommeråpent sendes direkte fra Vingnesvika. Folkefest med Skibladner i strålende sol og
tusenvis av frammøte fra Lillehammer og regionen.
Lillehammer kommune oppretter et gratis, trådløst nettverk i deler av sentrum.
AUGUST
Kommunestyret ber rådmannen
starte arbeidet med en rapport
hvor det skal samles fakta og
grunnlag for å vurdere et
eventuelt nytt vinter-OL/PL i
regionen.
Lillehammer kommune og
Lillehammer Sentrum Drift
inviterer i fellesskap til en åpen
konferanse med ønske om å
legge til rette for et attraktivt
sentrum med handel, kultur- og næringsaktivitet.
Foto: Lillehammer 2016
I samarbeid med Naturvernforbundet setter kommunen i
gang et arbeid for å fjerne den svartelistede arten kjempespringfrø i Årettadalen.
SEPTEMBER
NAV organiserer stor jobbmesse i Håkons Hall hvor personer uten arbeid kan møte ulike bedrifter
som trenger nye medarbeidere.
Vingnesbrua åpner igjen etter å ha vært stengt for biltrafikk i tre måneder. I tida framover skal det
vurderes om brua skal stenges permanent eller ikke.
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OKTOBER
Lillehammer kommune samler flere tjenester for barn og ungdom i en felles bygning; Familiens hus
(tidligere Statens hus).
NAV Lillehammer og NAV
Gausdal blir ett felles NAVkontor. Det nye navnet blir NAV
Lillehammer- Gausdal.
Kommunen arrangerer en
nasjonal barnehagekonferanse
om identitet og selvfølelse og
rekruttering av menn til
barnehagene.
NOVEMBER
Lillehammer kommune kåres til
landets femte beste
kulturkommune.
Ungdomshuset PlanB fyller 25 år.

Foto: Lillehammer 2016

DESEMBER
Lillehammer kommune viderefører gratis parkering for elbiler og hydrogendrevne biler i 2017.
Kommunen har åtte parkeringsplasser med lademulighet for el-bil og planlegger ytterligere
ladepunkter i 2017.
Billedkunstneren Mats Andreassen tildeles Lillehammer kommunes kulturstipend for 2016 på 25
tusen kroner.
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Årsberetning
1 Økonomi
Dette kapittelet tar for seg hovedstørrelsene til økonomien til Lillehammer kommune for 2016. For
mer detaljerte opplysninger, se Regnskap med noter 2016 – Lillehammer kommune. I de kommende
analysene vises det direkte til regnskapsskjemaene.

1.1 Drift
Lillehammer kommunes regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på
30,829 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til budsjettert «overskudd» på 13 mill. kroner som
allerede er avsatt til disposisjonsfond jamfør budsjett.
Regnskapet viser et netto driftsresultat på 64,765 mill. kroner eller 2,8 % i forhold til brutto
driftsinntekter mot 0,6 % i regulert budsjett. Dette er 1,3 prosentpoeng lavere enn snittet i
Kommunegruppe 13 og 0,8 prosentpoeng lavere enn snittet i Oppland. Netto driftsresultat bør ligge
på minimum 1,75 % for å skape en robust økonomi og skaffe handlingsrom for fremtidige
investeringer.
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Figuren viser netto driftsresultat og budsjettert netto driftsresultat for Lillehammer kommune 20152016 (tall i mill. kr).
Vesentlige økonomiske avvik i forhold til budsjett forklares kapitel 1.1.1 og 1.1.2 via regnskapsskjema
1A og 1B.
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1.1.1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Tall i 1000 kroner

Regnskap
2016

Regulert budsjett
2016

Mer/mindreforbruk

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue

-729 709

-713 927

-15 782

Ordinært rammetilskudd

-635 699

-638 289

2 590

Eiendomsskatt annen eiendom

-36 261

-36 400

139

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger

-54 513

-53 836

-677

Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

-60 750

-59 587

-1 163

Sum frie disponible inntekter

-1 516 931

-1 502 039

-14 892

-49 707

-44 354

-5 353

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

-1 658

-635

-1 023

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

60 080

59 028

1 052

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

0

0

0

Avdrag på lån

71 285

68 454

2 831

Netto finansinntekter/-utgifter

80 000

82 493

-2 493

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

13 000

13 000

0

Til bundne avsetninger

0

0

0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

0

0

0

-36

-36

0

12 964

12 964

0

Til ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

74

36

38

-1 423 892

-1 406 546

-17 346

1 393 064

1 406 546

-13 482

-30 829

0

-30 829

Lillehammer kommune har et positivt avvik jamfør regnskapsskjema 1A på fellesinntekter og
fellesutgifter på 17,3 mill. kroner;


14,9 mill. kroner høyere frie disponible inntekter enn regulert budsjett. Hovedsakelig er
dette:
o Skatteinntekter 15,8 mill. kroner høyere enn regulert budsjett.
o Rammetilskudd 2,6 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette er i
hovedsakelig knyttet til lavere inntektsutjevning enn forventet i
budsjettet.
o Andre generelle statstilskudd 1,2 mill. kroner høyere enn budsjett.
Dette knytter seg til rente og avdragskompensasjon fra Husbanken.



2,5 mill. kroner lavere netto finansutgifter enn budsjett (positivt avvik) er satt sammen av
følgende poster:
o Renteinntekter, utbytte og avkastning på finansielle instrumenter er
til sammen 6,4 mill. kroner høyere enn budsjett. Merinntektene er
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o
o

fordelt på høyere renteinntekter knyttet til startlån, høyere
renteinntekter på bankkonti og avkastning på finansielle plasseringer.
Renteutgifter er 1,1 mill. kroner høyere enn budsjett, og svært nær
budsjettert nivå.
Avdrag på lån er 2,8 mill. kroner høyere enn budsjett. Lillehammer
kommune praktiserer minimumsavdrag. Minimumsavdrag er det
minimum kommunen kan betale i avdrag gjennom et år, og er en
funksjon av årlige avskrivninger, bokførte verdier og langsiktige lån.
Minimumsavdrag 2016 ble 2,8 mill. kroner høyere enn det som var
budsjettert.

1.1.2 Tjenesteområdene i henhold til regnskapsskjema 1B
Tall i 1000 kroner

Regnskap 2016

Til fordeling drift (Fra budsjettskjema 1A)

1 393 064

Regulert budsjett
2016

Mer/mindreforbruk

1 406 546

13 482

Netto driftsutgifter pr Område
Eiendom drift

44 648

45 175

527

-20 357

-20 377

-20

Teknisk drift

0

0

0

Vann og avløp

0

0

0

Park og idrett

27 087

27 114

27

Veg og trafikk

25 415

24 129

-1 286

Byggesak

5 426

5 869

443

Plan og miljø

8 285

9 220

935

Fagavdeling by og samfunnsutvikling

1 121

1 353

231

Eiendom

Lillehammer kirkelige fellesråd

11 004

11 004

0

Sektor by- og samfunnsutvikling

102 630

103 487

857

Hjemmetjenesten

173 853

171 305

-2 548

Lillehammer helsehus

160 110

157 007

-3 103

Rehabilitering

17 308

17 382

75

Tildelingsenheten

23 812

24 372

560

Samhandlingsreformen

11 198

7 600

-3 598

Fagavdeling helse og velferd

6 042

4 856

-1 186

24 352

22 420

-1 932

Sektor helse og omsorg

416 675

404 943

-11 733

Tilrettelagte tjenester *

181 952

180 213

-1 739

Psykisk helse og rus

26 603

28 506

1 903

Nav

49 810

52 112

2 302

0

0

0

258 365

260 831

2 466

50 809

51 561

753

322 770

321 157

-1 614

3 847

3 960

113

17 484

17 814

330

3 545

3 252

-292

Lillehammer bibliotek

10 360

10 187

-172

Lillehammer helsestasjon

20 334

20 186

-149

Legehelsetjenester

Sysselsetting
Sektor velferd
Barnevernstjenesten
Grunnskole
Fagavdeling oppvekst, utdanning, kultur
Kultur og fritid
Kulturhuset banken
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Lillehammer kino

1 275

172

-1 102

Lillehammer kulturskole

7 828

7 751

-77

49 245

49 244

-1

Barnehager

183 066

182 098

-969

Sektor oppvekst, utdanning og kultur

670 564

667 383

-3 181

Rådmannsfunksjon

10 566

10 444

-122

Politisk virksomhet

7 227

7 534

307

Lillehammer læringssenter

Strategi og utvikling

0

0

0

HR

13 325

13 698

373

Dokumentasjon og Service

807

11 250

12 058

Stabsfunksjoner

3 434

4 198

764

Økonomi

1 575

1 295

-280

45 155

45 178

23

1 046

1 077

31

IT
Kommuneadvokat***
Rådhusforvaltning

11 238

9 780

-1 458

Innkjøp

2 067

2 337

269

Økonomisk planlegging og analyse

6 139

6 181

42

Næringsutvikling***

5 117

5 109

-8

-173 310

-148 986

24 324

-55 170

-30 097

25 074

1 393 064

1 406 546

13 482

Fellesområdet **
Fagenheter og andre
Netto for alle Område

* Tilrettelagte tjenster er nytt tjenesteområde fra 2016, Bofelleskap, Avlastning og Sysselsetting
** Fellesomrdet inneholder områdene Revisjon og Kontrollutvalg, Omplasseringsutvalg/overtallige, Fellesområdene for brann og feier ,
Lillhammer Kommunes andel av felles funksjon - Skatt og innfordring, Landbruk.
*** I budsjett 2016 tilhører Kommuneadvokat og Næringsutvikling enheten Stabsfunksjoner, men fremkommer i regnskapet som egne

enheter.

Områdene i skjema 1B viser et mindreforbruk på til sammen 13,5 millioner kroner. Av dette, har
tjenesteområdene et totalt negativt avvik på 10,8 mill. kroner og Fellesområdet et positivt avvik på
24,3 mill. kroner. Vesentlige avvik forklares nedenfor:
Veg og trafikk -1,3 mill. kroner
Avviket er hovedsakelig knyttet til vinterdrift. Vinteren 2015/2016 var preget av skiftende værtyper
og medførte behov for vekselvis strøing og brøyting i større grad enn hva som var lagt til grunn i
budsjett 2016. Videre var arbeidet med vårrengjøring (opptak av grus og støv) ressurskrevende for å
holde luftkvaliteten på et forsvarlig nivå. Merinntekter knyttet til parkering var ikke nok for til å veie
opp dette.
Hjemmetjenesten -2,5 mill. kroner
Hjemmetjenesten jobbet med et stort omstillingsarbeid i hele 2016, og driftsnivået ble redusert fra
2015 til 2016 med om lag 12 mill. kroner. Allikevel ble ikke de budsjetterte målene nådd fullt ut, og
avviket på 2,5 mill. kroner skyldes i hovedsak driftsutgifter knyttet til strøm, utgifter til brukerstyrt
personlig assistanse og utgifter knyttet til flytting av hjemmesykepleielagene som ikke var
tilstrekkelig hensyntatt i budsjettet.
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Lillehammer helsehus -3,1 mill. kroner
Budsjettavviket på Lillehammer helsehus er sammensatt av flere poster. Lønnsområdet har et
negativt avvik på 1,1 mill. kroner og skyldes i hovedsak vikarutgifter og bruk av overtid. I tillegg
skyldes avviket hovedsakelig høyere strømutgifter og utgifter til mat/servering enn budsjettert.
Samhandlingsreformen -3,6 mill. kroner
Antall døgn med utskrivningsklare pasienter på sykehus ble redusert fra 666 i 2015 til 524 i 2016.
Kjøp fra andre kommuner (Øyer), samt Skogli, ble også redusert, fra ca 1500 døgn i 2015 til ca 1150
døgn i 2016. Totalt ble kostnadene til kjøp av kapasitet utenfor Lillehammer kommune redusert med
ca 1,4 mill. kroner. Kjøp av egne korttidsplasser på intermediær/KAD-avdeling ved Lillehammer
helsehus ble også redusert med ca 1,8 mill. kroner. Kostnadene til utskrivningsklare pasienter og kjøp
av korttidsplasser er fra 2014 fram til i dag redusert fra ca 21 mill. kroner til ca 9,3 mill. kroner. Selv
med svært god utvikling, ble ikke budsjettmålet oppnådd. Området fikk et negativt avvik på ca 3,6
mill. kroner.
Fagavdeling helse og velferd -1,2 mill. kroner
Hovedårsaken til avviket er fordelt på lønn og lisensutgifter knyttet til GAT.
Legehelsetjenester -1,9 mill. kroner
Avviket knyttes i hovedsak til lavere driftsinntekter enn forutsatt. 1,6 mill. kroner skyldes
korrigeringer av tidligere års fakturering til samarbeidende kommuner. Resten av budsjettavviket
skyldes forsert tilsetting av personell av planleggings- og opplæringshensyn i tilknytning til
kommunens overtagelse av ansvaret for alt legevaktpersonell fra 01.01.17.
Tilrettelagte tjenester -1,7 mill. kroner
Hovedårsaken til negativt avvik innen området er at det ikke ble gjennomført tilstrekkelige
strukturelle grep knyttet til helhetlig gjennomgang slik vedtaket i budsjett 2016 tilsa. Prosessene er i
gang i 2017.
Psykisk helse og rus +1,9 mill. kroner
Overskuddet er et resultat av god styring gjennom året i tillegg til flere vakante stillinger i deler av
året.
NAV +2,3 mill. kroner
Det positive avviket skyldes i hovedsak;





Reduksjon i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Reduksjonen i utbetaling av økonomisk
sosialhjelp skyldes god overgang til arbeid, og aktiv og tilpasset oppfølging med statlige
arbeidsmarkedstiltak. Dette har medført færre med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntektskilde, og færre familier med ytelser knyttet til økonomisk sosialhjelp. Tettere
samhandling med bl.a. Lillehammer læringssenter bidrar til å holde utgifter til økonomisk
sosialhjelp nede.
Reduksjon i utbetalinger av stønad knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Antallet personer
som deltok i kvalifiseringsprogrammet i 2016 var færre enn budsjettert
Økte refusjoner knyttet til stønader og mottatte tilskuddsmidler.
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Grunnskole -1,6 mill. kroner
Tjenesteområdet Grunnskole med budsjettramme på 321 mill. kroner har et negativt avvik på 1,6
mill. kroner, 0,5% av budsjettrammen. Hovedsakelig er budsjettavviket knyttet til spesialundervisning
i de private skolene, energikostnader og skoleskyss.
Lillehammer kino -1,1 mill. kroner
Lillehammer kino åpnet 18. mars 2016. 2016 ble et krevende år for Lillehammer kino med første år
som fem-sals kino og første år som kioskdriver. Avviket er hovedsakelig knyttet til lavere
driftsinntekter enn budsjettert 0,4 mill. kroner, merforbruk knyttet til lønn på 0,5 mill. kroner og på
engangs driftsutgifter som var knyttet til åpning av ny kino ca 0,2 mill. kroner.
Til tross for positiv besøksutvikling, nådde man ikke de budsjetterte salgsmålene.
Lønnsavviket skyldes i hovedsak tilpasning av bemanningskabalen til ny hverdag med fem saler og
kiosksalg. Det er en pågående prosess å tilpasse bemanningen til den nye kinohverdagen/driften. Ut
fra erfaringene i 2016 er det i samarbeid med de ansatte iverksatt tiltak for å redusere
lønnskostnader 2017.
Rådhusforvaltningen -1,5 mill. kroner
Avviket skyldes i hovedsak økte husleiekostnader ca 1,1 mill. kroner i forbindelse med
samlokaliseringen av flere tjenesteområder tilhørende sektor for oppvekst, utdanning og kultur i
Familiens hus. Energikostnadene har vært omlag 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Resterende
avvik (ca 0.25 mill. kroner) skyldes noe merkostnader ifbm vedlikehold av kontorer og Klubben.
Fellesområdet 24,3 mill. kroner bedre enn budsjett, skyldes hovedsakelig:
 Ubrukt reservepost +18,9 mill. kroner. Gjennom budsjett 2016 ble det avsatt en driftsreserve
på 11,7 mill. kroner og 10 mill. kroner til dekning av ev. udekket underskudd i 2015. Det ble
ikke udekket underskudd i 2015, og disse to postene ble gjennom kvartalsrapportering 2016
gjort om til driftsreserve på 21,7 mill. kroner. Det ble vedtatt tilført 4,25 mill. kroner gjennom
1. kvartalsrapport (KS 31/16) og vedtatt brukt 4,5 mill. kroner til gjennomføring av
retaksering eiendommer (KS 47/16) og bruk av 2,5 mill. kroner til tjenesteproduksjon
gjennom 3. kvartalsrapport 2016 (KS86/16).
 Refusjon ressurskrevende brukere + 8,5 mill. kroner.
o Pr 31.12.2016 forventes en refusjon knyttet til ressurskrevende brukere som er 8,5
mill. kroner høyere enn budsjett. Endelig avregning på refusjon 2016 avklares våren
2017. Den forventede økningen skyldes flere forhold: Økte tjenester til eksisterende
enkeltbrukere, og nye brukere hadde et tjenestenivå som gjorde at de passerte
innslagspunkt for refusjon.
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1.1.3 Totale driftsinntekter Lillehammer kommune
900
800
700
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500
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0

Salgs- og leieinntekter

Skatteinntekter

Rammetilskudd

Andre driftsinntekter

2015

324

733

624

372

2016

385

821

636

451

Figuren viser driftsinntekter for 2015-2016(tall i mill. kroner).
Totale driftsinntekter for Lillehammer kommune for 2016 er 2 292 mill. kroner, tilsvarende for 2015
er 2 053 mill. kr. Driftsinntektene økte med om lag 238,6 mill. kroner eller 10,6 % fra 2015 til 2016.
Mellom 2014 og 2015 var tilsvarende økning 1,9 %.
1.1.4 Totale driftsutgifter
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Figuren viser netto driftsutgifter for 2015-2016 (tall i mill. kroner).
Totale driftsutgifter for Lillehammer kommune utgjorde 2 235 mill. kroner i 2016. Driftsutgiftene har
økt med 9,1 % som er betydelig høyere enn kommunal deflator på 2,7. Økning i driftsutgiftene er 1,5
prosentpoeng lavere enn økningen i driftsinntektene.
Netto driftsutgifter pr innbygger er 52 724 kr, en økning på 1 593 kr fra 2015. Sammenlignet med
snittet i kommunegruppe 13, ligger Lillehammer kommune 1 326 kr høyere. Lillehammer kommune
ligger 4 318 kr lavere enn snittet i Oppland. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert

14

avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre
direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som
skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv.
1.1.5 Netto finansutgifter
Lillehammer kommune hadde netto finansutgifter i 2016 på 79,97 mill. kroner, hvor renteinntekter
og utbytte utgjør ca. 49,8 mill. kroner og renteutgifter og avdrag utgjør ca. 131,6 mill. kroner.

1.2 Investeringer
Kommunens bruttoinvesteringer i 2016 utgjorde 332,7 mill. kroner (jamfør Regnskap med noter 2016
– Lillehammer kommune, regnskapsskjema 2A). Dette er en økning på 93,3 mill. kroner i forhold til
2015, men det er 131,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Avviket på 131,6 mill. kroner fordeles på
bevilgningsområdene gjennom regnskapsskjema 2B.
Regnskapsskjema 2b viser brutto investeringer fordelt på bevilgningsområder. Gjennom året, bevilges og rapporteres
investeringene som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket investeringstilskudd, momskompensasjon og andre
kapitalinntekter). Tallene som forklares nedenfor er derfor netto.

Netto investeringer eller bruk av lånemidler tilknyttet investeringer var totalt for 2016 budsjettert
med 376,2 mill. kroner. Det er brukt lånemidler for å finansiere investeirnger i 2016 på 277,8 mill.
kroner eller 98,4 mill. kroner lavere enn budsjett. Hovedavvikene forklares nedenfor.
Eiendom – positivt avvik 31,4 mill. kroner - hovedposter:
o EPC-ENØK investeringer har ett mindreforbruk på om lag 16,7 mill. kroner netto. Dette
skyldes forsinkelser hos leverandør, og arbeidet fortsetter inn i 2017.
o Kjøp av boliger var budsjettert med 30,1 mill. kroner i 2016. Av dette var 22 mill. kroner
budsjettert i forbindelse med opprinnelig budsjett og 8,1 mill. kroner overført fra 2015. Det
er kjøpt boliger og leiligheter for 9,8 mill. kroner i 2016. Mindreforbruket på 20,3 mill.kroner
er spesielt knyttet til mindre behov for kjøp av boliger til flyktninger, da Lillehammer
kommune mottok færre flyktninger enn forventet.
o Ny legevakt har ett mindre forbruk på 17,5 mill. kr. Hele investeringsbevilgningen ble lagt til
årene 2015 og 2016. Legevakten forventes ferdigstilt våren 2017, og det er forklaringen til
det positive avviket.

o På tross av vesentlig mindreforbruk innenfor investeringsrammen til tjenesteområdet
Eiendom, viser utbyggingen av Lillehammer kino og kunstmuseum et negativt avvik i
regnskapet pr 31.12.2016. Det regnskapsmessige avviket pr 31.12.2016 er på kr.
16,95 mill. kroner. Regnskapet er imidlertid ikke ferdig oppgjort, og tilskudd fra stat
(2,6 mill.kr) og Oppland fylkeskommune (5,8 mill.kr) inntektsføres med 8,4 mill.
kroner i 2017. Ekstra tilskudd på 3,2 mill.kr fra staten (forskuttert i K.sak 81/14) har
det ikke kommet signaler på at kommunen vil få utbetalt. Totalt netto avvik, etter
inntektsføringen av tilskuddene, forventes å være -8,55 mill. kroner. Om lag 2/3 av
dette beløpet relaterer seg til enighet om endelig oppgjør med hovedentreprenør
med bakgrunn i uforutsatte endringer og utgifter. Det er nå inngått forlik.
Veg og trafikk - positivt avvik på 20 mill. kroner
o Rehabilitering Vingnesbrua har et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner. Planlagt rehabilitering
ihht vedlikeholdsplan er utsatt til 2017.
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o

Infrastruktur samferdsel har et mindreforbruk på 13,5 mill. kr. Prosjektene er koblet mot en
utbyggingsavtale som går ut på at Lillehammer kommune yter et anleggsbidrag til Oppland
fylkeskommune i forbindelse med rundkjøring i Rosenlund og utbedring av Industrigata.
Regnskapet er ikke ferdigstilt enda slik at oppgjøret med OFK er ikke ferdigstilt.
Kjøp av maskiner og biler har et mindreforbruk på 4,7 mill. kr. Avvik skyldes at
anskaffelsesprosessen knyttet til ny strøbil og større kantklipper har tatt lengre tid enn
forutsatt mht. anbud- og utvelgelsesprosess. Leveranse vil skje i 2017.

o

Næringsutvikling positivt avvik på 20 mill. kroner
o Utvikling av bolig og næringsformål, netto bevilgning 20 mill. kroner. Gjennom
kommunestyresak 89/16 ble det vedtatt å yte ansvarlig lån til Lillehammer kommunale
eiendomsselskap med 20 mill. kroner. Lånet er foreløpig ikke ytt, og posten framkommer
dermed som et positivt avvik i regnskap 2016.
Rådmannsfunksjonen positivt avvik på 14,9 mill. kroner
o Flomsikring har et mindreforbruk på 13,2 mill. kr. Dette skyldes at det er ført tildeling av
skjønnsmidler på 10,4 mill. kr i forbindelse med flommen i 2014.

Rådmann vil fremme sak om overføring av ubrukte investeringsmidler til 2017 i forbindelse med 1.
kvartals rapportering 2017.

Gjennom året, bevilges og rapporteres investeringene ofte som netto investeringer (brutto investeringer fratrukket
investeringstilskudd, momskompensasjon og kapitalinntekter). Med denne bakgrunnen vises tabellen nedenfor i «netto
investering». Tabellen viser de ti største prosjektene i 2016 målt i «netto-verdi».

1.2.1 De ti største investeringsprosjektene i 2016
Prosjekt

Tjenesteområde

Regnskap

FÅBERGGATA 152,47 NYE OMSORGSBOLIGER

Eiendom

38 823 540

43 719 807

UTBYGGING KINOEN OG KUNSTMUSEEUM

Eiendom

22 671 872

5 718 540

NY LEGEVAKT

Eiendom

19 293 963

36 761 043

BIRKEBEINEREN 2-ENTREPRISE 2

Vann og avløp*

15 081 000

17 500 000

BIRKEBEINER 2 HØYDEBASSENG

Vann og avløp*

12 850 978

14 500 000

MAIHAUGLEDNINGEN ENTREPRISE 3

Vann og avløp*

12 733 459

-

SANERING VINGNESENGA

Vann og avløp*

11 184 696

-

RANDSONE FLÅKÅLI

Vann og avløp*

10 629 421

VEIUTBEDRINGER

Veg og trafikk

10 251 748

KJØP AV BOLIGER OG LEILIGHETER

Eiendom

9 806 677

Regulert budsjett

7 500 000
30 056 827

*Vann og avløp investeringene er videre disponert fra regulert budsjettramme på ca. 108,8 mill. kr
(Opprinnelig 140,5 mill. kr)
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1.3 Lånegjeld
Kommunens totale lånegjeld ved utløpet av 2016 var 2 191,2 mill. kroner inkludert finansielle leasing
kontrakter. Dette er en økning på 210,8 mill. kroner eller økning på 10,7 % i forhold til 2015.
Gjeldsporteføljen er fordelt med 59 % flytende rente og 41 % fast rente. Kommunens totale lånegjeld
pr 31.12.2016 er på 95,6 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2016, mot 96,4 % i 2015.
Det vises for øvrig til rapportering av finansforvaltning pr 31.12.2016.
Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale
utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger er 57 454 kr. Dette er om lag 14 % høyere
enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 som har 49 101 kr i snitt pr innbygger. Tilsvarende
differanse var 5 % i 2015.

1.4 Utlån
Kommunens utlån er pr 31.12.2016 på 545,9 mill.
kroner, mot 511,2 mill. kroner i 2015. Utlånene
fordeler i hovedsak seg med lån til Eidsiva Energi og
LGE Holding AS på hhv. 194 millioner kroner og 77
millioner kroner, samt 265,5 mill. kroner til startlån.
Tilsvarende tall for startlån var 229,7 mill. kroner i 2015.

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

1.5 Likviditet og soliditet
Arbeidskapital
Kommunens arbeidskapital, beregnet som differansen mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert for premieavvik er ved
utgangen av 2016 på 174,7 mill. kroner. Dette er en forbedring i
forhold til 2015 på om lag 38 mill. kroner.
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Arbeidskapitalen er et mål på hvor
mye større omløpsmidlene er enn
den kortsiktige gjelden., og er en
måte å måle likviditet på.
Arbeidskapitalen bør være positiv.
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136 530

Arbeidskapital drift

-25 905

-80 919

Tall i 1 000 kr
Driftsdelen av arbeidskapitalen, beregnet som arbeidskapitalen fratrukket ubrukte lånemidler,
kapitalfond, premieavvik og bundne driftsfond er ved utgangen av 2016 på -25,9 millioner kroner.
Tilsvarende tall ved utgangen av 2015 er -80,9 millioner kroner. Dette viser en forbedring i
likviditeten. Arbeidskapitalen bør være positiv. Negativ arbeidskapital er tegn på svak likviditet.
Likviditetsgrader
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene viser
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest
likvide omløpsmidlene.
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene(se Regnskap med noter 2016,
Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet, side 12). Nøkkeltallet bør være større enn 2, fordi noen av
omløpsmidlene kan være mindre likvide.

Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
()=korrigert for premieavvik

31.12.16
1,90 (1,58)
0,76

31.12.15
1,89 (1,50)
0,69

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være
større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er
klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.
Fra 2015 til 2016 har likviditeten bedret seg basert på årsskiftevurderingene, men ligger fortsatt
under anbefalingene. Kommunen har fokus på god likviditetsstyring gjennom året, spesielt mht.
investeringsprosjekter.
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Soliditet (egenkapitalprosent og gjeldsgrad)
Soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor
stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere
egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten men ett normtall kan være minst 30 %.
31.12.16
31.12.15
Egenkapitalprosent
18,6 %
19,1 %
Beregnet egenkapitalprosent per 31.12.16 viser at Lillehammer kommune har en noe begrenset evne
til å tåle tap/dekke merforbruk.
Gjeldsgrad viser forholdet mellom gjeld og egenkapital, og er et nøkkeltall som synliggjør
kommunens økonomiske handlefrihet. Gjeldsgraden bør være under 5.
31.12.16
31.12.15
Gjeldsgrad
4,4
4,2
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt anbefalinger med hensyn til hvor høy
egenkapitalprosenten, likviditetsgraden eller hva gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være
observant på utviklingen i disse indikatorene. Et betydelig høy investeringsnivå med tilhørende høyt
låneopptak kan over tid føre til svekket soliditet.

1.6 Fondsmidler
Størrelsen på kommunens frie fondsmidler gir uttrykk for kommunens handlingsrom til å finansiere
investeringer samt å dekke opp uforutsette utgifter eventuelt svikt i inntekter.
Fondsoversikt
(Tall i mill. kroner)

Saldo
01.01.16

Endring

Saldo 31.12.16

Driftsfond
Frie driftsfond

6,4

20,3

26,7

Disposisjonsfond

2,0

13,0

15,0

Kommunalt utviklingsfond

1,4

0,1

1,5

Forsikringsfond

0,1

0,3

0,4

Sum andre ubundne driftsfond

2,9

6,9

9,8

110,9

12,5

123,4

0,6

-0,1

0,5

22,3

4,7

27,0

Avløpsfond

49

0,4

49,4

Kulturfond

1,9

0,2

2,1

Sum gave- og minnefond

2,5

-0,5

2,0

34,6

7,8

42,4

Frie investeringsfond

7,1

-0,9

6,2

Kapitalfond

0,4

0,0

0,4

Utviklingsfond kraftfusjon

4,7

-0,1

4,6

Bundne driftsfond
Næringsfond
Vannfond

Sum andre bundne driftsfond
Investeringsfond
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Sum andre ubundne
investeringsfond

2,0

-0,8

1,2

23,3

-1,5

21,8

Tilfluktsromsmidler

4,3

0,1

4,4

Frikjøpsfond

1,3

0

1,3

13,4

-2

11,4

3

0

3

1,3

0,4

1,7

147,7

30,4

178,1

Bundne investeringsfond

Forvaltningslånefond
Idrettsfond
Sum andre bundne investeringsfond
Sum fond

Tabellen viser at sum fondsmidler er 30,4 millioner kroner høyere per 31.12.16 enn ved inngangen av
året. Bundne driftsfond har økt med om lag 12,5 millioner kroner, mens ubundne driftsfond er økt
med omlag 20,3 mill. kroner.
For ytterligere spesifikasjoner for fond pr 31.12.2016 vises til regnskapets note 12 jf Regnskap med
noter 2016 – Lillehammer kommune.

1.7 Oppsummert status økonomi
Status på driftsstørrelser, likvider og fond tilsier at Lillehammer kommunes økonomi fortsatt er
svært utfordrende. Fond som buffere for framtidige utfordringer er minimale. Lillehammer kommune
må framover tilpasse driften til de inntektene kommunen har til rådighet og bygge en solid økonomi
ved styrking av fond (egenkapital). Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017 fortsetter
fokuset for bygging av en solid økonomi.
Tiltak som har løpende fokus framover er:





Tett oppfølging av mål og handlingsregler innenfor driftsbudsjett, fondsoppbygging og
opptak lån/investeringsbegrensinger – jamfør økonomi og handlingsplan
Gradvis økende mindreforbruk/overskudd kommende år– jamfør økonomi og handlingsplan
Tilrettelagt kompetanseoppbygging med fokus på å holde kostnadene innenfor tildelt
budsjettramme for ledere med behov for kompetansebygging.
Ekstra administrativt fokus og oppfølging på tjenester som av forskjellige årsaker anses å ha
risiko knyttet til sitt budsjett.
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2 Likestilling
2.1 Lønn og kjønn
Lillehammer kommune hadde pr. 31.12.16 1791,9 årsverk fordelt på 2 456 stillinger 2253 ansatte1.
Beregningsgrunnlaget for årsverk, stillinger, ansatte og lønn tar utgangspunkt i alle som har en
stillingsprosent i faste eller midlertidige stillinger.
Aldersgruppe

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

Kjønn

Gjennomsnittslønn 2016

Gjennomsnittslønn 2015

Kvinner

295 928

305 170

Menn

296 767

296 850

Gjennomsnitt

296 018

303 783

Kvinner

362 251

352 175

Menn

349 862

339 596

Gjennomsnitt

358 870

348 959

Kvinner

438 917

433 707

Menn

417 988

408 178

Gjennomsnitt

432 390

426 745

Kvinner

456 694

442 098

Menn

477 688

469 631

Gjennomsnitt

461 672

448 806

Kvinner

452 839

440 273

Menn

478 493

458 790

Gjennomsnitt

459 293

444 902

Kvinner

452 277

438 882

Menn

487 190

493 566

Gjennomsnitt

461 208

451 769

Kvinner

347 560

354 417

Menn

308 500

298 100

Gjennomsnitt

332 913

335 644

Gjennomsnitt
kommune

436 881

426 854

Tabell viser gjennomsnittslønn fordelt på aldersgruppe og kjønn

Kvinne

Mann

Rådmann inkl kommunalsjefsnivå

43 %

57 %

Tjenesteområdeledernivå

55 %

45 %

Tabell viser kjønnsfordeling per ledernivå

Tabellen viser kjønnsfordeling i forhold til ledernivå. Gjennomsnittlig for toppledernivå (rådmann,
kommunalsjefer- og tjenesteområdeleder) er kvinnelig lederandel på 53 %. Andel kvinner utgjør
forøvrig om lag 75 % av kommunens ansatte.

2.2 Diskriminering og likestilling
De mest sentrale overordnede tiltakene for å redusere diskriminering og likestilling er knyttet til;
Ansettelsesprosesser; Kommunen har et uttalt ønske om å være i takt med samfunnet for øvrig når
det gjelder sammensetning av ansatte. I standard utlysningstekst står følgende; «Lillehammer
1

Forskjell mellom antall stillinger og ansatte skyldes at en del ansatte er ansatt i flere stillinger
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kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater til å
søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.»
Lokal IA-avtale; Kommunen bidrar med arbeidspraksisplasser for personer som har behov for
utprøving av arbeids- og funksjonsevne.
Handlingsplan og tiltak for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i
Lillehammer; I 2016 er det etablert et samarbeidsprosjekt med LHBT om utvikling av ny og mer
konkret handlingsplan, og tiltakskjeder innen ulike tjenester. Det er et særlig rettet fokus inn mot
skole, barnehage og skolehelsetjeneste.
Arbeidstrening og språkopplæring på arbeidsplasser for innvandrere og flyktninger; Godt samarbeid
og gode resultater har satt ekstra fokus på dette arbeidet i samarbeid mellom NAV, kommunens
tjenesteområder og Lillehammer Læringssenter.
Lillehammer kommune vil videreføre tiltak for å redusere diskriminering med fortsatt fokus på
prosessene over.
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3 Betryggende kontroll og etisk standard
3.1 Etisk standard
Personalhåndboka til Lillehammer kommune har et eget kapittel om verdier og etikk, hvorav deler
fokuserer direkte på de etiske retningslinjene for kommunens ansatte. Verdier og etikk er tema på
obligatoriske introduksjonsmøtene for nyansatte. Det gjennomføres også obligatorisk
informasjonssikkerhetskurs.
Kommunens kvalitetssystem innehar retningslinjer knyttet til etikk og etiske refleksjoner innen
konkrete områder og fag. For tjenester tilknyttet helse, omsorg, og barn er også Veilederen.no gjort
tilgjengelig på kommunens intranett, som nettbasert oppslags- og kursverktøy. Verktøyet er åpent
for alle.
Alle tjenesteområder har også tilgang til refleksjonskort som skal brukes internt for å fremme
diskusjon og refleksjon knyttet til høy etisk standard. Temaene dreier seg om verdigrunnlag,
spesifikke problemstillinger og personlig adferd.

3.2 Internkontroll
Det administrative kvalitets- og internkontrollrådet har som hovedoppgaven å utvikle
kvalitetsarbeidet slik at Rådmannen sikrer styring, måloppnåelse og etterleving av lover og
forskrifter. Kvalitet- og Internkontrollarbeidet er en del av styringsdialogen i ordinær ledelse, og
virksomhetsstyring.
Kontinuerlig forbedringsarbeid skal prege alle kommunens prosesser. Dette innebærer at det
etableres system, kultur og kunnskaper i organisasjonen som sikrer fokus på arbeid med kvalitet- og
internkontroll.
For å kunne forebygge uønskede hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsinformasjon
innenfor de risikoområdene som er avdekket gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser på
tjenesteområdenivå og tjenesteovergripende funksjoner.
Fokusområder har i 2016 vært:







Vitalisere internkontrollarbeidet i organisasjonen
Kompetanseheving i organisasjonen om kvalitet- internkontroll.
Bistå organisasjonen ved tilsyn fra eksterne myndigheter.
Etablere og følge opp gode rutiner ved oppfølging av gjennomførte tilsyn.
Innføre aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen.
Etablere regionalt kvalitet- og internkontroll samarbeid.

Disse fokusområdene vil bli videreført samtidig som det for 2017/18 skal utarbeides.




Internkontrollhåndbok for å synliggjøre de krav rådmann har til å sikre at kommunen har den
ønskede utvikling.
Årlige plan med milepæler for kommunens kvalitets og internkontrollarbeid.
Utvikle det regionale samarbeidet med kvalitet- og internkontroll
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Lillehammer kommune deltar i nettverk i regi av KS, Norge. Nettverket utveksler erfaringer med
kvalitets – og internkontrollarbeid.
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4 Kommunale samarbeid
4.1Fellesenhet økonomi
Fellesenhet økonomi leverer regnskaps- og lønnstjenester til kommunene Gausdal, Lillehammer og
Øyer. Enheten ble etablert som en fellesenhet for kommunene i 2008 hvor Lillehammer er
vertskapskommune. Det føres også regnskap for kirkelige råd og del foretak og legater med
tilknytning til kommunene. Enheten har i 2016 hatt 19,1 årsverk til løpende drift og er organisert med
en lønnsavdeling, en fakturaavdeling og en regnskapsavdeling hvor hver avdeling ledes av en
fagleder. Fellesenhet økonomi leverer tjenester i tråd med oppdragsavtalen vedtatt av de tre
samarbeidene kommunene. I 2016 har det vært fokus på å videreutvikle økonomisystemet Agresso i
form av digitalisering, effektivisering og økt kvalitet. Det er blant annet satt i gang elektronisk
reiseregning. En mer effekt utnyttelse av økonomisystemet er et arbeid som vil pågå videre
fremover.

4.2 Innkjøp
Innkjøp er en 3-1 funksjon hvor Lillehammer er vertskap og gir tjenester også til Øyer og Gausdal.
Innkjøpskontoret hadde i 2016 en bemanning på 3,7 årsverk fordelt på 4 personer. I tillegg til den
faste bemanningen hadde innkjøp en prosjektstilling for innføring av elektronisk handel for de 3
kommunene. Gjennom e-handelsprosjektet har kommunene gått over fra manuell til elektronisk
bestilling fra utvalgte rammeavtaleleverandører via aksesspunktet Markedsplassen, som er
helintegrert med kommunenes økonomisystem. Kommunene følger derved trenden med
digitalisering og effektivisering av innkjøpsprosessene. Gjennom prosjektet er innkjøpsfullmakter
revidert, og der er etablert retningslinjer for ansvar og myndighet i innkjøpsprosesser for
kommunene. Ansatte som fikk delegert en innkjøpsrolle er sertifiserte gjennom egne interne kurs.
Prosjektet er avsluttet i 2017 og ble finansiert av de 3 kommunene med støtte fra DIFI.
Innkjøpskontoret gjennomfører anbudskonkurranser for etablering av felles rammeavtaler der
samordning er hensiktsmessig. Innkjøpskontoret merker stadig økning i etterspørsel av råd og
veiledning fra enhetene i kommunene.
Lillehammer, Øyer og Gausdal inngår i innkjøpssamarbeidet INNOFF sammen med Oppland
fylkeskommune, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner.
Innkjøp har gjennom flere år ført statistikk over omsetning fra rammeavtaleleverandører.
For 2016 økte omsetningen fra 2015 med 40 MNOK til samlet 505 MNOK. Kjøp fra avtaler fordeler
seg for 2016 med Lillehammer 68 %, Øyer 13 % og Gausdal 19 %.

4.3 Lillehammer Region Brannvesen
Lillehammer Region Brannvesen er et samarbeid mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner.
Organisert etter kommunelovens § 27. Samarbeidet omfatter brann- og feiervesenet. Lillehammer
Region Brannvesen leverer tjenester i tråd med oppdragsavtalen vedtatt av de tre samarbeidene
kommunene.

4.4 Legevakt
Samarbeid mellom kommunene Gausdal, Lillehammer, Øyer, Ringsaker og Ringebu samt nattvakts
ordning for Nord-Fron og Sør-Fron.
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Lillehammer kommunestyre besluttet i sak 13/5369-3 at Lillehammer interkommunale legevakt
fortsatt skal være etablert ved Sykehuset innlandet (SI), Lillehammer, og utbygges der.

4.5 KAD (Kommunale akutte døgnplasser – Øyeblikkelig hjelp)
Samarbeid mellom kommunene Gausdal, Lillehammer, Øyer, nordre Ringsaker, Ringebu, Sør-Fron og
Nord-Fron.
Enheten har redusert antall senger fra åtte til fem senger.

4.6 Intermediære plasser
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Finansieringsandel for
intermediærtilbudet ved Lillehammer Helsehus er fordelt iht. vertskommuneavtale. Tolv senger er
lokalisert ved Lillehammer helsehus sammen med KAD-senger.

4.7 Samhandlings- og utviklingsenheten
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Alle kostnadene vedrørende
basisbemanningen i Samhandlingsenheten finansieres med like deler på hver kommune, i tråd med
vertskommuneavtalen av mars 2013. Kostnadene til funksjonen sykehjemsoverlege og
fastlegesykepleieordningen finansieres etter folketall

4.8 Lillehammer-region vekst (LRV)
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer innenfor næringsutvikling.

4.9 Idrett i skole
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer og Gausdal innenfor temaet idrett i skole.

4.10 NAV
Samarbeid mellom kommunene Lillehammer og Gausdal. Tjenestene ble slått sammen 1. oktober
2016.
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