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Hovedtema Utfordringer og muligheter for Lillehammer 

Foredragsholder Rådmann Christian Fotland 

Kort om foredraget Det var en entusiastisk rådmann som orienterte om 
situasjonen og mulighetene for Lillehammer. Kommunen har god 
sysselsettingsvekst og er nr. 10 i landet på 
næringsutvikling og attraksjonskraft. Men, Lillehammer og 
næringslivet har et potensiale i nyetableringer og 
lønnsomhet. 
Lillehamer har nå 26800 innbyggere og prognosene fremover 
varierer mellom 35000 og 40000 innbyggere i 2040. Det er en 
økning spesielt i aldersgruppene 0-15 år og over 80 år og 
dette byr på en del utfordringer. 
Slik som kommuneøkonomien er nå, har ikke kommunen noen 
investeringsevne og må låne alt til nyinvesteringer. Dette 
er risikabelt fordi 1 % økning i lånerenten med dagens 
lånenivå tilsvarer 5 millioner i økte rentekostnader. 
Fotland er opptatt av kvalitet i de tjenestene kommunen 
leverer og det er de som bruker kommunens tjenester som skal 
definere kvaliteten på tjenestene.  
De nærmeste årene skal det investeres 200 millioner kroner. 
Det investeres nå 150 millioner i helsehuset og det skal 
også investeres i skolene i Vingrom, på Vingnes og Kringsjå. 
Det er dessuten store utfordringer på kommunale veier, sa 
rådmannen og viste til Sjøseterveien som eksempel. 
Lillehammer har 6000 offentlige arbeidsplasser medregnet de 
offentlige etatene, sykehuset og kommunen. Fotland nevnte 
også handelsnæringen og turisme som veldig viktige næringer 
i Lillehammer. Han priste også den store dugnadsånden som 
finnes i byen. Fremover må en legge mer til rette for både 
næringsarealer og boligarealer. Kommunen og næringslivet må 
snakke med hverandre, for å forstå hverandres behov. Fotland 
nevnte også at for eksempel Fylkesmannen med sin store 
kompetanse på mange felt er ønsket som en samarbeidspartner 
som kan bidra med positive bidrag i stedet for bare å være 
kontrollerende.   
Rådmannen orienterte også om den nye organiseringen av 
kommunen og uttrykte forbauselse over at kommunen ikke har 
hatt egen økonomisjef de siste årene. Tjenesteproduksjonen 
er fragmentert og ineffektiv og dette ønsker man nå å 
forandre. Det handler om effektive sektorer og spissing av 
kompetanse. 
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