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Forord 

Etter mer enn tre års planlegging er den her, med nærmere 87 000 innbyggere og 9 000 ansatte: 
Lillestrøm – Norges niende største kommune! 

Jeg er trygg på at Lillestrøm kommune blir bra for oss alle. Kommunen har by, land og vann. Åker, skog 
og asfalt. Nærbutikker og kjøpesentre. Befolkningen kommer fra mange nasjoner, og innbyggerne 
snakker flere språk og dialekter. Det vi har til felles er at vi er ulike, og dét skal vi bruke til vår fordel! 

Kommunens verdier er tillit, inkludering og nyskaping. Jo høyere tilliten er i et samfunn, jo bedre går det 
med dette samfunnet. Skal vi få det til i Lillestrøm, må vi ha tillit til hverandre. Samfunn som er gode på 
inkludering, blir også gode steder å leve. Tillit og inkludering er en forutsetning for nyskaping. Hvis alle 
er like kommer vi ingen vei. Når vi stoler på og samarbeider med dem som ikke likner oss selv, kan de 
mest fantastiske ting skje! 

Økonomi 
Sunn økonomi hører til kommunens strategiske mål. Det er foreslått finansielle måltall innenfor 
kommunens drift, egenkapital og for låneforpliktelser. Dette skal sikre en effektiv forvaltning og god 
økonomistyring i Lillestrøm kommune. Økonomirapportene fra dagens tre kommuner viser at flere av de 
finansielle nøkkeltallene ikke er tilfredsstillende. Samtidig vet vi at dagens tre kommuner drives relativt 
kostnadseffektivt. Dette har vi fra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), et nasjonalt 
informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

De samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter i Lillestrøm er 117,1 millioner kroner lavere enn 
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 i 2018. KOSTRA-gruppe 13 består av alle norske kommuner med 
mer enn tjue tusen innbyggere i 2013, med unntak av de fire største byene. 

I budsjettarbeidet har ansatte i de tre kommunene bidratt med erfaring, kompetanse og en betydelig 
arbeidsinnsats. Alle er viktige bidragsytere i arbeidet med å videreutvikle tjenestene og bygge den felles, 
gode organisasjonskulturen som skal prege Lillestrøm kommune. Samarbeidet med de tillitsvalgte har 
også vært godt, og preget av både konstruktive og kritiske innspill. Fellesnemndas overordnede politiske 
ledelse av sammenslåingen har gitt en forutsigbar og god ramme for den praktiske gjennomføringen av 
endringsprosessen. 

For å sikre fremtidig økonomisk bærekraft for kommunen og tilfredsstillende velferdstjenester for 
innbyggerne, er det behov for innsparinger i tiden som kommer. I tillegg til investeringer i infrastruktur 
og nye formålsbygg framover, legger dette handlingsprogrammet til rette for harmonisering og de første 
skritt i videreutviklingen av tjenestene til kommunen.  

Harmonisering innenfor Lillestrøm kommune vil påvirke brukerbetalinger, kommunale gebyrer og 
eiendomsskatt, både for kommunens innbyggere og næringsliv. Hele kommunen skal ha like betingelser. 
Det betyr at eiendomsskatt og gebyrer blir redusert for noen, mens andre vil se en økning. I 2020 
reduseres den totale summen av eiendomsskatt i Lillestrøm kommune, mens gebyrene totalt sett vil 
øke. Økning i gebyrene er en konsekvens av økte kostnader fra tjenesteleverandørene (eksempelvis 
vann, avløp og renovasjon). De oppsparte fondene på disse områdene har blitt kraftig redusert i de tre 
kommunene, slik at fondene nå er på et for lavt økonomisk nivå, ved inngangen til 2020. 
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Grensejustering med Nes kommune skjer fra 1. januar 2020. Dette påvirker også kommende års 
budsjett: Skatteinntekter og rammetilskudd reduseres for Lillestrøm kommune, mens de kommunale 
tjenestene ikke i noen særlig grad reduseres med det første. 

Rådmannens budsjettforslag foreslår justeringer, endringer og forbedringer av tjenestetilbudet innenfor 
alle tjenesteområdene. Dette innebærer også tilpasninger som reduserer tjenestetilbud, og flytting av 
kapasitet til andre steder i kommunen. 

I 2020 vil det legges fram saker som kan påvirke drift og investeringer, eksempelvis på barnehager og 
skoler. I foreliggende budsjettframlegg er investeringene lagt inn etter beste skjønn, men nivået vil trolig 
justeres i handlingsplanperioden, etter politisk behandling. I forslaget til finansielle måltall er det øvre 
nivået for kommunens lån lagt til 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. i 2023 senkes 
måltallet til 100 prosent. Dette er et utfordrende måltall. For å nå målet er det behov for å redusere 
gjelden i forhold til innlagte investeringer med 1 milliard kroner. Nedtaket er innarbeidet i 
investeringsbudsjettet. 

Budsjettarbeidet har vært meget utfordrende for å nå tilfredsstillende resultater knyttet til de foreslåtte 
finansielle måltallene.  I tillegg til tiltak i driften har det vært nødvendig å foreslå å justere finansielle 
poster, som størrelsen på avdrag på lån, finansposter og reduksjon av pensjonsfond. I 2021 og 2022 er 
det lagt inn uspesifiserte tiltak på kostnadsreduksjoner med 70 millioner kroner og tilsvarende 50 
millioner kroner i 2023. 
 
I dette budsjettforslaget legges det opp til et netto driftsresultat på 0,5 % av kommunens budsjetterte 
brutto driftsinntekter for 2020. I 2020 endrer Lillestrøm kommune prinsipp for føring av pensjon, sett 
opp mot hvordan dette er bokført i Skedsmo kommune. Endringen medfører at det budsjettmessig 
framkommer en redusert kostnad for kommunens lønnskostnader. Det styrker kommunens netto 
driftsresultat med 179 millioner kroner i 2020. Beløpet avsettes til fond. Det presiseres at dette er en 
budsjett-teknisk- og ikke en reel økonomisk gevinst. Budsjettet viser derfor et netto driftsresultat på 213 
millioner kroner, som gir et netto driftsresultat på 3,2 % av kommunens budsjetterte brutto 
driftsinntekter i 2020. 

FNs bærekraftsmål 
Fellesnemnda har vedtatt at utviklingen i kommunen skal bygges på FNs bærekraftsmål. Kommunene 
har en viktig rolle i arbeidet med bærekraftsmålene, særlig i rollen som planmyndighet og 
samfunnsutvikler. Bærekraft handler om klima og miljø, men også om hva slags samfunn vi vil skape oss 
imellom. Det handler om inkludering, økonomi, utdanning og sameksistens. På alle disse områdene kan 
kommunen spille en rolle, og bidra til fart og retning. Bærekraftsmålene skal være retningsgivende for 
de fire satsingsområdene: Klima og miljø, By- og tettstedsutvikling, Hele livet og Nyskapende. Det 
foreslås at følgende av de 17 bærekraftmålene prioriteres i denne perioden: 

 3: God helse 

 4: God utdanning 

 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 9: Innovasjon og infrastruktur 

 10: Mindre ulikhet  

 11: Bærekraftige byer og samfunn 

 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

 13: Stoppe klimaendringene 

 15: Liv på land 

 16: Fred og rettferdighet 

 17: Samarbeid for å nå målene 
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Bærekraft i praksis 
Hva innebærer bærekraftmålene i praksis? Det kan innebære at vi tar i bruk teknologi som gjør det 
mulig å bo lenger i eget hjem. Det kan innebære at vi legger til rette skolehverdagen slik at flere elever 
kjenner mestring og har lyst til å gå på skolen i morgen også. Eller det kan innebære at vi bygger tettere 
på steder nær kollektivknutepunkt, slik at vi ikke må kjøre bil hver gang vi skal utrette et nødvendig 
ærend. Mange tjenester kan digitaliseres, slik at de kan utføres hjemmefra. Må vi likevel ut, kan 
kommunen sørge for at det er lettere å sykle eller gå, enn å kjøre bil. 

Et bærekraftig samfunn er også et mangfoldig samfunn, hvor ulike næringer, utdanningsinstitusjoner og 
offentlige virksomheter arbeider både side om side og sammen. Lillestrøm kommune ligger godt til rette 
for næringsutvikling. Hvorfor skal ikke store næringsaktører og utdanningsmiljøer velge oss? 
Næringslivet skaper arbeidsplasser. Arbeidsplasser trekker folk som betaler skatt. Dette gir oss råd til et 
mangfoldig kulturliv, parker og grøntanlegg, tilskudd til frivillige lag og foreninger, turstier, idrettsanlegg 
og ungdomssatsninger. 

Tre kommuner som blir til en gir flere muligheter, stordriftsfordeler og fleksibilitet. La oss bruke 
ulikhetene våre til å bli den beste versjonen av oss selv! 

Kommunestyret avgjør rammene 
I forslag til budsjett for 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 gir rådmannen sine anbefalinger om 
driftsrammer og tjenesteutvikling. Her framgår det også hva rådmannen mener bør gjøres for å følge 
opp bærekraftmålene og de fire satsingsområdene.  

Kommunestyret behandler forslaget den 17. desember. I dette møtet vil kommunestyret vedta 
kommunens mål og rammer for perioden 2020-2023. 
  

Trine Myrvold Wikstrøm 
Rådmann, Lillestrøm kommune 
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 Innstilling til vedtak 

1. Skattesatser 
1a. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2020 legges til grunn skattøre 11,10%, eller den høyeste 
sats Stortinget fastsetter. 
 
1b. Formuesskatten for forskuddspliktige for 2020 beregnes etter 7 o/oo, eller den høyeste satsen 
Stortinget fastsetter. 

 2. Eiendomsskatt 
I medhold av eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen. Eiendomskattesatsen fastsettes til 2 promille. 

For boliger baseres utskriving av eiendomsskatt for 2020 på formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten. 
For øvrige eiendommer baseres utskriving av eiendomsskatt for 2020 på skattevedtekter fastsatt av 
kommunestyrene, og skattetakster fastsatt av de sakkyndige nemndene for eiendomsskatt, i de tre 
tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. 

Det skal brukes en forsiktighetsmargin ved at skattegrunnlaget for alle eiendommer reduseres med 30 
%. 

For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes i næringsvirksomhet, 
fastsettes et bunnfradrag på kr 1.800.000 av takstverdi per selvstendige boenhet. 

Det utskrives eiendomsskatt på det «særskilte skattegrunnlaget», redusert med to syvendedeler, som 
framkommer som differansen mellom skattegrunnlaget for 2018 (taksering som verk og bruk) og 
skattegrunnlaget for 2019 (taksering som næringseiendom), for eiendommer som tidligere ble 
klassifisert som «Verk og bruk». 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner som 
tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten fra eiendomsskatt. Oversikten "Eiendommer som 
fritas fra eiendomsskatt" viser hvilke eiendommer som ble fritatt i Fet, Skedsmo og Sørum kommuner i 
2019. Disse fritakene videreføres i 2020. Fritaket gjelder alle private barnehager, også barnehager 
organisert som aksjeselskap og som ikke ble fritatt for eiendomsskatt i Fet og Sørum kommuner i 2019. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas eiendommer som er fredet i henhold til 
kulturminneloven, eiendommer som er vernet og eiendommer som er regulert til bevaring fra 
eiendomsskatt, slik de framkommer i oversikten "Eiendommer som fritas fra eiendomsskatt". 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c, fritas nyoppført bygning, som helt eller delvis benyttes 
til bolig, fra eiendomsskatt i inntil to år etter ferdigstillelse. Dette innebærer at fritaket gjelder året 
boligen ble tillatt innflyttet og påfølgende kalenderår. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. juni og 1. november i skatteåret. 
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 3.Låneopptak/ likviditet  
3.1 Lillestrøm kommune tar opp 140 millioner kroner i startlån til videre utlån i 2020. 

3.2 Lillestrøm kommune tar opp 629,614 millioner kroner i lån til finansiering av kommunale 
investeringer i 2020. 

3.3 Avdrag på lån for 2020 betales iht. budsjett med avdrag på 234,700 millioner kroner på kommunens 
egne lån, og 28,840 millioner kroner i avdrag på startlån. 

3.4 Lillestrøm kommunes likviditet anses tilstrekkelig for budsjettåret 2020, og det er ikke nødvendig å 
oppta kassekredittlån/ likviditetslån. 

4. Avgifter og gebyrer 
Lillestrøm kommunes priser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til kapittel om gebyrer, priser og 
brukerbetalinger. 

 5. Avgiftsparkering 
Det foreslås innført avgiftsparkering ved samtlige driftsenheter etter samme prinsipp som ved rådhuset. 
Rådmannen gis fullmakt til å organisere tiltaket. Rådmannen vurderer om det er hensiktsmessig å 
avgiftsbelegge parkeringsplasser ved idrettsanlegg på dagtid, og om lokale hensyn som mangelfullt 
kollektivtilbud skal vektlegges ved fastsetting av avgiftsnivå. 

 6. Fullmakter 
6.1 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt lønnsoppgjørsavsetning til kommunalområdene 
når lønnsoppgjørene er avsluttet. 

6.2 Rådmannen har fullmakt til å gjøre budsjettendringer knyttet til årlige premieavvik i Kommunal 
Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse, herunder bruk eller avsetning fra/til premieavviksfond 
(disposisjonsfond). 

6.3 Rådmannen har fullmakt til å gjøre budsjettendringer knyttet til avsetning/bruk av årlig 
overskudd/underskudd i kommunens pensjonsutgifter til/fra premiefond (disposisjonsfond).  

7. Mål og strategier 
Mål, strategier og føringer for Lillestrøm kommunes årsbudsjett 2020, og økonomiplan 2020-
2023 vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument.  

8. Budsjettvedtak 
8.1 Driftsbudsjettet vedtas iht. hovedoversiktene 1A Bevilgningsoversikt - drift og hovedoversikt 1B - 
Bevilgninger - drift. 

8.2 Investeringsbudsjettet vedtas iht. hovedoversiktene 2A Økonomisk oversikt - investering og 2B 
Bevilgningsoversikt - investering. 
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1A Bevilgningsoversikt - drift 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan  2020 Øk.plan  2021 Øk.plan  2022 Øk.plan  2023 
Rammetilskudd -2 044 402 -2 089 150 -2 100 930 -2 121 790 
Inntekts- og formuesskatt -2 787 900 -2 832 500 -2 881 300 -2 925 600 
Eiendomsskatt -114 000 -115 000 -116 500 -118 000 
Andre generelle driftsinntekter -141 205 -134 865 -134 255 -133 650 

Sum generelle driftsinntekter -5 087 507 -5 171 515 -5 232 985 -5 299 040 

     

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 4 545 740 4 661 964 4 660 776 4 678 717 

     
Avskrivinger 293 740 311 279 326 283 331 964 
     

Sum netto driftsutgifter 4 839 480 4 973 243 4 987 059 5 010 681 

Brutto driftsresultat -248 027 -198 272 -245 926 -288 359 

     
Renteinntekter -51 720 -56 520 -57 220 -57 220 
Utbytter 0 0 0 0 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 146 001 175 001 191 401 199 401 
Avdrag på lån 234 700 321 200 336 700 356 700 

Netto finansutgifter 328 981 439 681 470 881 498 881 

     
Motpost avskrivninger -293 740 -311 279 -326 283 -331 964 
     

Netto driftsresultat  -212 786 -69 870 -101 328 -121 442 

     
Overføring til investering 78 890 96 412 119 282 134 796 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -28 073 -21 080 -21 087 -21 087 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 161 969 -5 462 3 133 7 733 
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

212 786 69 870 101 328 121 442 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
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1B Bevilgninger - drift 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 
Rådmannen og stab 16 292 16 292 16 292 16 292 
Økonomi 62 961 51 361 49 110 48 360 
Organisasjon og utvikling 116 714 113 992 104 439 103 247 
Digitalisering 125 785 125 735 126 050 126 050 
Administrasjon og ledelse Oppvekst 442 435 446 452 444 154 444 154 
Barnehager 361 592 374 442 374 442 374 442 
Skoler 992 352 1 002 513 1 014 012 1 015 012 
Helsetjenester for barn, unge og familier 160 924 162 987 162 980 162 980 
Barneverntjenester 184 623 189 243 189 243 189 243 
Administrasjon og ledelse Helse og mestring 81 746 83 662 84 912 84 912 
Tjenestetorg for helse og mestring 165 866 164 066 162 266 162 266 
Helsetjenester til voksne 459 500 467 238 467 906 467 906 
Helsehus og institusjon 516 607 510 276 510 276 510 276 
Bo- og miljøtjenesten 345 389 349 639 349 639 349 639 
NAV 218 116 219 116 220 116 220 116 
Helse og mestring - sentrale inntekter -178 510 -177 502 -177 502 -177 502 
Administrasjon og ledelse Kultur, miljø og samfunn 14 126 13 413 13 413 13 413 
Kultur 129 081 133 816 133 316 133 316 
Kirke og trossamfunn 32 086 34 086 32 086 32 086 
Eiendom 270 141 274 468 279 993 285 243 
Miljøteknikk -4 313 -19 725 -27 690 -32 157 
By- og stedsutvikling 48 553 46 478 42 628 40 128 
Brann, redning og parkering 64 526 69 976 78 576 82 276 
Reserverte bevilgninger 102 115 32 479 41 251 62 751 
Pensjon -49 154 -49 154 -49 154 -49 154 
Frie inntekter 0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 4 679 552 4 635 345 4 642 752 4 665 293 

     
Herav:     
Avskrivinger 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter -19 -19 -19 -19 
Overføring til investering 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -28 138 -21 138 -21 138 -21 138 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 161 969 -5 462 3 133 7 733 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 4 545 740 4 661 964 4 660 776 4 678 717 
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2A Bevilgningsoversikt - investering 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 
Investeringer i varige driftsmidler 969 384 977 100 452 200 368 100 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 12 574 12 574 12 574 12 574 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 981 958 989 674 464 774 380 674 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -154 861 -202 820 -139 760 -133 100 
Tilskudd fra andre -43 829 -125 -125 -125 
Salg av varige driftsmidler -33 764 -1 500 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -29 982 -29 982 -29 982 -29 982 
Bruk av lån -769 614 -828 817 -345 607 -252 653 

Sum investeringsinntekter -1 032 050 -1 063 244 -515 474 -415 860 

     
Videreutlån 140 000 140 000 140 000 140 000 
Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 
Avdrag på lån til videreutlån 28 840 28 840 28 840 28 840 
Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån 168 840 168 840 168 840 168 840 

     
Overføring fra drift -78 890 -96 412 -119 282 -134 796 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-39 858 1 142 1 142 1 142 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -118 748 -95 270 -118 140 -133 654 

     

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 
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Bevilgninger - investering 

 
Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Administrasjon og ledelse 35 300 53 000 53 000 53 000 194 300 
Oppvekst 471 249 663 500 525 000 525 000 2 184 749 
Helse og mestring 80 875 45 375 5 375 5 375 137 000 
Kultur, miljø og samfunn 381 960 415 225 268 825 184 725 1 250 735 
Sentrale forutsetninger 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 

Sum 2B  969 384 977 100 452 200 368 100 2 766 784 
 

 
 

Tilskudd til andres investeringer 

Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Sum 2B  0 0 0 0 0 
 

 
 

Investeringer i aksjer og eiendeler 

Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
KJØP AV AKSJER OG ANDELER/ EK-TILSKUDD KLP 12 574 12 574 12 574 12 574 50 296 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  12 574 12 574 12 574 12 574 50 296 
 

 
 

Utlån 

Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Sum 2B  0 0 0 0 0 
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Satsningsområder 

 
Sørum fritidsgård. Foto: Tonje Lorem. 

Mål og verdier for Lillestrøm kommune 

Utgangspunktet for denne økonomiplanen er mål og verdier vedtatt i Fellesnemnda for Lillestrøm 
kommune. Normalt er det kommuneplanens samfunnsdel som skal være utgangspunktet for 
økonomiplanen, men kommuneplan for Lillestrøm kommune vil først bli vedtatt tidlig i 2020. Verdiene 
og satsingsområdene vedtatt av Fellesnemnda vil også være utgangspunkt for samfunnsdelen, og 
arbeidet med den har gått parallelt med, og blitt påvirket av arbeidet med økonomiplanen.  
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Verdier 

Verdigrunnlaget for Lillestrøm kommune er tillit, inkludering og nyskaping. 

Tillit innebærer at vi er åpne mot samfunnet rundt oss, at vi respekterer brukere og samarbeidspartnere 
og gir fra oss ansvar og myndighet der det er mulig. Inkludering betyr at våre virksomheter og tjenester 
er tilgjengelige og forståelige for alle innbyggerne våre, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn. Det 
betyr at vi spør innbyggere og brukere til råds og at vi samarbeider på tvers av fag og institusjoner. 
Nyskaping innebærer at vi bruker ny viten og prøve ut nye løsninger for å skape ny praksis, at vi er 
risikovillige, tilpasningsdyktige og løsningsorientert.  

Disse verdiene skal prege organisasjonen og arbeidet vi gjør både internt og eksternt. Verdiene skal 
gjennomsyre hvordan kommunen utvikler tjenester og møter innbyggere, ansatte og 
samarbeidspartnere. 

FNs bærekraftsmål 

Den fremtidige utviklingen i i Lillestrøm kommune skal bygge på FNs bærekraftsmål. Vi skal 
imøtekomme de behovene som finnes i dag, og løse dagens oppgaver uten å redusere mulighetene for 
kommende generasjoner. Dette er et godt utgangspunkt for å skape gode løsninger lokalt, som også 
bidrar globalt. Bærekraftsmålene hjelper oss å løfte blikket. 

I Norge har vi lykkes godt med å nå flere av bærekraftsmålene. Vi har lite fattigdom, et godt utviklet 
demokrati, gode skole- og helsetjenester og stor grad av likestilling. Samtidig kan vi alltid gjøre mer for å 
sikre at ingen faller utenfor og at alle kan delta og bidra i samfunnet. 

Vi har større utfordringer med de miljørelaterte målene. Norge er blant de 20 landene i verden med 
størst økologisk fotavtrykk. Klimagassutslippene må ned, og klimautfordringene må gjenspeiles i alt vi 
arbeider med. Dette krever endringer innenfor alle samfunnsområder, både på system- og individnivå. 

By- og tettstedsutvikling 

Attraktivitet og livskraft handler om at byen og tettstedene danner gode rammer for innbyggernes 
liv.  Vi må legge til rette for samfunn som gjør det enkelt for mennesker å engasjere seg og påvirke 
nærmiljøet sitt. Det må finnes meningsfulle og varierte fritidstilbud og fleksible møteplasser.   

Hverdagslivet er hektisk for mange, og attraktivitet handler også om at hverdagslogistikken går opp. 
Lokalisering av tjenester, kollektivløsninger, arbeidstid og åpningstider for kommunens tjenester 
er viktig for mange. 

Regionbyen og tettstedene må fungere i et samspill. Tettstedene i kommunen må utvikles til steder der 
det er godt å bo, og der man har alle servicefunksjoner for å dekke dagliglivets behov i alle livsfaser. De 
største utfordringene for regionbyen Lillestrøm er å utvikle og heve kvaliteten på den offentlige 
infrastrukturen, herunder parker, torg og byrom.  

Et bredt kulturtilbud er viktig for å skape en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn. Mennesker trenger 
aktivitet, refleksjon og opplevelser. Kunstutstillinger, kino, konserter og teater bidrar til å gjøre steder 
attraktive for både beboere og besøkende. 
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Kommunens arealpolitikk må sikre bymiljøer, tettsteder, boligområder og boliger av god kvalitet i hele 
kommunen. Fortetting bidrar til kvalitet ved at det blir et større befolkningsgrunnlag for en mer 
bærekraftig handels- og tjenestenæring, samt at det blir kortere avstander og flere turer der det er mest 
attraktivt å sykle eller gå. 

Mål for kommunen 

Overordnet mål Delmål 
1. Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og 
livskraftige lokalsamfunn. 

Bymiljøer, tettsteder og boligområder bidrar til inkludering, 
tilhørighet og gode liv 

 Kvalitet i bygg, uterom og grøntområder 

 Sosial og kulturell infrastruktur bygger opp under by- og 
stedsutviklingen 

 

Prioriteringer for By- og tettstedsutvikling 

Lillestrøm kommune skal ha boligområder og møteplasser som bidrar til gode mellommenneskelige 
relasjoner, sosial utjevning og opplevelser på tvers av generasjoner. Kommunens arbeid for 
aldersvennlige samfunn gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» bidrar til dette. Det boligsosiale 
arbeidet i kommunen skal bidra til at flere får mulighet til å bo trygt og stabilt. Det skal være variasjon i 
både kommunalt eide utleieboliger og tilgang til private utleieboliger, og Husbankens virkemidler skal 
bruker målrettet for å sikre egnede boliger. Kunst og kultur skal være en motor i by- og stedsutviklingen 
ved at det skapes aktivitet og opplevelser. Kulturmiljøer og institusjoner skal også bidra til å styrke 
stedenes identitet. 

Bosettingsmønstre og tjenestetilbud må tilpasses hverandre. I områder med kraftig befolkningsvekst må 
det for eksempel utvikles og bygges skoler og barnehager selv om det er overkapasitet andre steder i 
kommunen. Planlegging av alle tjenestenes beliggenhet gjøres med utgangspunkt i 
befolkningsutviklingen. 

Lillestrøm kommune skal fortette i de prioriterte vekstområdene. Dette innebærer også transformasjon 
av områder. Det vil si at bygg eller områder gjøres om slik at de får andre bruksområder enn i dag. Et 
viktig fokus i fortettingen er å sørge for sammenhengende og attraktive grøntområder. Fortetting 
sammen med en god grønnstruktur bygger opp under bruk av gange og sykkel. Det gir også større deler 
av befolkningen god og enkel tilgang til tjenestetilbud og opplevelser. 

Attraktive byer og steder må være trygge. Utviklingen må ta hensyn til aktuelle risikoforhold og arbeide 
for å forebygge uønskede hendelser. Dette gjelder for eksempel flom og leirras. Kommunen skal ha 
spisskompetanse på risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. 

Klima og miljø 

De største bærekraftsutfordringene vi har i dag er knyttet til klima og miljø. Arealforvaltning og 
reduksjon av utslipp er våre viktigste virkemidler. 

Kommunen har en særlig viktig rolle som planmyndighet og Lillestrøm kommune skal både legge til rette 
for og være med på å bygge infrastruktur for nye miljøvennlige løsninger innen avfall, mobilitet og 
energi. Gjennom samordnet areal- og transportplanleggingen skal vi legge til rette for effektiv og 
miljøvennlig mobilitet gjennom effektiv arealutnyttelse og en bevisst lokaliseringspolitikk. 
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Det er et stort press på arealer for å bygge til en voksende befolkning. Kommunen må forhindre 
nedbygging av naturområder og landbruksjord for å bevare naturmangfoldet og sikre matberedskapen. 

Kommunen er en viktig aktør i omstillingen til lavutslippssamfunnet og må ha stor oppmerksomhet på å 
redusere utslipp av klimagasser. Kommunen må gå foran og ta klimavennlige valg. Vi må være et 
forbilde for innbyggere, næringsliv og andre virksomheter i Lillestrøm. Klima- og miljøhensyn må 
gjennomsyre alle valg som tas i organisasjonen og innenfor alle satsingsområder.   

Kommunen har flere styringsverktøy og påvirkningsmuligheter for å styre samfunnet mot det grønne 
skiftet, og må ta i bruk ulike virkemidler: arealplanlegging, innkjøp, opplæring, informasjon og 
tilskuddsordninger er noen. 

Gevinstene er mange. I lavutslippssamfunnet er byer og tettsteder tilrettelagt for myke trafikanter, 
nærmiljøene er grønnere, luften er renere, ressurser utnyttes mer effektivt, avfalls-mengden reduseres 
og smart teknologi gjør hverdagen enklere. 

Mål for kommunen 

Overordnet mål Delmål 
2. Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og 
ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal 
håndtere forventet befolkningsvekst. 

Kunnskapsbasert og varsom arealforvaltning 

 Redusere utslipp i egen virksomhet og i samfunnet 

 Redusert transportbehov og grønn mobilitet 

  

Prioriteringer for Klima og miljø 

Lillestrøm kommune har store klimautslipp, først og fremst fra veitrafikk, utbygging og energiforbruk. 

Godt samordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for at utviklingen i kommunen skal være 
bærekraftig. Rett virksomhet skal plasseres på rett sted, og fremkommeligheten for gående, syklende og 
kollektivreisende skal bedres betraktelig. 

Rett lokalisering av tjenester skal bidra til å redusere både innbyggernes og ansattes transportbehov i 
hverdagen. Skoler og barnehager må lokaliseres slik at flest mulig kan gå eller sykle. 

For flere av kommunens virksomheter er transport og bruk av bil en viktig premiss for å levere gode 
tjenester. Bruken av el-biler, el-sykler og kollektivtransport skal økes. Bilparken til Lillestrøm kommune 
skal så langt det er mulig være fossilfri, og det er mulig å benytte kommunens el-sykler for mindre turer. 

Utviklingen av Lillestrøm kommune skal være kunnskapsbasert. Nye datafangstmetoder, 
fremtidsrettede GIS- og arbeidsplanplattformer skal bidra til kvalitetsheving både for kommunens og 
eksterne aktører. Gjennom målrettet utvikling av vei-, vann- og avløpssystemene skal kommunen 
redusere utslipp. 

Gjennom kunnskapsbasert næringsutvikling skal Lillestrøm være ledende innen grønt næringsliv og 
fremtidsrettet teknologi. Dette er spesielt viktig for energiløsninger i bebyggelse og i byggebransjen. 

Barnehagene og skolene skal bidra til at barn og unge får kunnskap om- og respekt for natur, klima og 
miljø. Kommunens ansatte skal gjennom egne handlinger være gode rollemodeller, og dermed bidra til 
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at barn, unge og andre innbyggere bevisstgjøres slik at de utvikler både vilje og evner til å ta vare på 
miljøet og naturen. 

Kommunens egne arbeidsprosesser skal effektiviseres blant annet gjennom økt bruk av digitale 
løsninger. Dette vil gjøre at kommunen kan håndtere et stadig voksende behov uten tilsvarende vekst i 
ressurser. Digital kompetanse hos ansatte skal økes slik at for eksempel videomøter i større grad 
benyttes for å spare tid og unngå reising. 

Hele livet 

Livskvalitet og livsmestring er i stor grad knyttet til den enkeltes opplevelse av mening og tilhørighet. 
Sosiale nettverk, tillit mellom mennesker og deltakelse i nærmiljøet kan bidra til å skape trygghet og 
bygge broer over sosiale og kulturelle forskjeller. Samtidig ser vi at det finnes store sosiale forskjeller i 
samfunnet. Disse forskjellene er resultat av komplekse sammenhenger, og må arbeides med i alle 
tjenesteområder. 

Innbyggernes liv, både i arbeid, utdanning og fritid, påvirkes av rask befolkningsvekst, endringer i 
befolkningssammensetning og klima- og miljøutfordringer. 

Helse og livskvalitet skapes på mange arenaer, og mye av det kommunen gjør har til hensikt å styrke 
innbyggernes livskvalitet og livsmestring. I møte med innbyggere kan vi motivere til kloke livsvalg og 
bygge opp under det som er viktig i den enkeltes liv.  Det skjer gjennom tjenester og tiltak som legger til 
rette for medvirkning i samfunnslivet, kvalifiserer for arbeidslivet eller sikrer materiell trygghet og en 
sikker og trygg bolig. 

Kommunen bidrar til innbyggernes livsmestring ved å gi støtte i situasjoner hvor det er behov for hjelp, 
men det å gi noen mulighet til selv å ta tak i egne utfordringer eller kunne bidra for andre gjennom 
frivillig arbeid gir også opplevelse av mestring og mening. 

Mål for kommunen 

Overordnet mål Delmål 
3. Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes 
mestring av egne liv i alle livets faser. 

Inkludering og trygghet for alle  

 Rett tjeneste, til rett tid, på rett nivå 

 

Prioriteringer for Hele livet 

Grunntanken i tjenestetilbudet er å gi alle innbyggerne en mulighet til å mestre eget liv, og de skal 
motiveres til å ta gode livsvalg. Kommunen som helhet skal satse på godt folkehelsearbeid med 
informasjon og arenaer, tjenester og tilbud som skal forebygge negativ utvikling. 

Kommunens tjenester skal være preget av forebyggende arbeid og tidlig innsats. Tidlig innsats betyr 
både tidlig i alder og tidlig i problemutviklingen. Lillestrøm kommune skal jobbe aktivt for at alle 
gjennomfører videregående opplæring slik at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet. For eldre og 
uføre skal det være fokus på å styrke hjemmebasert omsorg og tjenester som har forebyggende og 
rehabiliterende effekt.  

Når det er behov for særskilte tiltak skal disse være målrettede og kunnskaps- og erfaringsbaserte. 
Tjenestene skal være spesialiserte og kompetente, og det skal samhandles på tvers av enheter. 
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Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at tilbudet blir bedre tilpasset den enkeltes behov og til effektiv bruk 
av ressursene. 

Det skal legges vekt på brukerinvolvering både i barnehage, skole og helsetjenestene. 
Den fysiske by- og stedsutviklingen skal også legge til rette for mestring og inkludering. Det skal skapes 
gode bomiljøer og møteplasser for å bidra til inkluderingen og fellesskapsfølelsen og forhindre 
ensomhet. Ulike kulturtilbud er et viktige møteplasser og bidrar til mening og mestring for mange. 

Lillestrøm kommune skal videreutvikle betingelser og tiltak som fremmer heltidskultur. Heltidskultur 
bidrar både til god kvalitet på tjenestene, og på å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft. 
Kommunen skal jobbe med klart språk og å være tilstede på ulike kanaler. Kommunikasjon og 
informasjon skal bidra til at innbyggere finner fram, forstår og klarer å utføre det de skal, i tillegg til 
bedre og bredere medvirkning. 

Nyskapende 

For å lykkes med utviklings- og innovasjonsarbeid er det viktig at flere aktører trekker i samme retning. 
Samspillet mellom forvaltningen, næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøet er avgjørende og 
kommunen skal bidra med å skape arenaer og muligheter for samhandling. 

Lillestrøm kommune ønsker å være en attraktiv vertskapskommune for næringslivet og en motor for en 
kunnskapsbasert, bærekraftig og framtidsrettet næringsutvikling i hovedstadsregionen. Det skal være 
lett å komme i dialog med kommunen, og vi skal strekke oss for å møte næringslivets ønsker og behov. 
Et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv er viktig for utvikling av arbeidsplasser, og et 
fundament for en stabil kommuneøkonomi. 

Kommunens har et stort ansvar for innbyggerne. Vi må fremstå som troverdige og rettferdige. 
Innbyggerne må oppleve at de blir tatt på alvor og respektert når de henvender seg til kommunen. 

Møter med innbyggerne og et systematisk medvirkningsarbeid gir oss større forståelse for de 
utfordringene og mulighetene som finnes i Lillestrøm samfunnet, og er et viktig virkemiddel for å lykkes i 
samfunnsutviklingen. 

Innbyggerne en av våre viktigste ressurser. Gjennom innbyggernes frivillige arbeid, engasjement og 
mellommenneskelige relasjoner skapes gode og inkluderende samfunn. 

Kommunen må legge til rette for samarbeid på tvers av tjenesteområder og forvaltningsnivåer og med 
ulike typer aktører som enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. Gjennom samarbeid som bygger 
på likeverdighet, felles interesser og gjensidig respekt kan man løse ulike samfunnsproblemer sammen. 
Stikkord for slike samarbeid kan være sosialt entreprenørskap, områdeløft og samskaping. 

Lillestrøm kommune skal også delta i internasjonalt samarbeid. Gjennom samhandling rundt felles 
utfordringer kan nye og innovative løsninger skapes. Gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter skal 
vi jobbe for at innbyggerne får bedre og mer effektive tjenester og at kommunen blir tilført ny 
kompetanse 
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Mål for kommunen 

Overordnet mål Delmål 
4. Lillestrøm kommune skal fremme åpenhet, læring, 
innovasjon og samhandling 

Grønn og utslippsfri teknologi 

 Miljøvennlig, framtidsrettet og omstillingsdyktig næringsliv  

 Rettferdig, tilgjengelig og effektiv kommune 

Prioriteringer for Nyskapende 

Lillestrøm kommune skal bygge på verdiene tillit, inkludering og nyskaping. Dette skal det jobbes med 
gjennom verdikontrakter, slik at det blir klart både hva ansatte kan forvente i intern samhandling, men 
også hvordan kommunen skal framstå overfor innbyggere og andre samarbeidspartnere. 

Lillestrøm kommune skal øke innovasjonstakten både digitalt, organisatorisk og på andre områder slik at 
høy effektivitet og riktig kvalitet sikres. Nye og innovative løsninger skal skapes slik at innbyggerne får 
bedre og mer effektive tjenester, og at kommunen blir tilført ny kompetanse. Dette gjøres blant annet 
gjennom deltakelse i prosjekt og nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Innovative prosjekter skal 
gjennomføres slik at Lillestrøm blir en stadig bedre kommune for innbyggere og næringsliv. Dette 
inkluderer blant annet videreutvikling av velferdsteknologi og bruk av tjenestedesign som metode for 
tjenesteutviklingen. 

Tjenestene skal være tilgjengelige og sørge for god kommunikasjon, gjennom blant annet bruk av ulike 
digitaliserte tjenester og aktiv informasjonsformidling. Kommunikasjon med innbyggerne skal bygge på 
en forståelse av at kommunen er den profesjonelle part og derfor har et særlig ansvar for å sørge for 
god kommunikasjon. Kommunen skal bidra til økt innbyggerinvolvering ved blant annet å ta i bruk 
digitale kanaler der innbyggere kan fremme synspunkter og meninger, og komme i dialog med 
administrasjon og politikere. Det skal jobbes med gode selvbetjeningsløsninger for innbyggerne, noe 
som bidrar til at ulike tjenester kan være tilgjengelige døgnet rundt. 

Det skal satses på samhandling og læring internt i organisasjonen for å sikre helhetlige og gode tjenester 
for innbyggerne. Samhandling både internt og med innbyggere skal bidra til at mulige problemer kan 
avklares og løses før de oppstår. Det skal gjennomføres internkontroll for å sørge for læring og utvikling, 
og erfaringer og gode eksempler skal deles på tvers i organisasjonen. 

Lillestrøm kommune skal jobbe for åpenhet og innsyn, og bidra til at innbyggerne finner, forstår og får til 
det de ønsker. Samtidig skal kommunen ha gode rutiner for behandling av personopplysninger som 
oppfyller lovens krav til kvalitetssikring. 

 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 21 av 214 

Befolkningsutvikling 

 
Foto: Roger Wangberg 

Det har blitt gjennomført en utredning i våres med hjelp av eksternt konsulentfirma for å utarbeide 
befolkningsprognose for Lillestrøm og fremgangsmåter for kommende prognoserulleringer. Lillestrøms 
befolkning forventes å øke i årene som kommer. I 2019 bodde 86 951 personer i kommunen, mens vi i 
2040 forventer vel 25 000 personer flere, i alt 112 841 personer. 

Befolkningsprognose pr. 14.6.2019 for Lillestrøm kommune, eks. Rånåsfoss fra 2020 

År (pr. 31.12) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2035 2040 Samlet Vekst 

Alle innbyggere 85 757 86 951 87 836 89 280 90 887 92 372 95 074 101 589 107 294 112 841 vekst % 

0-1 år 1 915 1 884 1 860 1 895 1 937 1 973 2 027 2 129 2 195 2 262 378 20,1 % 

2-5 år 4 129 4 199 4 184 4 164 4 214 4 248 4 338 4 580 4 735 4 877 678 16,1 % 

6-15 år 11 190 11 184 11 233 11 345 11 403 11 461 11 589 11 988 12 449 12 896 1 712 15,3 % 

16-22 år 7 335 7 445 7 536 7 664 7 779 7 922 8 116 8 388 8 614 8 905 1 460 19,6 % 

23-66 år 49 780 50 597 51 129 52 005 53 037 53 895 55 455 59 071 61 489 63 722 13 125 25,9 % 

67-79 år 8 289 8 384 8 499 8 700 8 858 9 009 9 201 10 110 11 810 13 323 4 939 58,9 % 

80-89 år 2 610 2 728 2 837 2 907 3 020 3 198 3 611 4 397 4 736 5 287 2 559 93,8 % 

90 år og oppover 509 530 558 600 639 666 737 926 1 266 1 569 1 039 196,0 % 

Økning pr. år 1 936 1 194 885 1 444 1 607 1 485 2 702 6 515 5 705 5 547 25 890   

Økning pr. år % 2,3 % 1,4 % 1,0 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,0 %     

Økning pr år i perioden 2025-2040 gjelder sum for flere år av gangen, og prosentøkning pr. år er for disse 
periodene et gjennomsnittstall. 

Det er de øvre aldersgruppene som forventes å få størst vekst. I de neste 10-20 årene vil Lillestrøm ha 
mer enn dobbelt så mange innbyggere over 80 år, sett opp mot dagens situasjon. Samtidig vil 
befolkningen i yrkesfør alder og i de laveste årskullene kun øke med 10-25 %-poeng. 

Det er lagt inn en synkende årlig befolkningsøkning pr. år utover i perioden iht. generell nasjonal 
forventning om lavere fødselsrater. Som grunnlag for prognosen ligger en boligbyggings-prognose på 
drøyt 800 nye boliger pr. år i starten av perioden, men svakt synkende utover mot år 2040. Det er også 
lagt til grunn en økende andel av leiligheter for nybyggene. Mot 2040 forventes nesten bare leiligheter. 
Det bor færre mennesker pr. enhet i leiligheter enn i eneboliger, rekkehus eller tomannsboliger. 

Prognosene som er laget for Lillestrøms befolkning er knyttet opp til boligbyggeprognosen til 
kommunen. Prognosen ligger høyere enn prognosene som SSB har laget.  
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Ved å legge Teknisk Beregningsutvalg sin metode for å estimere kommunens kostnader for de ulike 
aldersgrupper til grunn, vil det å gi tjenester til Lillestrøms befolkning gi økte kostnader i årene 
fremover. Ikke uventet er det kostnader til tjenester til personer over 80 år som øker mest. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus omfatter en handlingsplan og retningslinjer som 
blant annet legger føringer for fordelingen av innbyggervekst i kommunene.  I Lillestrøm kommune vil 
fordelingen av vekst i første omgang fortsatt være inndelt i kommunene Fet, Sørum og Skedsmo.  I de 
respektive kommunene er det vedtatt prioriterte vekstområder, og de tre kommuneplanene, som ble 
vedtatt i 2019, er utformet i henhold til disse. 

I dagens Fet skal 80% av veksten legges til Fetsund, mens 20% kommer i resten av kommunen.  Skedsmo 
får 90% av veksten i et prioritert vekstområde rundt Lillestrøm, Strømmen og Kjeller.  Dagens Sørum får 
80% av veksten i prioriterte vekstområder på Sørumsand og Frogner, mens 20 kommer i andre deler av 
kommunen.  Sørums boligbyggeprogram tilsier at ca 50% av veksten kommer på Sørumsand, mens 30% 
kommer på Frogner. 

Grafikken under viser prosentvis prognose for befolkningsvekst pr skolekrets fra 2019 frem til år 2040: 

 
 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 23 av 214 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 

 
Istur på Svelle. Foto: Y.Svare 

Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2019 
I revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB) ble skatteanslaget for 2019 oppjustert til en ekstra vekst på 1,5 
mrd. kroner. Ny informasjon om skatteinngangen i 2019 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter 
i 2019 blir 4,9 mrd. kroner høyere enn opprinnelig lagt til grunn i nasjonalbudsjett for 2019, blant annet 
som følge av økende sysselsetting. 4,2 mrd. kroner av dette gjelder kommunene, skatteveksten er 
dermed oppjustert til 3,8 prosent. Videre er utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt 
på et høyt nivå, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning. Det bidrar til økte 
skatteinntekter for kommunene. Skedsmo ligger 51,5 mill. over budsjettert skatteinntekt pr. oktober, 
mens Fet er 12,1 mill. over budsjett, og Sørum er 19,9 mill. over opprinnelig budsjett. 
Kostnadsveksten i kommunesektoren anslås til 3,0 pst i 2019, som er det samme som lagt til grunn i 
revidert nasjonalbudsjett for 2019. 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 
Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. 
kroner, tilsvarende 0,6 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått 
etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019 (dvs. ikke medregnet angitt økt 
skattevekst i 2019). 
 
Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på om lag 1,3 mrd. kroner. Det tilsvarer 
en realvekst på 0,3 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter 
stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2019. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget 
for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kroner ikke påvirker nivået på sektorens 
inntekter i 2020. 
 
Veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kroner tildeles i sin helhet kommunene men anslåtte merutgifter for 
kommunesektoren i 2020 som følge av den demografiske utviklingen er også på 1,3 mrd. kroner. Av 
veksten i frie inntekter til kommunene gir regjeringen føring om at følgende dekkes: 

 400 mill. er begrunnet med tidlig innsats i skolen. 

 150 mill. kroner med opptrappingsplan på rusfeltet. 
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Dette betyr at effekten av føringer og demografisk utvikling overstiger den angitte veksten i frie 
inntekter. 

Ved beregningen av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 prosent fra 2019 til 2020 (deflator). 2/3 av deflatoren 
utgjør lønnsvekst på 3,6% og 1/3 utgjør prisvekst på 2,1%. 

Regjeringen peker på at det et potensial for effektivisering i sektoren. Regjeringen ønsker å synliggjøre 
dette. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst tilsvarer 
det 1,3 mrd. kroner. 

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent (fra 
anslag på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 
2,6 prosent. Med en kommunal deflator for 2020 beregnet til 3,1 % har flere kommuner en realnedgang. 
Dette skyldes at det regnes fra anslag på regnskap, og at det økte skatteanslaget slår inn og forstyrrer 
bildet. I beregningene av kommunenes endrede handlingsrom, må det hensyntas at prognosene for 
skatteinngangen nå er oppjustert med 4,9 mrd. kroner. 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 1 
pst. og en årslønnsvekst på 3,6 pst. fra 2019 til 2020. 

Inntektssystemet for kommunene 
Asplan Viak har overlevert rapport om distriktsindeksen. Departementet tar sikte på å komme tilbake til 
ny distriktsindeks og bruken av den ved fordeling av distriktstilskuddene i kommuneproposisjonen for 
2021. Lillestrøm kan få indirekte effekter av dette hvis det gjøres større endringer i beregningen av 
rammetilskuddet. 

Skjønnsmidler for Oslo og Viken 
Skjønnsrammen for Oslo og Viken for 2020 er på 132 millioner kroner, og er redusert med 5 millioner 
kroner sammenlignet med rammen i 2019. Dette til tross for at vi får to nye kommuner i Viken fra 
Oppland fylke, nemlig Jevnaker og Lunner. Departementet har redusert basisrammen skjønnsmessig til 
alle embeter. I Akershus har fylkesmannen ikke tidligere tildelt store kommuner som Skedsmo 
skjønnstilskudd, mens Fet og Sørum for 2019 til sammen har fått 5,5 mill. kroner. Fylkesmannen for 
Viken har endret praksis for store kommuner og Lillestrøm tildeles 4,75 mill. i skjønnstilskudd for 2020. 
Skjønnstilskudd kan ikke påregnes som en fast ekstra inntekt og kommunen bør ikke legge inn tilskuddet 
som en fast ekstra inntekt. Dette særlig når det påpekes at regjeringen de siste årene har redusert 
totalrammen for skjønnstilskuddene. 

Særskilte satsinger/ endringer/ andre saker: 
 
Overføring av skatteoppkreving fra kommunene til Skatteetaten 
Flertallsregjeringen tar opp igjen et forslag som har blitt avvist i Stortinget flere ganger tidligere og 
foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Kommunenes 
utgifter til skatteoppkreving er anslått til 1.104,7 mill. kroner årlig. Effekten av dette er 644,4 mill. kroner 
i 2020, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende (7/12-dels år). Det er i dag 227 kommunale 
skatteoppkreverkontorer som nå foreslås lagt til 56 steder i hele landet. Det omfatter nasjonalt ca. 1.300 
årsverk. Dette kan medføre at hele Lillestrøms kemnerenhet statliggjøres, dvs. at i underkant av 30 
årsverk flyttes. Pr. nå antas at den kommunale innfordringsdelen ikke blir fullt ut overført (gjelder 3,5 
årsverk/ 4 personer). Overføringen skal gjøres som en virksomhetsoverdragelse, men ytterligere detaljer 
om gjennomføringen er pr. nå ikke kjent. Regjeringens forslag står i proposisjonen for Skatter, avgifter 
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og toll, kap. 14: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-
20192020/id2672425/sec2#kap14 

I regjeringens talloppsett (Grønt hefte) angis det at Lillestrøm kommune trekkes 9,6 mill. i 
rammetilskuddet for denne overføringen (16,5 mill. på helårsbasis). Netto budsjettrammer for kemneren 
er ca. 10,3 mill. kroner for hele året før korreksjon for regjeringens forslag.  

Eiendomsskatt 
Regjeringen fremmer forslag om at maksimalsats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 
promille. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunnlaget, settes som tidligere 
varslet til 30 % av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig. Lillestrøm benytter 2 promille 
som sats og regjeringens reduksjon av maksimalsats får ingen effekt for oss. 

Veksttilskudd 
Ordningen med veksttilskudd når gjennomsnittlig befolkningsvekst over 3 år overstiger 1,4% pr. år 
videreføres. For 2020 er følgende tilskudd beregnet av regjeringen: 

Tall i hele 1000 kroner Fet Skedsmo Sørum Lillestrøm 

Veksttilskudd 2019 0 4.983 3.262 8.245 

Veksttilskudd 2020    19.532 

 

Høy befolkningsvekst de siste årene har medført denne økningen og med en forventet lavere vekst i år 
og neste år kan tilskuddet forventes redusert fra 2021. 

Ressurskrevende tjenester 
Staten har en toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. Dette kan blant annet gjelde 
personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer 
og mennesker med psykiske lidelser. Innslagspunktet foreslås økt til 1.361.000 kroner. Dette er en 
økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2019 på 50.000 kroner. Kompensasjonsgraden 
beholdes uendret på 80 prosent. 

Kommunereformen 
I rammetilskuddsberegningen for 2020 er det lagt inn regionsentertilskudd for Lillestrøm med 9,042 mill. 
kr i det samlede rammetilskuddet. Det er et prisjustert tall for 2019-tilskuddet på ca. 8,9 mill. kroner. 

Inndelingstilskuddet er en kompensasjonsordning for kommuner som slår seg sammen og skal 
kompensere kommunene for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Denne 
kompensasjonen varer i 15 år samt en nedtrapping på 5 år. Det angis for 2020 til 29,426 mill. og er 
inkludert i det totale rammetilskuddsbeløpet. 

Ny kommunelov 
Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni i år. Departementet legger opp til at deler av loven vil tre 
i kraft 1. juli 2020. Mesteparten vil tre i kraft i forbindelse med at de nye kommunestyrene konstitueres. 
Pr. nå er ikke alle forskrifter ferdige, men det forventes klart utover høsten. Forskriftsendringene vises 
bl.a. i at hovedoversiktene blir litt endret fra tidligere. 

Fylkesmannens anbefalinger 
Fylkesmannen ser jevnlig budsjett- og økonomiplaner hvor netto driftsresultat har vært så lite at det 
ikke har kunnet bidra til egenfinansiering av vedtatte investeringer og nødvendige avsetninger. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20192020/id2672425/sec2#kap14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20192020/id2672425/sec2#kap14
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Fylkesmannen anbefaler som tidligere derfor at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomi-
planarbeidet: 

 Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige 
avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på 
både inntekts- og utgiftssiden. 

 Egenfinansieringsgraden er gjennomgående lav. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig 
for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. 

 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en 
forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler kommunen å utarbeide 
oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og mellomlang sikt. Dette for å skape 
bevissthet rundt mulige effekter av nivået på lånegjelden. 

 

 
Utsikt mot Jahr gård. Foto: Roger Wangberg 
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Finansielle måltall 

Den økonomiske styringen i Lillestrøm kommune baserer seg på finansielle måltall. Disse er besluttet av 
kommunestyret, og integrert i kommunens økonomireglement. De finansielle måltallene angir rammene 
for drift (tjenestetilbudet) og investeringer. I tillegg skal de sikre at Lillestrøm kommune er rustet til å 
takle uforutsette hendelser, samt ivareta daglig drift med løpende økonomiske betalingsforpliktelser. 
Kommunesammenslåingen medfører at den økonomiske situasjonen er mer uoversiktlig for Lillestrøm 
kommune den første tiden.  

På denne bakgrunnen skal måltallene «bygge seg opp» fram mot 2023. Fra 2023 og i årene senere 
legges det opp til at måltallene stabiliseres. Rådmannens handlingsrom ved utarbeidelse av forslag til 
budsjett 2020, og handlingsplan 2020 - 2023 er basert på disse måltallene. Når de finansielle måltallene 
er en del av Lillestrøm kommunes økonomireglement vil de også være bindende for den årlige politiske 
budsjettbehandlingen. I praksis innebærer dette at dersom det er et politisk ønske om å gå utover 
rammene i de finansielle måltallene, må det gjøres en tilsvarende endring i kommunens 
økonomireglement. 

Rådmannens budsjettforslag baserer seg på følgende finansielle forutsetninger: 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  
-  viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer, og netto avsetninger til 
bundne- og frie fond. Det er lagt til grunn at det skal det være minimum 0,50 % i 2020, i 2021 minimum 
1,00 %, i 2022 minimum 1,50 % og i 2023 og senere år minimum 1,75 %. 

Basert på rådmannens budsjettforslag vil netto driftsresultat utvikle seg slik i økonomplanperioden: 

 

Disposisjonsfond  
-  viser kommunens evne til å takle uforutsette hendelser, kommunens soliditet og evne til 
egenfinansiering av investeringer. Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter, 
og i enkeltår skal ikke disposisjonsfond være under 7 % av brutto driftsinntekter. 

Basert på rådmannens budsjettforslag vil netto disposisjonsfondet utvikle seg slik i 
økonomplanperioden: 
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Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter  
- viser om kommunens inntekter er tilstrekkelige til å dekke gjeldsforpliktelsene, samt kommunens evne 
til å ta opp nye lån i fremtiden. I enkeltår i perioden 2020 til 2022 skal ikke gjelden overstige 110 % av 
brutto driftsinntekter, og i 2023 og årene etter skal den være maksimalt 100 % av brutto driftsinntekter. 

Rådmannens budsjettforslag er innen denne målsetningen i 2023. Det er behov for å redusere gjelden i 
forhold til innlagte investeringer med 1 milliard kroner og dette er innarbeidet i budsjettforslaget. 

Basert på rådmannens budsjettforslag vil gjelden utvikle seg slik i økonomplanperioden: 

 

Likvide bankinnskudd  
-  angir kommunens evne til å møte sine løpende betalingsforpliktelser. Innskudd uten tidsbinding i 
kommunens hovedbank skal til enhver tid utgjøre minimum 500 millioner kroner. 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 

Sentrale inntekter 

 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Naturressursskatt -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Skatt på inntekt og formue  -2 787 900 -2 832 500 -2 881 300 -2 925 600 
Ordinært rammetilskudd -2 044 402 -2 089 150 -2 100 930 -2 121 790 
Skatt på eiendom -114 000 -115 000 -116 500 -118 000 
Integreringstilskudd -117 215 -117 215 -117 215 -117 215 
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken -15 990 -15 650 -15 040 -14 435 

Sum sentrale inntekter -5 087 507 -5 171 515 -5 232 985 -5 299 040 

 

Naturressursskatt 
Samtidig med at Fet, Skedsmo og Sørum blir til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020, gjennomføres en 
grensejustering mellom den nye kommunen og Nes kommune. Endringen består i at området Rånåsfoss 
flyttes over til Nes kommune. 
Naturressursskatt fra kraftstasjonen på Bingsfoss budsjetteres med 2 mill kroner hvert år i 
økonomiplanperioden. Naturressursskatten fra kraftstasjonen på Rånåsfoss har gitt inntekt til Sørum på 
anslagsvis 6 mill kroner årlig. Inntekten bortfaller i og med grensejusteringen. Siden inntektene 
utbetales etterskuddsvis, vil endringen merkes fra 2021. Det budsjetteres derfor med 6 mill kroner i 
inntekt fra Rånåsfoss kraftstasjon kun i 2020. I 2019 har Sørum kommune budsjettert denne inntekten 
sammen med øvrig skatteinntekt. 

Skatt på inntekt og formue 
Skatteinntekter baserer seg på skattebudsjettene for de 3 kommunene fra 2019. Det er tillagt 
lønnsjustering iht. statens anslag på lønnsøkninger i 2020 på 3,6%. Regjeringen legger som tidligere til 
grunn at skatteinntekt skal være på 40% av kommunens fellesinntekter, og derfor foreslår regjeringen at 
skatteøret settes ned fra 11,55 til 11,10%. Det trekker ned neste år skatteanslag til fordel for økt 
rammetilskudd. Skattevekst som følge av befolkningsøkning er beregnet som antall nye innbyggere 
ganget med gjennomsnittlig skatteinntekt og utgjør følgende: 

Skattevekst som følge av befolkningsøkning 

År 2020 2021 2022 2023 

Effekt av befolkningsøkning -46 100 000 -44 600 000 -48 800 000 -44 300 000 

 
Rånåsfoss med ca. 600 innbyggere flyttes over til Nes fra 1.1.2020 og skatteveksten er nedjustert 
tilsvarende gjennomsnittlig skatteinntekt for disse innbyggerne som utgjør like over 18 millioner kroner. 
Skatteanslaget er samstemt med regjeringens forslag til frie inntekter (skatt og rammetilskudd). 

Rammetilskudd 
Rammetilskuddsbudsjettet baseres på hva som angis i forslag til statsbudsjett og detaljert beregning i KS 
sin beregningsmodell. Beregningene bygger på følgende: 

 Kommunens befolkningsprognose (se egen omtale om befolkningsprognosen) 
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 Justering for kommunesammenslåing og grensejustering for Rånåsfoss. I utdrag fra regjeringens 
detaljer for rammetilskuddsberegningen (Grønt hefte) er det angitt et trekk på 16 mill. for 
grensejusteringen. 

 Veksttilskudd som gis hvis kommunen har hatt en gjennomsnittlige befolkningsvekst de siste 3 
årene på over 1,4%. Våre kommuner har hatt vekst over dette nivået de siste årene og 
prognosen tilsier også en vekst like over 1,4%. Det gir dermed følgende veksttilskudd i vår 
prognose: 2020: 19,532 mill. kr. 2021: 33,491 mill. kr, 2022: 23,327 mill. kr og for 2023: 11,731 
mill. kroner. 

Følgende øremerkede tilskudd er i statsbudsjettet foreslått innlemmet i rammetilskuddet, evt. effekt for 
Lillestrøm er omtalt i enhetenes budsjettkommentarer: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

 Tilskudd til habilitering og rehabilitering. 

 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 

 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle 
behov. 

 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn. 

 Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. 

 Tilskudd til leirskoleopplæring. 

 Tilskudd til gang- og sykkelveier. 

 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. 

 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 

Skatt på eiendom 
I egen sak om eiendomsskatt vedtok fellesnemnden at bunnfradraget for Lillestrøm kommune skal være 
på 1,8 millioner kroner, tilsvarende gjeldende bunnfradrag i Skedsmo, men betydelig over nåværende 
bunnfradrag i Fet og Sørum. Fellesnemnden holdt også på den minste promillesatsen for e-skatt 2 
promille. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at reduksjonsfaktoren på beregning av 
eiendomsverdien skal være minst 30%, men Skedsmo til nå har brukt 20%. Effekten av disse 
justeringene er at budsjettert inntekt fra eiendomsskatt går ned fra 129 millioner kroner i 2019 for de 3 
kommunene Fet, Skedsmo og Sørum til 114,0 mill. kroner i 2020 for Lillestrøm kommune. Det er her lagt 
på 4 millioner kroner i sluttsalderingen som et foreløpig anslag på inntekt for 2020. Økningen er påtenkt 
å dekke inn behov for å sluttføre takseringsarbeid i 2020.  

De endelige ligningsgrunnlagene var ved skriving av budsjettdokumentet ikke mottatt og et endelig 
anslag på eiendomsskatt vil først være ferdig over nyttår. Ligningsgrunnlaget endres hvert år og det kan 
være at eiendomsverdiene blir noe over forrige år. Blir endringene betydelige vil evt. rådmannen gi en 
tilbakemelding om dette. 

Integreringstilskudd 
Norge hadde en topp i bosetting av flyktninger i 2015 og 2016, og deretter er mottaket vesentlig 
redusert. Så også for Lillestrøm. Den lave bosettingen gir betydelige utslag i kommunens inntekter fra 
integreringstilskudd, som faller i takt med nedgang i antall bosatte flyktninger. I Lillestrøms budsjett for 
2020 er det lagt til grunn et ordinært mottak av 55 flyktninger, hvorav 3 er enslig mindreårige 
flyktninger. Dette, sammen med at mange flyktninger går ut av tilskuddsordningen etter 5-års perioden, 
bidrar til en vesentlig inntektssvikt. For 2020 er det budsjettert med en inntekt fra integreringstilskudd, 
inkludert integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger, på 117,2 millioner kroner. Dette er en 
reduksjon på i underkant av 25 millioner kroner fra budsjett 2019. Som ledd i å tilpasse driften til 
redusert inntektsnivå er det lagt til grunn følgende tiltak fra 2020: 
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 Budsjett til introduksjonsstønad er redusert med 8,6 milllioner kroner 

 Budsjett til etableringskostnader til bosetting er redusert med 3,5 millioner kroner 

 Det er lagt inn en reduksjon i bemanningen på flykningkontoret med 3 årsverk og 1,8 millioner 
kroner 

 Innenfor tiltak til enslige mindreårige flyktninger er det lagt inn en reduksjon i budsjett til 
vikarinnleie på 0,8 millioner kroner og reduksjon på 0,5 årsverk administrativt personell, med 
samlet effekt på 1,2 millioner kroner.  

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 
Kommunen får ulike kompensasjonstilskudd fra staten til dekning av renter og delvis avdrag på 
kommunale lån til investeringer. De ulike tilskuddsordningene er til institusjonsbygg og omsorgsboliger, 
kirkebygg og skolebygg. 

Grunnlag for beregning av kompensasjonstilskudd for 2020 er 266 millioner kroner. Grunnlaget blir årlig 
lavere, i takt med nedbetaling av lånene, slik at grunnlaget i 2023 er på 185 millioner kroner. 

Tilskudd for 2020 budsjetteres med 15,9 millioner kroner, mens tilskuddet i 2023 budsjetteres med 
14,4 millioner kroner. For alle tilskuddsordningene er det beregnet en gjennomsnittsrente på 2,15 % i 
2020, og 2,25% årlig i resten av perioden. 

Sentrale utgifter 

 
 Økonomiplan 

Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Avsetning for lønnsoppgjør 98 812 98 812 98 812 98 812 
Pensjon -49 154 -49 154 -49 154 -49 154 
Til senere fordeling 0 -70 000 -70 000 -50 000 
Avskrivninger 293 740 311 279 326 283 331 964 
Eiendomsskatt - disponering 3 303 3 667 12 439 13 939 

Sum sentrale utgifter 346 700 294 603 318 380 345 561 

 

Avsetning for lønnsoppgjør 
Det er avsatt 98,512 millioner kroner som skal dekke effekter av neste års lønnsoppgjør. Avsetningen er 
basert på det statlige anslaget for årslønnsvekst for 2020 på 3,6%. Det avsettes 2/3 av dette basert på 
forventet lønnsoppgjørsdato 1. mai. 

Pensjon 
Kommunen har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte og (vara-)ordførere i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og lærere er 
ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i 
kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert. 

Arbeidsgivers premie i KLP er beregnet til 17,3 % i fellesordningen og 19,3 % i sykepleierordningen. I SPK 
er arbeidsgivers premie beregnet til 11 %. Premien er noe endret i forhold til satser oppgitt i 
strategidokumentet. De tre kommunene hadde forskjellige premiesatser i sine budsjetter. Satsene er 
harmonisert og tjenesteområdenes rammer er endret i samsvar med dette. 

Sentralt i budsjettet er det avsatt midler, som vist i tabellen nedenfor: 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 32 av 214 

Hele 1000 kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Årets premieavvik pensjon -184 980 -184 980 -184 980 -184 980 

Arbeidsgiveravgift -26 082 -26 082 -26 082 -26 082 

Avsetning disposisjonsfond 211 062 211 062 211 062 211 062 

Sum 0 0 0 0 

          

Amortisering premieavvik pensjon 27 849 184 980 184 980 184 980 

Arbeidsgiveravgift 3 927 26 082 26 082 26 082 

Bruk av disposisjonsfond -31 776 -211 062 -211 062 -211 062 

Sum 0 0 0 0 

          

Tilskudd til overføringsavtalens sikringsordning 1 740 1 740 1 740 1 740 

Arbeidsgiveravgift 245 245 245 245 

Adm. tilskudd til SPK, overføringsavtalen 17 17 17 17 

Kontingent til pensjonskontoret 162 162 162 162 

Sum 2 164 2 164 2 164 2 164 

          

Bruk premiefond - fellesordningen (klp) -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 

Bruk premiefond - sykepleiere (klp) -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Arbeidsgiveravgift -6 345 -6 345 -6 345 -6 345 

Sum -51 345 -51 345 -51 345 -51 345 

          

Konsulenttjenester 27 27 27 27 

Merverdiavgift  7 7 7 7 

Kompensasjon for merverdiavgift -7 -7 -7 -7 

Sum 27 27 27 27 

          

Totalsum -49 154 -49 154 -49 154 -49 154 

 

Årets premieavvik er forskjellen mellom det som beregnes innbetalt i premie (pensjonsutgift) og 
beregnet netto pensjonskostnad. Hvis innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnad skal 
premieavviket føres til inntekt i det regnskapsåret det oppstår, som er tilfelle for KLP og SPK i 2020. Hvis 
motsatt, skal premieavviket føres til utgift.  

Tall i hele 1000 kroner Beløp 

Innbetalt premie 519 195 

Netto pensjonskostnad inklusive administrasjon -334 216 

Årets premieavvik 184 980 

Arbeidsgiveravgift 26 082 

Sum premieavvik inklusive avgift 211 062 

 
Netto pensjonskostnad er et teknisk beregnet beløp. Det er dette beløpet inkl. administrasjonskostnad 
som framkommer som netto regnskapsført belastning i kommunens driftsregnskap hvert år. Dette er en 
kostnad som uttrykker endring av pensjonsforpliktelsene fra det ene året til det andre. Netto 
pensjonskostnad beregnes av forsikringsselskapene etter regler gitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

Nye prinsipper for føring av pensjon ble innført i 2002. Kommunen fikk da velge mellom å føre 
premieavviket til utgift eller inntekt året etter eller føre det med en nedbetaling over flere år. 
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Fellesnemnda har vedtatt 1 års amortisering (nedbetaling).  
Premieavviket inkludert arbeidsgiveravgift er beregnet å gi en inntekt på 211,062 mill. kroner. Denne 
tekniske inntekten er forutsatt avsatt til disposisjonsfond, for amortisering (nedbetaling) året etter.  

Amortisering premieavvik er nedbetaling av premieavviket fra tidligere år. Fet og Sørum vil i 2019 føre 
premieavvik oppstått i 2019 til inntekt i driftsregnskapet med tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. 
Samlet er dette beregnet til 31,776 mill. kroner.  I 2020 må dette premieavviket nedbetales med 
tilsvarende bruk av disposisjonsfond. Skedsmo nedbetaler premieavvik i 2019 samme år, og har ikke 
denne med over i 2020. I 2021 må beregnet premieavvik i 2020 nedbetales med bruk av 
disposisjonsfond avsatt i 2020. 

Årets premieavvik og amortisering av premieavvik i 2020 påvirker ikke budsjettets balanse, men gir et 
bedre netto driftsresultat på netto 179,287 mill. kroner i 2020. En har ikke grunnlag for å forutsette 
andre tall på premieavviket fra 2021 og utover i perioden. Nytt premieavvik det enkelte år er derfor likt 
det som nedbetales og det påvirker ikke netto driftsresultat fra 2021 og utover. 

Det er samlet forutsatt bruk av premiefond på 45 mill. kroner. Inkludert arbeidsgiveravgift utgjør dette 
51,345 mill. kroner. Skedsmo har et relativt stort premiefond i KLP. De har hatt lukket premiefond og har 
kun benyttet premiefondet hvis betalingen har vært større enn det som gjennom året har vært avsatt i 
driftsregnskapet. Sørum og Fet har hatt et åpent premiefond, dvs. overskudd fra KLP, renter og 
avregninger har blitt tilført driften det året det oppstår. 

Fellesnemnda har vedtatt at Lillestrøm skal ha et lukket premiefond. Pr. 31.12.19 antas premiefondet å 
være ca. 288 mill. kroner. I økonomiplanperioden er det forutsatt disponert 45 mill. kroner årlig, og 
premiefondet antas å ville være 181,9 mill. kroner ved utgangen av 2023. I disse tallene er det forutsatt 
overskudd i tråd med KLP’s prognoser og 2% garantert avkastning på innestående midler.  

Fra 01.01.20 innføres det nye regler for offentlig tjenestepensjon, som ledd i tilpasning til 
pensjonsreformen. Disse endringene vil påvirke kravet til størrelsen på premiereserven, og KLP påpeker i 
sitt skriv knyttet til pensjon i 2020 at det for de fleste endringene vil føre til et lavere krav til 
premiereserve. Dette vil medføre frigjorte midler som med stor sannsynlighet vil blir tilført 
premiefondet i 2021. Ny vurdering av bruk av premiefondet må gjøres ved neste rullering av 
økonomiplan da nye forutsetninger er bedre kjent. 

Tilskudd. 
Dette er utgifter som ikke belastes gjennom premiesatser på tjenesteområdene, men som budsjetteres 
særskilt. 

Tilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning er budsjettert med 1,740 millioner kroner. I tillegg 
påløper arbeidsgiveravgift med 0,245 millioner kroner. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre at 
arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjon som om 
de har vært medlem av en og samme pensjonsordning. Sats for tilskudd i 2020 er 0,075 % av 
pensjonsgrunnlaget. Det er SPK som administrerer ordningen og det er budsjettert kr 17 000 i 
administrasjonstilskudd, tilsvarende 0,00075 % av pensjonsgrunnlaget. 

I tilskudd til Pensjonskontoret er det budsjettert kr 162 000, tilsvarende 0,007 % av 
pensjonsgrunnlaget. Pensjonskontoret fører tilsyn med pensjonsinnretningenes praktisering av 
gjeldende pensjonsbestemmelser nedfelt i Hovedtariffavtalen innen KS-området. For utarbeidelse av 
aktuaroppgave fra SPK er det budsjettert netto kr 27 000 i konsulentutgifter.  
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Til senere fordeling 
Kommunens driftsnivå i økonomiplanperioden er på et høyere nivå enn hva en sunn kommuneøkonomi 
tilsier. Dersom de finansielle handlingsreglene vedrørende netto driftsresultat skal tilfredsstilles, må vi 
allerede fra 2021 redusere driftsutgiftene med 70 millioner kroner, utover de beskrevne tiltakene. I 
økonomiplanen er driften forutsatt redusert med dette, uten at de er konkretisert og fordelt på 
tjenesteområdene. Det må derfor i løpet av 2020 igangsettes et arbeid for å kartlegge hvordan dette kan 
realiseres. 

Eiendomsskatt – disponering 
I rådmannens forslag er det lagt inn forslag til disponering av eiendomsskatt, se eget oppsett under 
"Særskilte temaer". I rådmannens forslag er følgende beløp ikke foreslått disponert, og tilgjengelig for 
politiske prioriteringer:  

 År 2020:  3,302 millioner kroner 

 År 2021:  3,667 millioner kroner 

 År 2022: 12,439 millioner kroner 

 År 2023: 13,939 millioner kroner 

Avskrivninger 
Avskrivninger er en viktig angivelse av behovet for vedlikehold og rehabilitering kommunens bygg og 
anlegg. Det er budsjettert med økende avskrivninger i perioden basert på kommunens 
investeringsbehov. Avskrivningene er på 293,740 millioner kroner i 2020, og øker til 331,964 millioner 
kroner i 2023. Avskrivningene har ikke resultateffekt i kommunale budsjetter, og budsjetteres med 
tilsvarende motpost for avskrivninger. 

Finansinntekter og -utgifter 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Renteinntekter -34 250 -36 450 -36 450 -36 450 
Renteutgifter 132 194 158 451 174 012 182 012 
Avdrag på lån 234 700 321 200 336 700 356 700 
Renteinntekter videreutlån -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 
Renteinntekter startlån -12 950 -15 550 -16 250 -16 250 
Renteutgifter startlån 13 806 16 549 17 388 17 388 
Netto finansinntekter/finansutgifter 329 000 439 700 470 900 498 900 

Finansutgifter i tjenesteområdene -19 -19 -19 -19 
Totale finansutgifter 328 981 439 681 470 881 498 881 

Renteinntekter og utbytte 
Renteinntektene er beregnet ut fra 3 mnd NIBOR rente på 2,15% i 2020, og 2,25% i resten av 
planperioden. Renteinntektene består av renter på bankinnskudd, renteinntekt på startlån, og 
renteinntekter av andre utlån (renteinntekt fra utlån til Lillestrøm kulturforum). 

Renteutgifter, provenyer og andre finansutgifter 
Renteutgiftene er beregnet ut fra samme NIBOR rente som for renteinntekter.  Lillestrøm kommune 
har ca 1,0 milliard kroner i fastrentelån pr. 01.01.2020, resten er lån til flytende rente. 

Avdrag på lån 
Det er budsjettert med utgifter til avdrag på 234,7 millioner kroner i 2020, økende til 356,7 millioner 
kroner i 2023. Avdragsutgiftene er budsjettert 65 millioner kroner lavere i 2020 enn det som opprinnelig 
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lå inne i planperioden samlet for de 3 kommunene. Dette har vært nødvendig for å få budsjettet i 
balanse.  

Ny kommunelov gjeldende fra 1.1.2020 angir nye regler for beregning av minimumsavdrag.  
Minimumsavdraget beregnes slik: Minimumsavdrag = sum avskrivninger x resterende lånegjeld / sum 
bokført verdi av varige driftsmidler. 

I Lillestrøm kommune er lånegjelden lavere enn bokført verdi av varige driftsmidler. Gjelden utgjør pr. 
01.01.2020 ca. 67% av de bokførte verdiene. Budsjettert avskrivning i 2020 er 293,7 millioner kroner. 
Minimumsavdraget i 2020 blir derfor beregnet til 293,7 millioner kroner x 0,67% = 197 millioner kroner. 
Budsjettert avdrag er 234,7 millioner kroner, og budsjettert avdrag ligger dermed ca. 37 millioner kroner 
høyere enn minimumsavdraget i 2020. 

Utvikling i lånegjeld i planperioden (lånegjeld eks startlån) 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 

Total gjeld          6 060 272           6 881 705           7 249 322           7 118 229           6 874 182  
Netto endring             821 433              367 617  -           131 093  -           244 047  
Gjeld i % av inntekt 105 % 108 % 105 % 100 % 

 
Det er en spesielt stor økning i lånegjelden fra 2019 til 2020. Dette skyldes både forslag om store nye 
investeringer i 2020, men også at det i de 3 kommunene er mange investeringsprosjekter som er 
forsinket i 2019, og som vil bli foreslått utsatt. Det vil bli lagt fram egne saker til kommunestyrene i de 
tre kommunene i 2019 med forslag om å utsette låneopptak for disse investeringer fra 2019 til 2020. 
Over nyttår vil det bli lagt fram egen sak til kommunestyret i Lillestrøm kommune med forslag om 
låneopptak til disse prosjektene i 2020. Det er tatt høyde for at kommunestyret i Lillestrøm 
kommune vedtar disse låneopptakene. 

 
 
Det legges fram egen sak om bruk av finansielle måltall i økonomistyringen. I saken legges det opp til at 
netto lånegjeld (dvs all gjeld eks. startlån) i prosent av driftsinntekter ikke skal overstige 100 % i slutten 
av planperioden.  For å komme innenfor dette kravet er det nødvendig å redusere investeringene med 1 
milliard kroner i perioden. Det er lagt inn et generelt kutt som eget tiltak, der kuttet er fordelt på 200 
mill. kroner i 2021, og 400 mill. kroner hvert år i 2022 og 2023.  Som tabellen viser, så medfører dette at 
gjelden reduseres utover i perioden. En negativ netto endring i 2022 og 2023 betyr at vi må betale mer i 
avdrag enn vi tar opp i lån.  

Startlån 
Det er lagt inn forslag om årlig låneopptak på 140 mill kroner i startlån. Total gjeld for startlån vil øke fra 
ca. 630 mill. kroner pr. 1.1.2020 til i overkant av 1 milliard kroner i slutten av planperioden. Det er lagt 
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inn noe høyere utgifter til renter og avdrag for startlån enn det vi får inn fra låntagerne. Erfaring viser at 
vi får mindre inntekter fra låntagerne enn det kommunen betaler til Husbanken. Dette skyldes i 
hovedsak forskyvninger i nedbetalingsplan og utsatte innbetalinger. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0 
Avsetning til bundne driftsfond 65 58 51 51 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 
Netto avsetninger 65 58 51 51 

Netto avsetninger i tjenesteområdene -45 455 -26 600 -18 005 -13 405 
Totale avsetninger -45 390 -26 542 -17 954 -13 354 

 
Bundne avsetninger skyldes overskudd på selvkosttjenester og udisponerte, øremerkede inntekter som 
ikke er anvendt fullt ut. Når fondet er bundet betyr det at midlene ikke står til kommunestyrets 
disposisjon, men er bestemt til særskilte formål. Både avsetninger til og bruk av bundne fond vil ofte 
ikke ha budsjettposter fordi de bokføres med utgangspunkt i faktisk anskaffelse/anvendelse. 

Ubundne fond er disposisjonsfond, er bygget opp gjennom frie inntekter som kommunestyret 
disponerer fritt. Kommunestyret kan fritt omdisponere fond avsatt til et bestemt formål, til andre 
formål, dersom det mener at dette er mest hensiktsmessig. 

Det er ikke budsjettert med generell avsetning til disposisjonsfond for 2020-2023. Disposisjonsfondet 
anses å være på et akseptabel nivå, men i underkant av målsetningen. Samtidig er det budsjettert med 
bruk av disposisjonsfond for å dekke enkelte tiltak i driften. 

Av de bruk og avsetninger som er budsjettert i økonomiplanperioden, stammer en stor andel fra 
videreførte budsjetterer fra opprinnelig budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022. Status på bruk og 
avsetning her vil bli gjennomgått og realbudsjettert i forbindelse med utforming av detaljbudsjettet.  

Det er foretatt egne beregninger for endringer i selvkostområdene, og budsjettene her er korrigert som 
del av selvkostberegninger som er gjort i forbindelse med forslag til gebyrer og avgifter. 

Fellesnemnda har fattet vedtak som gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale for tilleggslokaler som 
trengs i omorganiseringen for å bygge Lillestrøm kommune. Fullmakten er avgrenset til 8,7 millioner 
kroner årlig i inntil tre år. Utgifter er foreslått dekket ved bruk av disposisjonsfond. 

Skedsmo kommunestyre behandlet sak om etablering / leie av paviljong for Sagelva barnehage mens ny 
barnehage bygges. Anslått kostnad er 5 millioner kroner i 2020 og to millioner kroner i 2021. Utgifter er 
foreslått dekket ved bruk av disposisjonsfond. 

Som nye tiltak er foreslått redusert avsetning til disposisjonsfond i 2020 på 7 millioner kroner. Dette er 
midler som årlig har vært avsatt fra husleieinntektene i Lillestrøm kommunale boliger (LBK) til fremtidig 
større vedlikehold på boligene til disposisjonsfond med dette formålet. 

Øvrige forslag til bruk av disposisjonsfond er i hovedsak forslag til finansiering av ulike 
områdereguleringer og planer, digitalisering av landbruksarkiv, og kartbaser, samt skilting av alle 
kommunale bygg. Dette er omtalt i aktuelle tiltak i tjenesteområdene. 
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Bruk og avsetning premiefond pensjon er omtalt i avsnitt om sentrale utgifter, i kapittel om hovedtall i 
økonomiplanen. Dette er føringer som i sum ikke påvirker kommunens økonomi og disposisjonsfond (da 
de samme beløp avsettes det ene året og føres til utgift det neste året). 

Tall i hele 1000 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

     

Opprinnelig budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 -26 265 -28 086 -26 208 -26 208 

Avsetning bundet driftsfond 744 582 723 723 

Avsetning disposisjonsfond 29 207 28 342 29 207 29 207 

Avsetning sfo-fond (selvforsikringsordning) 1 567 1 567 1 567 1 567 

Bruk av bundne driftsfond -35 542 -35 605 -35 463 -35 463 

Bruk av disposisjonsfond -22 241 -22 971 -22 241 -22 241 

          

Endringer i selvkostområdene 6 725 13 944 13 654 13 654 

Avsetning bundet driftsfond -176 -21 -169 -169 

Bruk av bundne driftsfond 6 901 13 965 13 823 13 823 

          

Politiske vedtak -13 600 -11 600 -4 600 0 

Bruk av disposisjonsfond -13 600 -11 600 -4 600 0 

          

Nytt tiltak -12 250 -800 -800 -800 

Avsetning disposisjonsfond -7 000 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -5 250 -800 -800 -800 

          

Bruk og avsetning premiefond pensjon 179 286 0 0 0 

Avsetning disposisjonsfond 191 494 191 494 191 494 191 494 

Bruk av disposisjonsfond -12 208 -191 494 -191 494 -191 494 

          

Totalsum 133 896 -26 542 -17 954 -13 354 
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Investeringer i økonomiplanen 

 
Togbrua ved mellom Fetsund og Svingen stasjon. Foto: Roger Wangberg 

Oversikt Investering og finansiering 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 
 2020 2021 2022 2023 

Investeringer 969 384 977 100 452 200 368 100 
Startlån - utlån Husbanken 140 000 140 000 140 000 140 000 
Egenkapitaltilskudd KLP 12 574 12 574 12 574 12 574 
Startlån - avsetning ubundet investeringsfond 1 142 1 142 1 142 1 142 
Startlån - betaling avdrag til Husbanken 28 840 28 840 28 840 28 840 

Sum finansieringsbehov 1 151 940 1 159 656 634 756 550 656 
Låneopptak -628 414 -673 667 -196 707 -111 453 
Innlån Husbanken -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 
Overført fra drift -78 890 -96 412 -119 282 -134 796 
Bruk av investeringsfond -41 000 0 0 0 
Startlån - mottatte avdrag på utlån -29 982 -29 982 -29 982 -29 982 
Prosjektavhengige inntekter -77 593 -1 625 -125 -125 
Mva kompensasjon -154 861 -202 820 -139 760 -133 100 
Bruk av lån - e-skatteprosjekter -1 200 -15 150 -8 900 -1 200 

Sum finansiering -1 151 940 -1 159 656 -634 756 -550 656 
Sum finansieringsbehov 1 151 940 1 159 656 634 756 550 656 
Sum finansiering -1 151 940 -1 159 656 -634 756 -550 656 

Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

Investeringer 
Det er lagt inn følgende investeringer i perioden (bruttotall i millioner kroner):  

  År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Sum 

Investeringer          969 384          977 100          452 200          368 100          2 766 784 

 
I sak om finansielle måltall, har rådmannen foreslått at Lillestrøm kommune ikke skal ha en høyere 
gjeldsgrad enn 100 % av brutto driftsinntekter i slutten av perioden. For å nå dette måltallet, er det lagt 
inn et generelt investeringskutt på tilsammen en milliard kroner i perioden, fordelt på 200 
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millioner kroner i 2021, og 400 millioner kroner hvert år i 2022 og 2023. Det er ikke spesifisert hvilke 
prosjekter eller prosjektområder som skal kuttes.  

Startlån 
Rådmannen foreslår å ta opp 140 millioner kroner i startlån hvert år i perioden. Dette er på samme nivå 
som tidligere år.   

Egenkapitaltilskudd KLP 
Egenkapitaltilskudd er budsjettert med 12,574 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden. Det er ikke 
anledning til å finansiere egenkapitaltilskudd med bruk av lån. Egenkapitaltilskuddet er forutsatt 
finansiert med overføring av midler fra driftsbudsjettet. Tilskuddet er beregnet slik: 

Tall i hele 1000 kroner Grunnlag Sats 2020 Beløp 

Premiereserve fellesordningen 3 195 295 0,3% 10 486 

Pensjonsgrunnlag sykepleiere 298 281 0,7% 2 088 

Sum egenkapitaltilskudd     12 754 

Finansiering av investeringer 
Investeringene er finansiert av lån, merverdiavgiftskompensasjon, andre refusjonsinntekter knyttet til 
det enkelte prosjekt, bruk av fond og overføring fra drift. 

Låneopptak 
Sum låneopptak i planperioden er 2.063,211 millioner kroner, fordelt slik på år: 

  Utsatt fra 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Sum 

Låneopptak         426 520     629 614   688 817   205 607  112 653    2 063 211  

 
Merverdiavgiftskompensasjon 
Kommunen mottar kompensasjon for merverdiavgift for investeringer. I 2020 utgjør dette 154,8 
millioner kroner. 

Prosjektavhengige inntekter 
Disse inntektene er budsjettert til 77,5 millioner kroner i 2020. Det er lagt inn 43,7 millioner kroner i 
refusjon fra staten for Løkenåsen boliger og aktivitetssenter. Det er budsjettert salg av 
eiendom/anleggsmidler på totalt 33,7 millioner kroner, inkludert 12,2 millioner kroner som 
kompensasjon fra Nes kommune for overføring av teknisk infrastruktur på grunn av grensejustering. 

Overført fra drift 
Det er overført midler fra drift til egenfinansiering av investeringer hvert år i perioden. I 2020 utgjør 
beløpet 78,8 millioner kroner. Totalt er det budsjettert 429,3 millioner kroner i overføring fra drift i hele 
planperioden.  

Bruk av investeringsfond 
Bruk av investeringsfond 41 millioner kroner er salgsinntekter fra salg av gamle Lillestrøm sykehus. 
Bygget ble solgt i 2019, og midler avsatt på fond.  
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Nødvendig reduksjon i investeringsnivået 

I kommunens økonomireglement fremkommer finansielle måltall. Et av måltallene sier at kommunens 
gjeldsnivå ikke skal overstige 110 % av brutto driftsinntekter frem til 2022. Fra 2023 senkes måltallet til 
100%. Om dette målet skal nås, må enten egenfinansiering av investeringene økes, eller alternativt må 
investeringene reduseres. 

Rådmannen velger å synliggjøre utfordringen ved å legge inn et investeringstiltak som viser den 
nødvendige reduksjon i gjeld i 2022 og 2023. Tiltaket reduserer investeringsnivået med 1 milliard kroner 
over de neste 4 år.  

Nøkkeltall, beregning av låneopptak, minimumsavdrag mv i budsjettforslaget bygger på forutsetning om 
at gjeldsnivået de neste år reduseres. Reduksjonen i investeringsnivå er budsjettert slik: 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023 2020-23 

Sentrale forutsetninger           

Nødvendig reduksjon i investeringsnivået 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 

Sum Sentrale forutsetninger 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 
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Ordinære investeringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023 2020-23 
Administrasjon og ledelse      

IT-investeringer 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
Lillestrøm rådhus - ombygging 30 000 50 000 50 000 50 000 180 000 
Lillestrøm rådhus - Tilleggsbevilgning møterom 2 300 0 0 0 2 300 

Sum Administrasjon og ledelse 35 300 53 000 53 000 53 000 194 300 

      
Oppvekst      

Barnehagebehovsplan for Lillestrøm 3 000 100 000 100 000 100 000 303 000 
Dalen barnehage - ny 29 938 0 0 0 29 938 
Riddersand skole, utvidelse 82 686 0 0 0 82 686 
Sagelva barnehage 92 250 28 500 0 0 120 750 
Skolebehovsplan for Lillestrøm 5 000 425 000 425 000 425 000 1 280 000 
Sophie Radich skole - ny 199 875 110 000 0 0 309 875 
Sørum rådhus - ombygging 30 000 0 0 0 30 000 
Volla barnehage 28 500 0 0 0 28 500 

Sum Oppvekst 471 249 663 500 525 000 525 000 2 184 749 

      
Helse og mestring      

Helse- og mestring, generell ramme 2 375 2 375 2 375 2 375 9 500 
Leirsundveien - omsorgsboliger 30 000 40 000 0 0 70 000 
Løkenåsen boliger og aktivitetssenter - ny 25 000 0 0 0 25 000 
Skedsmotun bo- og behandlingssenter, kjøling 15 000 0 0 0 15 000 
Sørvald og Blaker - etablere distriktskjøkken 5 500 0 0 0 5 500 
Velferdsteknologi 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Sum Helse og mestring 80 875 45 375 5 375 5 375 137 000 

      
Kultur, miljø og samfunn      

Aksjon skolevei 3 500 7 400 9 700 1 200 21 800 
Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering 12 500 10 000 0 0 22 500 
Boliger - kjøp og salg 35 000 10 000 0 0 45 000 
Eiendom - utviklingsplan 20 400 20 400 20 400 20 400 81 600 
Enga - ombygging og rehabilitering 6 200 0 0 0 6 200 
Enøk-investeringer 4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 
Fethallen, asfaltering parkeringsplass 0 0 1 200 0 1 200 
Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 2 250 20 500 5 000 0 27 750 
Gansvika - etablere nye gjestebrygger 0 500 0 0 500 
Gravplasser - plan for utvidelse av kapasitet  2 500 30 000 30 000 30 000 92 500 
Idretts- og friluftsanlegg, parker 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 
Kirkegata - miljøgate 5 500 0 0 0 5 500 
Kultur og frivillighet 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Kunstnerisk utsmykning 3 625 3 625 3 625 3 625 14 500 
Leiraveien - ombygging 400 5 000 0 0 5 400 
Lillestrøm sykkelby 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 
Maskiner og biler - utedrift 3 100 3 100 3 100 3 100 12 400 
Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader 4 000 0 0 -4 000 0 
Samferdsel - hovedplaner 12 700 18 250 12 250 11 750 54 950 
Sørumsand brannstasjon 86 500 94 500 0 0 181 000 
Vann og elvesikring, friluftsområder 250 250 250 250 1 000 
Veilys 3 430 5 300 3 600 2 000 14 330 
Åkrene gamle skole - rehabilitering 5 875 0 0 0 5 875 

Sum Kultur, miljø og samfunn 215 930 237 025 97 325 76 525 626 805 

      
Sentrale forutsetninger      

Nødvendig reduksjon i investeringsnivået 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 

Sum Sentrale forutsetninger 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 

Sum 803 354 798 900 280 700 259 900 2 142 854 
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Avgiftsfinansierte investeringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023 2020-23 
Kultur, miljø og samfunn      

Dalen RA til Fetsund/avkloakkering 2 500 10 000 20 000 0 32 500 
Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 0 0 15 000 0 15 000 
Maskiner og biler - utedrift 5 100 500 500 500 6 600 
Skedsmokorset E6 Pumpestasjon 15 700 8 000 0 0 23 700 
Skogfaret / Stubben - vann og avløp 35 500 0 0 0 35 500 
Solberg, vei, vann og avløp 30 250 40 750 37 500 21 700 130 200 
Storgata, vann og avløp 13 850 15 000 0 0 28 850 
Vann og avløp - hovedplaner 52 130 79 200 80 000 80 000 291 330 

Sum Kultur, miljø og samfunn 155 030 153 450 153 000 102 200 563 680 

      

Sum 155 030 153 450 153 000 102 200 563 680 

Eiendomskatteinvesteringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 
Investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023 2020-23 
Kultur, miljø og samfunn      

E-skatt - inv Skjervagapet bro 0 18 750 12 500 0 31 250 
E-skatt - inv svømmehaller 5 000 0 0 0 5 000 
E-skatt - inv vei og trafikksikring 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Sum Kultur, miljø og samfunn 11 000 24 750 18 500 6 000 60 250 

      

Sum 11 000 24 750 18 500 6 000 60 250 

 
De enkelte investeringsprosjekter omtales under tjenesteområdene. 
En mer detaljert investeringstabell per program ligger som vedlegg. 
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Særskilte temaer 

 

Bingsfoss. 

Eiendomsskatt - prinsipper og bruk 

Vedtak om disponering av eiendomsskatt 
I sak 14/11-2018 om innretning og harmonisering av eiendomsskatt for Fet, Skedsmo og Sørum vedtok 
fellesnemnda at "Lillestrøm kommune skal føre separat budsjett og regnskap for bruk av 
eiendomsskattemidler i tråd med eksisterende praksis i Skedsmo kommune." 

Praksis i Skedsmo kommune bygger på et vedtak fra 2004. I vedtaket fra formannskapet går det fram at 
provenyet fra eiendomsskatt, i hvert fall i innføringsåret, i hovedsak skal prioriteres til: 

 Nødvendig oppussing av- og nyinvesteringer i skolebygg 

 Styrke forebyggende arbeid overfor barn og unge 

 Bedre dekning av idrettsanlegg for breddeidrett blant barn og unge 

 Andre viktige infrastrukturtiltak innen vei, trafikksikkerhet og miljø 

Praksis i Skedsmo er at politikerne disponerer og prioriterer inntekter fra eiendomsskatt, og det har 
vært en viss dynamikk her opp gjennom årene. I budsjettene fra de ulike år ser man hva 
eiendomsskatten er brukt til. 

Praksis i Fet og Sørum 
Både Fet, Sørum og Skedsmo har hatt inntekter fra eiendomsskatt. I Fet og Sørum har ikke skatten vært 
øremerket bestemte formål. Av samlet inntekt fra eiendomsskatt for de tre kommunene i 2018 på i alt 
129,3 millioner kroner, var 50,3 millioner kroner (fra Fet og Sørum), midler som ikke var øremerket 
bestemte formål. Samtidig har både Fet og Sørum kommuner prioritert en rekke tiltak som ligger nær 
opp til de formål eiendomsskatten i praksis er blitt prioritert til i Skedsmo. 

Overgangsperiode - disponering av eiendomsskatt 
Det er nødvendig med en overgangsperiode, i og med ulik praksis for disponering av inntektene i de tre 
kommunene. I strategidokumentet som ble behandlet i Fellesnemnda den 19. juni  2019, er behovet for 
en overgangsordning beskrevet. 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 44 av 214 

I budsjett for 2020 har rådmannen forslag til disponering av eiendomsskatt utover de tiltak som tidligere 
er vedtatt for Skedsmo. Dette er forslag som henter fram allerede eksisterende tiltak i Fet og Sørum, 
som faller inn under de retningslinjer for prioriteringer som kommunestyret i Skedsmo tidligere har 
fulgt. Samtidig fremmes enkelte forslag til disponering av eiendomsskatten som vil gi en enklere 
administrativ oppfølging. Forslagene framgår av samletabellen nedenfor (merket "nytt tiltak"). 
For eksempel: Eiendomsskatt har finansiert enkelte lærlingeplasser i Skedsmo, men ikke alle. Samtidig 
har både Fet og Sørum lærlingeplasser. Rådmannen foreslår at alle lærlingeplasser finansieres ved bruk 
av eiendomsskattemidler. Dette vil lette den administrative oppfølgingen, samtidig som at allerede 
eksisterende tiltak i Fet og Sørum og kan defineres inn som bruk av eiendomsskattemidler. 

Ny praksis for Lillestrøm 
Som beskrevet i Strategidokumentet, har flere av de vedtatte eiendomsskatteprosjektene form av å 
være mer varige driftstiltak, blant annet er flere fast ansatt i prosjekter. Det vil være en fordel om 
utvikling i lønns- og driftsutgifter i prosjektene kan innarbeides i budsjettene i form av årlig lønns- og 
prisjustering. Det er og inngått avtaler med eksterne samarbeidspartnere som forutsetter årlig 
prisregulering av avtalene. Samtidig vil Lillestrøm kommune benytte skatteetatens formuesgrunnlag for 
utskrivning av eiendomsskatten fra 2020. Dette gjør at skatteinntektene forventes å endre seg (trolig 
øke) noe fra år til annet. I tillegg til dette kommer at det er relativt krevende å føre bruk av 
eiendomsskatt som et eget regnskap i regnskapet, og krevende å budsjettere det som et budsjett i 
budsjettet. Rådmannen foreslår - i tråd med tidligere signalisert - følgende praksis: 

 Eiendomsskatteprosjekter som er vedtatt for fireårsperioden og som er av mer varig karakter, 
legges i utgangspunktet inn i neste års økonomiplan i år fire 

 Eiendomsskatteprosjekter vedtatt med varighet ut over ett år, pris- og lønnsjusteres ved 
rullering av økonomiplanen  

 For eiendomsskatteprosjekter i investeringsbudsjettet beregnes og budsjetteres bruk av lån, 
betaling av renter og avdrag som for kommunens øvrige investeringsprosjekter 

 I budsjettet foreslås disponering av eiendomsskatt i tråd med politiske føringer.  

Eiendomsskatt fra 2020 
Eiendomsskattemidler som ikke er lagt inn i økonomiplanen og som fritt kan disponeres av 
kommunestyret til nye tiltak er (tall i hele kroner): 

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

3 302 661 3 666 620 12 439 034 13 939 034 

 
Nedenfor vises de prosjekter som eiendomsskattemidlene er fordelt på i økonomiplanen. Sist i 
oppsettet finnes en kort liste over nye ønskede tiltak. 
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Investeringsprosjekter - bruk av eiendomsskatt 

 
Investeringsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

     

GANG / SYKKELVEI OG TRAFIKKSIKRING 0 0 0 0 

Investeringskostnad 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Overføring fra driftsregnskapet -4 800 000 -4 800 000 -4 800 000 -4 800 000 

Lånefinansiering -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

          

REHABILITERING / VEDLIKEHOLD SVØMMEHALLER 0 0 0 0 

Investeringskostnad 5 000 000 0 0 0 

Overføring fra driftsregnskapet -5 000 000 0 0 0 

          

REHABILITERING GAMLE TÆRUD SKOLE 0 0 0 0 

Overføring fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

          

SKJÆRVAGAPET - GANG / SYKKELVEI OG BRO 0 0 0 0 

Investeringskostnad 0 18 750 000 12 500 000 0 

Overføring fra driftsregnskapet 0 -4 800 000 -4 800 000 0 

Lånefinansiering 0 -13 950 000 -7 700 000 0 

          

Totalsum 0 0 0 0 

 

Driftsprosjekter – bruk av eiendomsskatt 

 
Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

          

EIENDOMSSKATT INNTEKTER -114 000 000 -115 000 000 -116 500 000 -118 000 000 

Vedtak forrige periode -131 394 000 -133 219 000 -135 144 000 -135 144 000 

Eiendomsskatt 17 394 000 18 219 000 18 644 000 17 144 000 

          

AKTIVITETSKORTET 510 500 510 500 510 500 510500 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Lønns- og prisvekst 10 500 10 500 10 500 10 500 

          

AKTIVITETSMIDLER BARN OG UNGE 564 750 564 750 564 750 564 750 

Vedtatt budsjett  550 000 550 000 550 000 550 000 

Lønns- og prisvekst 14 750 14 750 14 750 14 750 

          

ARRANGEMENTSFOND KULTUR 515 500 515 500 15 500 15 500 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Vedtak forrige periode -500 000 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 

Lønns- og prisvekst 15 500 15 500 15 500 15 500 

          

BEKJEMPELSE SVARTLISTEARTER 515 500 515 500 515 500 515 500 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Lønns- og prisvekst 15 500 15 500 15 500 15 500 

          

BLAKER SKANSE 1 546 500 1 546 500 1 546 500 1 546 500 
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Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Nye tiltak 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Lønns- og prisvekst 46 500 46 500 46 500 46 500 

          

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 510 500 510 500 510 500 510 500 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Lønns- og prisvekst 10 500 10 500 10 500 10 500 

          

DRIFT AV VOLLA FOLKEBAD 500 000 500 000 500 000 500 000 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

          

DRIFT HUSEBYLÅVEN 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Vedtak forrige periode 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Nye tiltak -3 500 000 0 0 0 

          

DRIFT NYLENDLIA SKISENTER 309 300 309 300 309 300 309 300 

Vedtatt budsjett  300 000 300 000 300 000 300 000 

Lønns- og prisvekst 9 300 9 300 9 300 9 300 

          

DRIFTSSTØTTE AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Vedtak forrige periode -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

          

DRIFTSTILSKUDD AKERSHUS KUNSTSENTER 1 531 500 1 531 500 1 531 500 1 531 500 

Vedtatt budsjett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Lønns- og prisvekst 31 500 31 500 31 500 31 500 

          

EIENDOMSSKATTEKONTOR 9 637 500 5 637 500 5 637 500 5 637 500 

Vedtatt budsjett  3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000 

Nye tiltak 5 513 405 1 513 405 1 513 405 1 513 405 

Lønns- og prisvekst 274 063 274 063 274 063 274 063 

Harmonisering pensjon ny kommune 40 032 40 032 40 032 40 032 

          

EIKA FET ARENA - FESTEAVTALE 2 104 065 2 104 065 2 104 065 2 104 065 

Nye tiltak 2 040 800 2 040 800 2 040 800 2 040 800 

Lønns- og prisvekst 63 265 63 265 63 265 63 265 

          

EKSTRA TILSKUDD SKOLEKORPS 309 300 309 300 309 300 309 300 

Vedtatt budsjett  300 000 300 000 300 000 300 000 

Lønns- og prisvekst 9 300 9 300 9 300 9 300 

          

FORSKJØNNING AV PARKER OG GRØNTOMRÅDER 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Vedtak forrige periode -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

Harmonisering pensjon ny kommune 0 0 0 0 

          

FROGNERHALLEN - LEIEKOSTNADER 4 742 600 4 742 600 4 742 600 4 742 600 

Nye tiltak 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 

Lønns- og prisvekst 142 600 142 600 142 600 142 600 

          

GRATISPRINSIPP/DRIFTSTILSKUDD 3 395 610 3 395 610 3 395 610 3 395 610 
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Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Vedtatt budsjett  2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 

Nye tiltak 655 000 655 000 655 000 655 000 

Lønns- og prisvekst 40 610 40 610 40 610 40 610 

          

HOME START, 0,5 ÅRSVERK 341 688 341 688 335 274 335 274 

Vedtatt budsjett  325 000 325 000 325 000 325 000 

Lønns- og prisvekst 10 274 10 274 10 274 10 274 

Harmonisering pensjon ny kommune 6 414 6 414 0 0 

          

INFORMASJONSARBEID 1 377 938 1 377 938 1 377 938 1 377 938 

Vedtatt budsjett  1 331 000 1 331 000 1 331 000 1 331 000 

Lønns- og prisvekst 32 917 32 917 32 917 32 917 

Harmonisering pensjon ny kommune 14 021 14 021 14 021 14 021 

          

KIRKENS BYMISJON 1 031 000 1 031 000 1 031 000 1 031 000 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lønns- og prisvekst 31 000 31 000 31 000 31 000 

          

KULTURFAGLIG STØTTE, LILLESTRØM KULTURSENTER 3 756 259 3 756 259 3 756 259 3 756 259 

Vedtatt budsjett  3 679 000 3 679 000 3 679 000 3 679 000 

Lønns- og prisvekst 77 259 77 259 77 259 77 259 

          

KULTURKORTET 612 600 612 600 612 600 612 600 

Vedtatt budsjett  600 000 600 000 600 000 600 000 

Lønns- og prisvekst 12 600 12 600 12 600 12 600 

          

LEKEAPPARATER I DET OFFENTLIGE ROM 515 500 515 500 515 500 515 500 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Lønns- og prisvekst 15 500 15 500 15 500 15 500 

          

LEVENDE TORG 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Vedtak forrige periode -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

          

LÆRLINGEPLASSER 10 266 900 10 266 900 4 152 900 4 152 900 

Vedtatt budsjett  6 114 000 6 114 000 6 114 000 6 114 000 

Vedtak forrige periode 0 0 -6 114 000 -6 114 000 

Nye tiltak 3 812 817 3 812 817 3 812 817 3 812 817 

Lønns- og prisvekst 319 948 319 948 319 948 319 948 

Harmonisering pensjon ny kommune 20 135 20 135 20 135 20 135 

          

MELVOLD SVØMMEHALL 573 480 573 480 573 480 573 480 

Nye tiltak 540 000 540 000 540 000 540 000 

Lønns- og prisvekst 33 480 33 480 33 480 33 480 

          

MERCY HOUSE 391 780 391 780 391 780 391 780 

Vedtatt budsjett  380 000 380 000 380 000 380 000 

Lønns- og prisvekst 11 780 11 780 11 780 11 780 

          

NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK 2 062 000 2 062 000 2 062 000 2 062 000 
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Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Vedtatt budsjett  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Lønns- og prisvekst 62 000 62 000 62 000 62 000 

          

OMRÅDESATSNING PÅ SKJETTEN 3 104 404 88 445 88 445 88 445 

Vedtatt budsjett  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Vedtak forrige periode 0 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Lønns- og prisvekst 88 445 88 445 88 445 88 445 

Harmonisering pensjon ny kommune 15 959 0 0 0 

          

OPPFØLGING RAVINEPLANEN 309 300 9 300 9 300 9 300 

Vedtatt budsjett  300 000 300 000 300 000 300 000 

Vedtak forrige periode 0 -300 000 -300 000 -300 000 

Lønns- og prisvekst 9 300 9 300 9 300 9 300 

          

REDUSERE VENTELISTENE I MUSIKK -OG KULTURSKOLEN 1 564 337 1 564 337 1 564 337 1 564 337 

Vedtatt budsjett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Lønns- og prisvekst 47 036 47 036 47 036 47 036 

Harmonisering pensjon ny kommune 17 301 17 301 17 301 17 301 

          

SLORAHALLEN - DRIFT 2 079 155 2 079 155 2 079 155 2 079 155 

Vedtatt budsjett  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Lønns- og prisvekst 61 407 61 407 61 407 61 407 

Harmonisering pensjon ny kommune 17 748 17 748 17 748 17 748 

          

SOMMERSKOLE 546 430 546 430 546 430 546 430 

Vedtatt budsjett  530 000 530 000 530 000 530 000 

Lønns- og prisvekst 16 430 16 430 16 430 16 430 

          

SYKKELBYSATSINGEN 1 031 000 1 031 000 1 031 000 1 031 000 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lønns- og prisvekst 31 000 31 000 31 000 31 000 

          

SØNDAGSÅPENT HOVEDBIBLIOTEK 624 377 624 377 624 377 624 377 

Vedtatt budsjett  600 000 600 000 600 000 600 000 

Lønns- og prisvekst 14 384 14 384 14 384 14 384 

Harmonisering pensjon ny kommune 9 993 9 993 9 993 9 993 

          

SØRUM FRITIDSGÅRD - VEDLIKEHOLD 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Vedtak forrige periode -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

          

SØRUMSANDHALLEN - LEIEKOSTNADER 1 464 020 1 464 020 1 464 020 1 464 020 

Nye tiltak 1 420 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000 

Lønns- og prisvekst 44 020 44 020 44 020 44 020 

          

TILSKUDD REHABILITERING LILLESTRØM KIRKE 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Vedtak forrige periode -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

          

TILSKUDD TIL DRIFT AV UTSTYRSSENTRALEN 1 031 000 1 031 000 1 031 000 1 031 000 
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Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lønns- og prisvekst 31 000 31 000 31 000 31 000 

          

TILSKUDD TIL HJELPENDE HENDER 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  200 000 200 000 200 000 200 000 

Vedtak forrige periode -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

          

TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 4 805 800 4 805 800 4 805 800 4 805 800 

Nye tiltak 4 661 300 4 661 300 4 661 300 4 661 300 

Lønns- og prisvekst 144 500 144 500 144 500 144 500 

          

TILSKUDD TIL REHAB. AV KIRKER 1 031 000 1 031 000 1 031 000 1 031 000 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lønns- og prisvekst 31 000 31 000 31 000 31 000 

          

UNGDOMSLOKALER I KIRKEGATA 1 018 610 1 018 610 1 018 610 1 018 610 

Vedtatt budsjett  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lønns- og prisvekst 18 610 18 610 18 610 18 610 

          

UTVIDET STILLING PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 314 836 314 836 314 836 314 836 

Vedtatt budsjett  200 000 200 000 200 000 200 000 

Vedtak forrige periode 100 000 100 000 100 000 100 000 

Lønns- og prisvekst 9 467 9 467 9 467 9 467 

Harmonisering pensjon ny kommune 5 369 5 369 5 369 5 369 

          

ØKT ADMINISTRASJONSSTØTTE 515 500 515 500 515 500 515 500 

Vedtatt budsjett  500 000 500 000 500 000 500 000 

Lønns- og prisvekst 15 500 15 500 15 500 15 500 

          

AKERSHUS THEATER - DRIFTSTILSKUDD 309 300 309 300 309 300 309 300 

Vedtatt budsjett  300 000 300 000 300 000 300 000 

Lønns- og prisvekst 9 300 9 300 9 300 9 300 

          

ØKT ÅPNINGSTID I SVØMMEHALLER OG GYMSALER 750 000 750 000 750 000 750 000 

Vedtatt budsjett  750 000 750 000 750 000 750 000 

          

E-SKATT LØNNSRESERVE 300 000 300 000 300 000 300 000 

Sentrale kostnader 300 000 300 000 300 000 300 000 

          

BRUK AV EIENDOMSSKATTEMIDLER I DRIFTEN SOM FØLGE AV INVESTERINGER:  

          

RENTER OG AVDRAG LÅN E-SKATTPROSJEKTER 32 476 000 37 128 000 36 476 000 41 276 000 

Vedtak forrige periode 27 676 000 30 128 000 29 476 000 29 476 000 

Renter og avdrag 4 800 000 7 000 000 7 000 000 11 800 000 

          

GANG / SYKKELVEI OG TRAFIKKSIKRING 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

Overført til investeringsbudsjettet 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

          

REHABILITERING / VEDLIKEHOLD SVØMMEHALLER 5 000 000 0 0 0 

Overført til investeringsbudsjettet 5 000 000 0 0 0 
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Driftsprosjekter. Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

          

REHABILITERING GAMLE TÆRUD SKOLE 0 0 0 0 

Vedtatt budsjett  3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 

Vedtak forrige periode -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 

          

SKJÆRVAGAPET - GANG / SYKKELVEI OG BRO 0 4 800 000 4 800 000 0 

Overført til investeringsbudsjettet 0 4 800 000 4 800 000 0 

          

EIENDOMSSKATT - IKKE DISPONERT 3 302 661 3 666 620 12 439 034 13 939 034 

Alternativer for disponering av eiendomsskatt - ikke lagt inn i budsjettet 

Tall i hele kroner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

TILSKUDD TIL HJELPENDE HENDER 200 000 200 000 200 000 200 000 

NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 

GRATISPRINSIPP/DRIFTSTILSKUDD 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

KULTURFAGLIG STØTTE, LILLESTRØM KULTURSENTER 850 000 850 000 850 000 850 000 

AKTIVITETSKORTET 500 000 500 000 500 000 500 000 

SUM ALTERNATIVE FORSLAG 6 050 000 6 050 000 6 050 000 6 050 000 

 
 
 

 
Farshatten i Asakmarka, utsikt Stampetjern. Foto: Anne Karin Throndsen 
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Bemanningsplan for ikke-stedbundne tjenester 

Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester.  

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene i tjenesten basert på 
bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med nærmere 23 årsverk reduksjon, og 
budsjettene er redusert med 17,850 millioner kroner. Dette er en nettoeffekt, siden bemanningsplanen 
innenfor oppvekst skisserer behov for 3 årsverk styrkning. I økonomiplanperioden er det lagt til grunn 
redusert behov for administrative årsverk med i alt 84 årsverk, mens planen fram mot 2025 skisserer 
reduksjon med 100 årsverk i alt. Ved å følge opp planen vil besparelsene fra 2025 kunne være på om lag 
70 millioner kroner årlig. Estimatet er basert på at hvert årsverk vektes med 750 000 kroner. 

Følgende endringer i rammene er lagt inn i budsjettene: 

Tall i hele 1000 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 

1 Administrasjon -3 000 -3 300 -2 025 -3 000 -1 500 -1 500 

10  Rådmannen og stab 0 0 0 0 0 0 

13  Økonomi -1 500 -3 000 -2 250 -750 -750 -750 

15  Org- og utvikling -1 500 -2 550 -2 475 -2 250 -750 -750 

16  Digitalisering 0 2 250 2 700 0 0 0 

              

2 Oppvekst 1 500 -300 -5 475 0 0 0 

20  Administrasjon og ledelse Oppvekst -750 -300 -5 475 0 0 0 

21  Barnehager 750 0 0 0 0 0 

23  Skoler 1 500 0 0 0 0 0 

27  Helsetjenester for barn, unge og familier 0 0 0 0 0 0 

29  Barneverntjenester 0 0 0 0 0 0 

              

3 Helse og mestring -8 100 -5 550 -2 550 0 -750 -750 

30  Administrasjon og ledelse Helse og mestring 0 0 -750 0 0 0 

31  Tjenestetorg for helse og mestring -3 600 -1 800 -1 800 0 -750 -750 

32  Helsetjenester til voksne -3 000 -1 500 0 0 0 0 

33  Helsehus og institusjon -1 500 -1 500 0 0 0 0 

34  Bo- og miljøtjenesten 0 -750 0 0 0 0 

              

4 Kultur, miljø og samfunn -8 250 -4 125 -12 150 -4 500 -3 075 -2 250 

40  Administrasjon og ledelse Kultur, miljø og samfunn -750 0 0 0 0 -750 

41  Kultur -750 0 0 0 0 0 

42  Kirke og trossamfunn 0 0 0 0 0 0 

43  Eiendom -3 750 -1 500 -4 500 -2 250 -1 500 -750 

45  Miljøteknikk - ikke selvkost -1 500 -1 500 -4 500 -750 -750 0 

47  By- og stedsutvikling -1 500 -1 125 -3 150 -1 500 -825 -750 

              

Totalsum hvert år -17 850 -13 275 -22 200 -7 500 -5 325 -4 500 

              

Akkumulert -17 850 -31 125 -53 325 -60 825 -66 150 -70 650 
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Kommunens tjenesteområder 

 
Lyden av Lillestrøm. Foto: Maria Skogly 
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Administrasjon og ledelse 

 
Bysykkel. Foto: Kjell Arne Jørgensen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Administrasjon og ledelse består av rådmannens stab, kommunikasjon og de tre stabsavdelingene 
Organisasjon og utvikling, Økonomi og Digitalisering. Stabsavdelingene skal legge til rette for at de tre 
tjenesteområdene kan yte tjenester til befolkningen på en effektiv og god måte. I tillegg yter deler av 
stabsavdelingene også selv tjenester til befolkningen. Administrasjon og ledelse har samlet ca. 
240 årsverk. 

KOSTRA nøkkeltall 

 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Dramm

en 

Løren-
skog 

Ullens-
aker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 

Prioritet         
Netto driftsutgifter i prosent 120 
administrasjon (B) **) 

7,7 % 7,9 % 6,4 % 6,9 % 6,6 % 4,7 % 6,0 % 6,1 % 

Netto driftsutgifter per innbygger (100) 
politisk styring (B) **) 

316 301 338 371 315 320 284 292 

Netto driftsutgifter per innbygger (110) 
kontroll og revisjon (B) **) 

85 86 43 59 81 79 62 69 

Netto driftsutgifter per innbygger (120) 
administrasjon (B) **) 

3 980 4 277 3 799 3 753 3 238 2 365 3 374 3 393 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, 
styring og fellesutgifter (B) **) 

4 901 5 293 5 482 5 310 4 170 3 519 4 764 4 639 

**) Justert for utgiftsbehov 

Utfordringer og strategi 

Lillestrøm kommune er bygget fra bunnen, med en helt ny organisering sammenlignet med Fet, 
Skedsmo og Sørum. 2020 må brukes til å vurdere om dette er den beste organisatoriske løsningen, eller 
om det må gjøres justeringer. Harmonisering vil være et viktig arbeid, både i tjenestene, men også 
internt i organisasjonen.  

Økonomien i den nye kommunen er anstrengt, blant annet som følge av befolkningsvekst, endringer i 
befolkningssammensetning og økende brukerbehov. De fleste av utfordringene og prioriteringene 
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framgår i kapitlene til det enkelte tjenesteområde, sammen med rådmannens kommentarer og 
prioriteringer. 

Lillestrøm kommune har ambisjoner om å være ledende på å utnytte digital teknologi og å tilby 
innbyggerne digitale tjenester som begeistrer. Det ligger potensielt store gevinster i å automatisere eller 
effektivisere arbeidsprosesser gjennom digitale løsninger. Etter at kommunesammenslåingen ble 
endelig besluttet, har Lillestrøm kommune gjennom prosjektet Digitalisering, IKT og arkiv etablert en ny 
og moderne portefølje med løsninger. En viktig prioritering fremover blir å styrke den digitale 
kompetansen, slik at tjenesteproduksjon og administrasjon blir mer effektiv og gevinster kan tas ut. 

Kommunikasjon og medvirkning er også et satsingsområde for Lillestrøm kommune. Vi ønsker å få til en 
bedre og tettere dialog med innbyggerne våre. Kommunikasjon og medvirkning er i tillegg viktig for å 
bygge en god intern organisasjonskultur.  

I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått at skatteoppkreverfunksjonen skal overføres til staten fra 1. 
juni. Ifølge statsbudsjett er det 1.279 årsverk i skatteinnkrevingen nasjonalt. I tillegg har skatteetaten 67 
årsverk til å følge opp kommunene. I statsbudsjettet er målsetningen å redusere dette med i overkant 
400 årsverk. 

Kommunene risikerer å miste sin tette dialog med kemneren vedrørende skatteinngangen og dens 
uforutsigbarheter. Rådmannen forventer at staten vil sikre en tett og direkte kontakt med kommunene 
vedrørende skatteinngangen. Staten ønsker en landsdekkende organisasjon med få enheter. Lillestrøm 
kan dermed miste mange attraktive arbeidsplasser, da det kun er få oppgaver som er tenkt plassert på 
Romerike, og fagmiljøet synes å bli fordelt på flere kontorer, tildels langt fra Lillestrøm. 

Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 

Administrasjon og ledelse        
IT-investeringer LØPENDE  3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 
Lillestrøm rådhus - ombygging 2024 0 30 000 50 000 50 000 50 000 180 000 
Lillestrøm rådhus - Tilleggsbevilgning 
møterom 

2020 7 500 2 300 0 0 0 2 300 

Sum Administrasjon og ledelse  7 500 35 300 53 000 53 000 53 000 194 300 

        

Sum investeringsprosjekter  7 500 35 300 53 000 53 000 53 000 194 300 

 
IT-investeringer 
Det er hvert år lagt inn en ramme til utbygging av fiber mellom kommunens ulike lokasjoner og til 
utskifting av sentralt datautstyr. At kommunen eier sitt eget fibernett gir en svært effektiv og rimelig 
løsning for kommunikasjon sammenliknet med leie av kapasitet fra eksterne leverandører.  

Lillestrøm rådhus - ombygging 

Det er ønskelig å fortsette arbeidet med å bygge om Lillestrøm rådhus til mer moderne og arealeffektive 
lokaler. 

Ombyggingen av 1. etasje i brofløyen har gitt oss viktig læring, og videre ombygging av rådhuset vil 
tilpasse ambisjon og løsninger til et mer konservativt budsjett. Det forventes at kostnaden for 
ombygging av en etasje, i en fløy, vil være ca 25 millioner kroner. Detaljprosjektering av flere etasjer er 
ikke påbegynt slik at kostnadsanslaget vil kunne bli oppdatert. 
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Det er videre behov for å bytte vinduer på rådhuset. Arbeidet med dette bør påbegynnes i 2020. Det 
legges derfor opp til at våren 2020 benyttes til planlegging av oppgradering av en ny fløy, og at det 
avsettes 25 millioner kroner til dette i 2020. Videre foreslås det å avsette 5 millioner kroner til å starte 
arbeidet med å bytte vinduer. Totalt 30 millioner kroner. 

For resten av økonomiperioden foreslås det å avsette nok midler til å bygge om to fløyer hvert år. 

Lillestrøm rådhus - Tilleggsbevilgning møterom 

Det er tidligere bevilget 7,5 millioner kroner til å etablere tilbygg i hjørnet mot brofløyen av Skedsmo 
rådhus i tre etasjer, ca 50 kvm pr etasje. Det er stort behov for flere møterom på Lillestrøm rådhus, 
dette øker også i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det anses derfor mest hensiktsmessig å 
etablere fire etasjer med møterom i stedet for tre etasjer.  

Underveis i prosjekteringsprosessen har det dukket opp noen bygningsmessige utfordringer som ikke 
har vært medregnet tidligere, blant annet kostnader for brannsikring i fasade grunnet bygging i 
innvendig hjørne, samt kostnader for en noe komplisert etablering av fundamenter ned i innvendig 
kjeller.  

Så langt i planleggingen ser kostnaden ut til å bli 9,8 millioner kroner, det vil si en tilleggsbevilgning på 
2,3 millioner kroner. 
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Rådmannen og stab 

 
Lillestrøm stasjon. Foto: Berit Irmgard Hessel 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Rådmannens stab består av kommunens advokater, kommunikasjonsavdelingen samt en rådgiver og en 
konsulent - til sammen ca 15 årsverk, inkludert rådmannen selv. 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Hun leder den samlede administrasjonen, 
sørger for at saker som skal behandles i folkevalgte organer utredes, hun iverksetter politikernes vedtak 
og sørger for kommunens internkontroll. 

Kommuneadvokaten og hans kolleger gir uavhengige juridiske råd og vurderinger, representerer 
kommunen i rettstvister der kommunen er part og gir intern veiledning og opplæring i juridiske 
spørsmål. 

Kommunikasjonsavdelingen jobber for at Lillestrøm kommune skal sikre gode brukeropplevelser og 
fornøyde innbyggere gjennom å være i forkant, og å holde en aktiv dialog. Kommunikasjonsavdelingen 
forvalter også kommunens omdømme. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  25 465 25 465 25 465 25 465 

Sum Lønns- og prisvekst 392 392 392 392 
Sum Tekniske justeringer -3 603 -3 603 -3 534 -3 534 

Vedtak forrige periode     
Fet: Overføring til Fellesnemndas budsjett -7 625 -7 625 -7 625 -7 625 
Fet: Redusert bemanning, omstillingskrav -462 -462 -462 -462 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 0 0 -69 -69 
Sørum: Frikjøp to årsverk, Fellesnemnda/Lillestrøm kommune 2 700 2 700 2 700 2 700 
Sørum: Oppbemanning/innleie i forbindelse med 
kommunesammenslåing 

-2 075 -2 075 -2 075 -2 075 

Sum Vedtak forrige periode -7 462 -7 462 -7 531 -7 531 

Konsekvensjusteringer -10 673 -10 673 -10 673 -10 673 

Konsekvensjustert ramme 14 792 14 792 14 792 14 792 

Nye tiltak     
Lønnsmidler i Kommunikasjonsavdelingen 1 500 1 500 1 500 1 500 
Sum Nye tiltak 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 500 1 500 1 500 1 500 

Ramme 2020-2023 16 292 16 292 16 292 16 292 

 

Lønnsmidler i Kommunikasjonsavdelingen 
Det er lagt inn lønnsmidler til stillingsressurser i Kommunikasjonsavdelingen som ikke ligger inne i 
opprinnelig budsjett.  
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Økonomi 

 
Fetsund, vinter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Økonomiavdelingen har et overordnet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring i kommunen, og 
består av seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, innkjøpsseksjonen, regnskapsseksjonen, 
kemnerkontoret, og direktørens fagstab. Økonomiavdelingen har 84 ansatte. 

Seksjon for Økonomi- og virksomhetsstyring ivaretar overordnet økonomiansvar; økonomi- og 
virksomhetsstyring og budsjettoppfølging. Seksjonen har også den økonomiske oppfølgingen av 
enhetene på drift, investeringer og prosjekter. 

Innkjøpsseksjonen arbeider med tilrettelegging for kostnadseffektive og rettslige korrekte 
innkjøpsprosesser i kommunen og har hovedansvaret for kommunens rammeavtaler. Seksjonen har 
også hovedansvaret for innføring av eHandel i kommunen. 

Regnskapsseksjonen fører kommunens og andre virksomheters regnskap, og har ansvar for 
perioderegnskap og årsavslutning, merverdi- og arbeidsgiveravgift, hovedbok, inngående og utgående 
faktura. 

Direktørens fagstab vil ivareta den overordnede internkontrollen i kommunen og har ansvar for 
overordnede rutiner, reglementer, avtaler, merkantile oppgaver og risikostyring. 

Nedre Romerike kemnerkontor fører skatteregnskap, foretar innkreving av skatter og avgifter, samt 
arbeidsgiverkontroll for kommunene Lillestrøm, Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland. I tillegg 
innkreves det kommunale krav på vegne av Lillestrøm og Rælingen. I statsbudsjettet for 2020 er det 
foreslått at skatteoppkreverfunksjonen skal overføres til staten fra 1. juni 2020. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  59 355 59 355 59 355 59 355 

Sum Lønns- og prisvekst 2 066 2 066 2 066 2 066 
Sum Tekniske justeringer 3 940 3 940 3 940 3 940 

Vedtak forrige periode     
Fet: Nytt årsverk controller 850 850 850 850 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode -400 -400 -400 -400 
Sørum: Frikjøp ett årsverk, Fellesnemnda/Lillestrøm 
kommune  

900 900 900 900 

Sørum: Vikarbehov i 2019 i forbindelse med 
kommunesammenslåing 

-500 -500 -500 -500 

Sum Vedtak forrige periode 850 850 850 850 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Konsekvensjusteringer 6 856 6 856 6 855 6 855 

Konsekvensjustert ramme 66 211 66 211 66 210 66 210 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -1 500 -4 500 -6 750 -7 500 
Romerike Revisjon IKS - lavere kostnader -500 -1 700 -1 700 -1 700 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -2 000 -6 200 -8 450 -9 200 

Nye tiltak     
Eiendomsskattekontor finansieres ved bruk av eiendomsskatt 0 0 0 0 
Overføring av skatteoppkreving fra kommunene til 
Skatteetaten fra 1. juni 2020 

-4 750 -8 150 -8 150 -8 150 

Taksering av eiendommer for utskrivning av eiendomsskatt - 
finansieres med eiendomsskatt 

4 000 0 0 0 

Økt inntekt vertskommunesamarbeid kommunal innfordring -500 -500 -500 -500 
Sum Nye tiltak -1 250 -8 650 -8 650 -8 650 

Nye tiltak og realendringer budsjett -3 250 -14 850 -17 100 -17 850 

Ramme 2020-2023 62 961 51 361 49 110 48 360 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Romerike Revisjon IKS - lavere kostnader 
Fet, Sørum og Skedsmo har i sum budsjettert 6,318 millioner kroner til Romerike Revisjon i 2019. Når de 
tre kommunene slår seg sammen vil kostnadene til revisjon reduseres med 1,7 millioner kroner årlig. 
I 2020 vil Romerike Revisjon fremdeles ha kostnader til revisjon av de tre tidligere kommunene i 
forbindelse med årsregnskap for 2019, samt ved avvikling av kommunen, slik at besparelsen i 2020 blir 
0,5 millioner kroner. 

Overføring av skatteoppkreving fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020 
Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 
2020. Regjeringen legger til grunn at dette vil gi en besparelse for kommunene. Det er opplyst at 
Lillestrøm kommune trekkes 9,6 millioner kroner i rammetilskuddet for bortfall av 
skatteoppkreverfunksjonen. 

Lillestrøm kommunes kostnader til skatteoppkreverfunksjonen, samt kommunal innfordring er anslått til 
10,760 millioner kroner i 2020. Det antas at en overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil gi 
kommunen en besparelse på 4,750 millioner kroner fra 1. juni 2020, med helårseffekt fra 2021 på 8,150 
millioner kroner. Dette innebærer at Lillestrøm kommune trekkes 4,850 millioner kroner mer enn de 
utgifter kommunen reelt har til funksjonen i 2020. 
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Taksering av eiendommer for utskrivning av eiendomsskatt - finansieres med eiendomsskatt 
Det er nødvendig å foreta taksering av flere næringseiendommer i 2020 for å kunne fatte riktig vedtak 
om eiendomsskatt for disse. Anslått behov for innkjøp av ekstern takseringshjelp er på inntil fire 
millioner kroner. 

Økt inntekt vertskommunesamarbeid kommunal innfordring 
Fra og med 2020 skal Rælingen kommune betale lønns- og felleskostnader inn i det felles kommunale 
samarbeidet, mens de i dag kun betaler felleskostnader (og lønner en ansatt selv). Dette faktureres 
etterskuddsvis basert på faktiske utgifter. Det anslås økte inntekter med 0,5 millioner kroner. 

 

 

Lensebåter, vinter. Foto: Jorunn Løvlie 
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Organisasjon og utvikling 

 
Øyerendeltaet. Foto: Berit Irmgard Hessel 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Organisasjons- og utviklingsavdelingen skal sikre at det etableres arbeidsgiverpolitiske dokumenter, 
hensiktsmessige rutiner og reglementer samt god lederstøtte. Organisasjons- og utviklingsavdelingen er 
delt inn i seksjonene HR, lønn og politisk sekretariat. Beredskap samt prosjektlag og 
fagnettverk rapporterer direkte til direktør. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene er også 
tilknyttet avdelingen, som da til sammen rommer ca 75 årsverk.  

HR-seksjonen har oppgaver knyttet til lederstøtte, råd og veiledning og personaladministrasjon. HR vil 
jobbe med organisering og rutiner for å redusere sårbarhet og sikre kompetanse, og fokusere på felles 
utvikling og oppfølging av arbeidsprosesser og rutiner i tjenesteområdene.  

Prosjektlag og fagnettverk jobber tett med HR, og legger til rette for å trekke inn relevant kompetanse 
fra tjenesteområdene og stab. Målet er å øke graden av nytenkning og samarbeid på tvers. 

Seksjon lønn har det overordnede ansvar for lønnsutbetaling, sykepengerefusjoner og pensjon. Det 
arbeides med stadig mer digital flyt og arbeidsprosesser internt i organisasjonen og mot statlige aktører. 

Politisk sekretariat vil legge til rette for de politiske styringsorganene og bidra til gode politiske 
prosesser. Sekretariatet skal bidra til utvikling av digitale politikere, lokaldemokratiutvikling, og 
oppfølging av kommunens deltakelse i interkommunale selskaper. Politisk sekretariat har også ansvar 
for å administrere og gjennomføre stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  134 747 134 747 134 747 134 747 

Sum Lønns- og prisvekst 3 066 3 066 3 066 3 066 
Sum Tekniske justeringer -17 793 -17 818 -17 793 -17 793 

Vedtak forrige periode     
Fet: Valg annethvert år  -658 0 -658 0 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 872 872 -5 173 -5 173 
Sørum: Ikke videreføre frikjøp av 1,3 årsverk fra Fellesnemnda 984 984 984 984 
Sørum: Redusert godtgjørelse politikere  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sørum: Valg annethvert år  -400 0 -400 0 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Sum Vedtak forrige periode -202 856 -6 247 -5 189 

Konsekvensjusteringer -14 929 -13 896 -20 974 -19 916 

Konsekvensjustert ramme 119 818 120 851 113 773 114 831 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -1 500 -4 050 -6 525 -8 775 
Redusert politisk møtegodtgjørelse  -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -5 750 -8 300 -10 775 -13 025 

Nye tiltak     
En stilling, innplassert i org- og utvikling 629 629 629 629 
Etterlønn for ordførere/varaordfører 1 205 0 0 0 
Hovedtillitsvalgt, færre frikjøp -300 -300 -300 -300 
Hovedverneombud, økt med 0,7 årsverk samt høyere 
lønnsplassering  

589 589 589 589 

Lærlinger - 3,8 mill kroner årlig finansieres ved bruk av 
eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Økning 0,6 årsverk beredskap, i henhold til bemanningsplan 523 523 523 523 
Sum Nye tiltak 2 646 1 441 1 441 1 441 

Nye tiltak og realendringer budsjett -3 104 -6 859 -9 334 -11 584 

Ramme 2020-2023 116 714 113 992 104 439 103 247 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Redusert politisk møtegodtgjørelse  
Lillestrøm kommune vil få redusert møtegodtgjørelse sammenlignet med de gamle kommunene 
fordi antall politikere reduseres fra 105 til 55 representanter. Fellesnemnda vedtok høsten 2019 
følgende endringer, som er innarbeidet i budsjettet:  Antall partier i kommunestyret er økt med ett, 
antall medlemmer i formannskapet er økt med to, antall gruppeledere er økt med en. Etter vedtak i 
Fellesnemnda er partistøtten økt med 300 000 kroner. 

En stilling, innplassert i organisasjon- og utvikling 
Det legges inn manglende budsjettmidler for en stilling som er innplassert i Organisasjon- og utvikling, 
lønn. 

Etterlønn for ordførere/varaordfører 
Ordførere og varaordfører har krav på etterlønn i tre måneder, evt frem til avgang som pensjonist. 

Hovedtillitsvalgt, færre frikjøp 
Etter kommunesammenslåingen blir det færre hovedtillitsvalgte som skal kjøpes fri. Besparelsen er 
beregnet til 300 000 kroner.  
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Hovedverneombud, økt med 0,7 årsverk samt høyere lønnsplassering  
I Lillestrøm kommune er det to stillinger som hovedverneombud. I eksisterende kommuner ligger det 
inne lønnsmidler til 1,3 årsverk. Det er lagt inn lønnsmidler til 0,7 årsverk, i tillegg til at det er lagt inn 
midler for å dekke høyere lønnsplassering.  

Økning 0,6 årsverk beredskap, i henhold til bemanningsplan 
I henhold til bemanningsplanen skal det være to årsverk som jobber med beredskap i Lillestrøm 
kommune. Fra de gamle kommunene er det tilført 1,4 årsverk. Det legges inn lønnsmidler tilsvarende en 
økning på 0,6 årsverk fra 2020.  

 

 
Asak gård. Foto: Berit Irmgard Hessel 
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Digitalisering 

 
Gård. Foto: Kamal Maroui 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Digitaliseringsavdelingen skal sikre at Lillestrøm kommune leverer brukervennlige, tilgjengelige og sikre 
digitale tjenester. Avdelingen har fire seksjoner i tillegg til Virksomhetsarkitekt og Sikkerhetsansvarlig, 
som begge rapporterer direkte til direktør. Avdelingen har ca 70 årsverk. 

Ambisjonen er å ligge helt i front på bruk av teknologi og digitalisering for å skape en god kommune 
hvor innbyggere og næringsliv har enkle løsninger for dialog og selvbetjening, og hvor de ansatte har 
effektive verktøy som understøtter arbeidsprosessene. Avdelingen skal samarbeide tett med resten av 
organisasjonen og være en pådriver for å skape effektivisering gjennom digitalisering. Avdelingen har 
hatt hovedansvaret for etablering av ny infrastruktur og nye løsninger for Lillestrøm kommune. Dette 
har vært et omfattende og krevende prosjekt som omfatter de fleste kjernesystemer og fagsystemer i 
kommunen. Etter at alle nye systemer og plattformer er tatt i bruk, kan fokus dreies mer over på 
digitalisering – endring og effektivisering av arbeidsprosesser for å skape en effektiv og åpen kommune 
med løsninger som begeistrer både innbyggere og ansatte. 

Dokumentasjonssenteret skal bidra til at kommunen ligger i front når det gjelder åpenhet, sporbarhet og 
innbyggerdialog. Seksjonen har ansvar for at arkivfunksjonen i kommunen og skal sikre implementering 
av planverk og retningslinjer for området, i tråd med lover, forskrifter og faglige anbefalinger. 

IT-seksjonen omfatter enhetene Brukerstøtte og Drift og forvaltning og skal sikre at brukerne får god 
hjelp og hele tiden har løsninger med høy tilgjengelighet og ytelse. Et viktig grep for å skape et sterkere 
og mer robust fagmiljø med større leveransekraft, er å samle ressursene som har ansvar for forvaltning 
av løsningene innenfor tjenesteområdene Oppvekst og Helse og mestring i en ny enhet. 

Prosjekt og utvikling er seksjonen med hovedansvar for å etablere brukervennlige digitale løsninger for 
innbyggere og ansatte. Innenfor dette ligger ansvaret for utvikling og utforming av kommunens 
hjemmesider og andre digitale kanaler rettet mot innbyggere, ansatte og næringsliv. Prosjekt og 
utvikling vil omfatte ressurser som prosjektledere, tjenestedesignere og systemutviklere. 

Digitaliseringsdirektøren vil i tillegg lede seksjonen Rådgivning med digitaliseringsagenter som har 
ansvar for å støtte og utvikle tjeneste- og stabsområdene. Digitaliseringsagentene skal være rådgivere 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 64 av 214 

for direktører og kommunalsjefer/prosesseiere innenfor digitalisering, og være tett tilknyttet disse. 
Ressursene skal sikre at tjenesteområdenes behov for teknologistøtte blir realisert gjennom løsninger 
som er i tråd med overordnende prinsipper for arkitektur, deling, sikkerhet og brukeropplevelse. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  97 523 97 523 97 523 97 523 

Sum Lønns- og prisvekst 3 326 3 326 3 326 3 326 
Sum Tekniske justeringer 17 385 17 410 17 385 17 385 

Vedtak forrige periode     
Fet: Innføring av nye skole-, barnehage og helsefaglige 
systemer i 2019 

-1 400 -1 400 -1 400 -1 400 

Fet: Lovpålagt arkivdepot, ordning og katalogisering av arkiver 
avsluttes 2019 

0 0 0 0 

Fet: Øyeren IKT - avviklingskostnader i 2019 -1 012 -1 012 -1 012 -1 012 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 0 0 0 0 
Sørum: Digitalisering og rydding av arkiver i 2019 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Sum Vedtak forrige periode -4 412 -4 412 -4 412 -4 412 

Konsekvensjusteringer 16 298 16 323 16 298 16 298 

Konsekvensjustert ramme 113 821 113 846 113 821 113 821 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 0 2 250 4 950 4 950 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav 0 2 250 4 950 4 950 

Nye tiltak     
Engansgbeløp for medlemsskap i DigiFin-ordningen 584 0 0 0 
Etablering av DigiHelse 324 684 324 324 
Etablering av DigiSos 774 0 0 0 
Konsolidering av lisensavtaler gjeldende fra 2020 7 060 2 060 2 060 2 060 
Kostnader for Microsoftlisenser til Kirkelige fellesråd 245 245 245 245 
Medlemsavgift Digitale Akershus  260 0 0 0 
Utskiftningsplan datarom, brannmur og kommunikasjon i 
hovednettet. Utstyr skiftes hvert tredje til femte år. 

0 1 150 1 150 1 150 

Utskiftningsplan nettverksutstyr (trådløst og kablet) 0 2 000 2 000 2 000 
Sum Nye tiltak 9 247 6 139 5 779 5 779 

Politiske vedtak     
Depotløsning for arkivet (årlig leie inkl. service) 717 1 500 1 500 1 500 
Lokal medfinansiering av bredbåndsutbygging 2 000 2 000 0 0 
Sum Politiske vedtak 2 717 3 500 1 500 1 500 

Nye tiltak og realendringer budsjett 11 964 11 889 12 229 12 229 

Ramme 2020-2023 125 785 125 735 126 050 126 050 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 
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Engansgbeløp for medlemsskap i DigiFin-ordningen 
DigiFin er en nasjonal ordning i regi av KS for finansiering av digitaliseringsprosjekter. Alle kommuner 
som deltar må betale en engangsavgift på 20 kroner per innbygger. Skedsmo betalte dette i 2018, men 
Fet og Sørum har ikke meldt seg inn. Engangsavgiften er en forutsetning for å ta i bruk nasjonale 
fellesløsninger som DigiHelse, DigiSos og DigiBarnevern. 

Det er avklart med KS at folketallet i Fet og Sørum 1. januar 2017 legges til grunn. Folketallet var 29 220 
innbyggere, og engangsbeløpet blir da 584 400 kroner. 

Etablering av DigiHelse 
DigiHelse er en digital fellesløsning som gjør at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan 
kontakte helsetjenestene i sin kommune via helsenorge.no. Her kan de sende og motta meldinger, se 
avtaler og få varsler om besøk. Dette gir økt brukervennlighet, høyere effektivitet, færre avbestillinger 
og færre bomturer.  

Løsningen er utviklet under den nasjonale Digifin-ordningen. 

Etablering av DigiSos 
Digital søknad om sosialhjelp (DigiSos) er en selvbetjeningsløsning der brukeren får tilpasset veiledning 
underveis. Digisos er et samarbeid mellom stat og kommune der skillet mellom forvaltningsnivåene er 
usynlig for innbyggeren. Det innebærer at innbygger slipper å oppgi samme opplysninger flere ganger. 
Det er nærmere 100 kommuner som har tilsluttet seg løsningen og nær halvparten av Norges befolkning 
har anledning til å søke digitalt. 

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og de fem pilotkommunene Bergen, Bærum, Stavanger, Oslo og 
Trondheim har gått sammen om prosjektet som er utviklet under Digifin-ordningen. 

Konsolidering av lisensavtaler gjeldende fra 2020 
Dette tiltaket viser samlet økt kostnad for alle lisens- og driftsavtaler for programvare som skal belastes 
over Digitaliseringsavdelingens budsjett fra 2020. De fleste lisenskostnadene er nå samlet for å sikre en 
mer enhetlig oppfølging av leverandører, bedre kostnadskontroll og effektiv styring. 

I 2020 påløper det ekstra kostnader i en overgangsperiode frem til eksisterende løsninger er terminert.  

Kostnader for Microsoftlisenser til Kirkelige fellesråd 
Lillestrøm kommune har en tjenesteytingsavtale med Lillestrøm kirkelige fellesråd som regulerer ulike 
tjenester i samarbeidet. Denne budsjettposten refererer seg til direkte kostnader for 
programvarelisenser som benyttes av ansatte i fellesrådet. 

Medlemsavgift Digitale Akershus  
Lillestrøm kommune deltar i programsamarbeidet Digitale Akershus som ble etablert høsten 2019 for å 
sikre at kommunene i Akershus er bedre rustet og mer effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak. Et 
positivt, gjensidig strategisk samarbeid og partnerskap basert på nytte for alle de 22 kommunene. 
Kostnaden er 3 kroner per innbygger. 

Utskiftningsplan datarom, brannmur og kommunikasjon i hovednettet. Utstyr skiftes hvert 
tredje til femte år. 
Lillestrøm kommune har etablert en sikker og moderne plattform for drift av digitale løsninger. Denne 
består av sentrale komponenter på datarom som servere, lagring, backup, sentrale 
nettverkskomponenter med mer, og er kritisk for å sikre stabil og sikker tilgang til kommunens digitale 
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løsninger - uavhengig av om disse er lokalt installert eller om de er skyløsninger. Den digitale 
plattformen er kritisk for all tjenesteproduksjon i kommunen. For å sikre at vi har oppdatert utstyr med 
tilfredsstillende kvalitet, er det nødvendig å etablere en utskiftingsplan som gjør at vi kan opprettholde 
en stabil og sikker drift over tid. Planen er basert på en gjennomsnittlig levetid på utstyret på 3-5 år. Det 
er foretatt betydelige utskiftinger i forbindelse med etablering av ny plattform for Lillestrøm, noe som 
gjør at vi kan utsette oppstart av planen til 2021. 

Utskiftningsplan nettverksutstyr (trådløst og kablet) 
Lillestrøm kommune har et betydelig antall nettverkskomponenter i drift for å sikre stabil og rask tilgang 
til digitale tjenester. Dette er helt avgjørende for nær sagt all tjenesteproduksjon i kommunen. Ikke 
minst ser vi en stadig økende bruk av utstyr som krever nett i klasserom, barnehager og institusjonene. 
For å sikre at vi har oppdatert utstyr med tilfredsstillende kvalitet, er det nødvendig å etablere en 
utskiftingsplan som gjør at vi kan opprettholde stabil og sikker drift over tid. Planen er basert på en 
gjennomsnittlig levetid på utstyret på tre til fem år. Det er foretatt betydelige utskiftinger i forbindelse 
med etablering av ny plattform for Lillestrøm, noe som gjør at vi kan utsette oppstart av planen til 2021.  

Depotløsning for arkivet (årlig leie inkl. service) 
Sak om medlemskap i Østfold interkommunale arkivselskap IKS ble behandlet av Fellesnemnda 
25.09.2019 (sak 19/73). Lillestrøm kommune får etablert depotordning for arkiv gjennom avtale med 
IKA Østfold. Bakgrunnen er blant annet pålegg fra Arkivverket om etablering av sikker depotløsning. 

Lokal medfinansiering av bredbåndsutbygging 
Lillestrøm kommune har søkt om statlige midler til utbygging av bredbånd etter vedtak i Fellesnemnda 
25.09.2019 (sak 19/74). En forutsetning for å få midler, er en viss andel lokal medfinansiering. For 
Lillestrøm kommune er denne på fire millioner kroner, og blir belastet i perioden 2020-2021. 
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Oppvekst 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Oppvekst består av fire kommunalområder: skoler, barnehager, barneverntjenester og helsetjenester 
for barn og unge. I tillegg har tjenesteområdet to stabsavdelinger; Pedagogisk psykologisk avdeling og 
fagstab. Barnehagene har omlag 4.600 barn, skolene omlag 11.000 elever. Tjenesteområdet har drøye 
2.400 årsverk som yter tjenester til barn og unge mellom 0-25 år samt deres familier. 

Tjenesteområdet skal bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge og sikre godt samarbeid med deres 
foresatte ved at tjenestene samhandler godt på alle nivåer. Lillestrøm kommune skal levere god 
undervisning, trygge skoler og barnehager, gode helse- og barneverntjenester – og med dette sørge for 
at alle får en god start i livet slik at de mestrer senere utfordringer. 

KOSTRA nøkkeltall 

 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Drammen 

Løren-
skog 

Ullens-
aker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 

Prioritet         
Netto driftsutgifter per innbygger 
(201) førskole (B) **) 

7 118 7 284 6 976 7 368 6 530 7 934 7 272 7 379 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(202) grunnskole (B) **) 

9 389 9 808 10 659 10 212 10 113 10 119 10 643 10 717 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(211) styrket tilbud til 
førskolebarn (B) **) 

576 658 743 684 582 626 746 705 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(213) voksenopplæring (B) **) 

96 144 332 205 131 14 320 298 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(215) skolefritidstilbud (B) **) 

154 173 142 166 2 120 261 191 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(232) forebygg. helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste (B) **) 

632 722 697 623 712 580 771 706 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(251) tiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet (B) **) 

217 301 380 236 224 367 204 246 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(252) tiltak når barnet er plassert 
av barnevernet (B) **) 

729 901 403 908 500 875 776 709 

Dekningsgrad         
Andel barn med barnevernstiltak 
ift. innbyggere 0-22 år (B) 

3,4 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 3,1 % 4,1 % 3,2 % 3,6 % 

Barn med undersøkelse ift. antall 
innbyggere 0-17 år (B) 

5,6 % 5,9 % 4,1 % 5,7 % 5,2 % 7,3 % 4,4 % 4,8 % 
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 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Drammen 

Løren-
skog 

Ullens-
aker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 
Årsverk i barnevernet/1000 barn 
(0-17 år) 

4,8 4,9 6,1 5,7 5,0 4,5 5,8 5,2 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Utfordringer og strategi 

Prognoser for befolkningsutvikling i aldersgruppen 0-25 år viser en befolkningsvekst i Lillestrøm 
kommune, men at veksten er synkende. Det er imidlertid store variasjoner innad i kommunen, blant 
annet med bakgrunn i målsetting i de tidligere kommunene om at størstedelen av veksten skal skje i 
sentrale områder. Dette gir blant annet et misforhold mellom bosettingsmønster og tjenestetilbud i 
deler av kommunen. Forholdet kan påvirke investeringsbehov og effektiviseringstiltak i stedbundne 
tjenester. 

Lillestrøm er en stor kommune med til dels store variasjoner i befolkningssammensetning og 
sosioøkonomiske forhold. Det vil være ulike utfordringer i ulike deler av kommunen, og det blir viktig 
med målrettede og tilpassede tiltak. En utfordring rådmannen ser i deler av kommunen er økt tilflytting 
av familier med barn med store og sammensatte hjelpebehov. Dette stiller tjenesteområdet overfor 
krevende utfordringer. Tilretteleggingen er økonomisk ressurskrevende siden mange av barna trenger 
tett oppfølging. Levekårsutfordringer og fattigdomsproblematikk i deler av kommunen gir også mange 
barn en vanskelig psykososial livssituasjon, som understreker viktigheten av godt forebyggende arbeid, 
godt tverrfaglig samarbeid og samtidighet i tjenestetilbudet. 

Godt forebyggende arbeid handler om tidlig innsats og langsiktig planlegging. Barne- og ungdomsårene 
er viktige for utvikling av helsen i et livsløpsperspektiv. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil 
være et viktig satsingsområde for å redusere omfang av sykdom, vanskelig oppvekst og utenforskap i 
Lillestrøm kommune. 

Det kan være krevende å prioritere forebygging og tidlig innsats. Årsakene til dette er flere. Gevinstene 
kommer som regel ikke før etter lang tid, effektene av tiltak er usikre, og utgifter og besparelser 
kommer ikke nødvendigvis i samme budsjettår. 

I 2019 lanserte KS Utenforregnskapet, som er et verktøy som tallfester hvor mye det potensielt kan 
spares på å forebygge framfor å reparere. Rådmannen mener det er viktig å ruste opp de forebyggende 
tjenestene, og vil derfor bruke dette verktøyet strategisk i sine vurderinger framover. 

Barnehage og skole 
Rådmannen er opptatt av at Lillestrøm kommune har en hensiktsmessig og behovsdekkende skole- og 
barnehagestruktur. Kommunesammenslåingen gjør det nødvendig å se samlet på skole- og 
barnehagebehov i de tre kommunene. Lillestrøm kommune vil ha 27 kommunale og 47 private 
barnehager, og 29 kommunale grunnskoler. Enhetene har ulik størrelse og ulik bygningsmessig 
standard. 

I tråd med vedtak i Fellesnemnda (PS 18/50) ble det igangsatt arbeid for å utarbeide en felles 
skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Det første planutkastet har vært ute til høring og det kom inn 
overkant av 200 høringsuttalelser. Det endelige planforslaget skulle fremmes til politisk behandling i 
Lillestrøm kommunestyre i november 2019, men gjennomgang av høringsuttalelsene har medført at 
planen blir noe forsinket. Det legges nå opp til en behandling i månedsskiftet januar/februar 2020. 
Arbeidet med barnehagebehovsplanen for Lillestrøm kommune er påbegynt, og vil fremmes til politisk 
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behandling i Lillestrøm kommunestyre før sommeren 2020. Begge planene ser hen til hverandre og det 
vil være avhengigheter på tvers i forslagene. 

Beslutninger i forlengelse av behandlingen av planene vil kunne påvirke nivået på både drift og 
investeringer. Både antall- og størrelsen på enheter vil påvirke kostnadsnivået. En estimert redusert 
vekst i barnebefolkningen kan påvirke anbefalt struktur, men veksten er som nevnt ulik i ulike deler av 
kommunen. På barnehagesiden vil fordelingen av kommunale og private barnehager påvirke 
investeringsbehovet, men i mindre grad driftsbudsjettet. I budsjettdokumentet fremmer rådmannen 
investeringsforslag for skoler og barnehager i områdene rundt Lillestrøm og Strømmen, der kapasiteten 
er sprengt. Rådmannen kommer tilbake til ytterligere investeringsanbefalinger når planene fremmes til 
politisk behandling. 

Fra høsten 2018 ble det innført pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene samt skjerpet lærernorm i 
skolene. Tidligere har de tre kommunene i stor grad fylt denne normen. Det er lite overskytende 
ressurser, og derfor begrenset rom for å redusere bemanning. 

En viktig del av utfordringsbildet på barnehage- og skoleområdet er en økning i antallet barn med 
ressurskrevende utfordringer og sykdom. Dette gjelder særlig barn innenfor autismespekteret. Det er 
vanskelig å inkludere barna i det pedagogiske arbeidet på en god måte som fremmer læring og utvikling, 
uten å tilføre ekstra ressurser. 

Barnevern 
Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet. På landsbasis gjelder dette om lag fire 
prosent av barn og unge. Antall meldinger til barnevernet er økende også i våre tre kommuner. For 
flertallet av barna er det tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet. De fleste familier som mottar hjelp får 
mer enn ett tiltak av gangen. Hovedandelen av de som mottar hjelp er ungdom, men inngangsalderen 
på barn i barnevernet synker, hvilket betyr at de ofte er lenger i barnevernets tjenester. Det fattes 
likevel færre vedtak om omsorgsovertakelse per år, men grunnet lavere alder på barna blir de værende 
lenger i overtakelsessituasjonen. 

Manglende foreldreferdigheter er hyppigste årsak til vedtak om tiltak. Dette betyr at det må legges inn 
betydelig innsats i å veilede foreldre i hvordan opptre som gode rollemodeller og utøve godt 
foreldreskap. I Lillestrøm barnevern blir dette ressurs- og familieteamets hovedoppgave. 
Kapasitetsmangel internt i de tre kommunene har ført til at det kjøpes flere private tiltak enn 
budsjettert for å imøtekomme behovet. Strategisk sett må barnevernet vurdere sammensetning av 
kompetanse og kapasitet internt for å kunne ivareta de tiltaksbehov som avdekkes etter undersøkelser i 
barnevernstjenesten. 

Ved inngangen til Lillestrøm kommune er gjennomsnittlig antall saker per saksbehandler i Skedsmo 
kommunes barnevern rett i underkant av 25 saker, i Sørum 20 og i Fet 14 saker. Til sammenlikning er 
gjennomsnittet i Akershus 19 saker per saksbehandler. Et høyt antall saker per saksbehandler forringer 
mulighetene til å drive godt kvalitativt tiltaksarbeid. Det finnes ingen norm på området, men for mange 
aktive saker per saksbehandler er kontraproduktivt. Rådmannen legger derfor inn en økning i 
antall årsverk i budsjettforslaget. Langtidseffektene av samhandling og forebyggende arbeid i 
tjenesteområdet vil på sikt kaste av seg i form av mindre behov for tiltakstjenester og fosterhjem i 
barnevernet. Med den utviklingen som har vært de siste årene ser imidlertid rådmannen behovet for å 
øke rammene for fosterhjemsplasseringer. 

Den kommende struktur- og kvalitetsreformen, og forslag til ny barnevernlov, vil pålegge det 
kommunale barnevernet flere oppgaver og tjenester. I tillegg vil oppgaver som i dag utføres av staten 
overføres til kommunene, som for eksempel alt ansvar for fosterhjem. Dette vil skje uten at noen av de 
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oppgaver barnevernet gjør i dag reduseres eller overføres andre tjenesteområder. Det er uklart om 
dette finansieres med økte overføringer fra staten. 

Barnevernet og kommunen som helhet vil være tjent med et godt tverrfaglig samarbeid i Lillestrøm 
kommune. Et eksempel kan være at andre instanser enn barnevernet tilbyr lavterskeltiltak, som vil 
kunne føre til at færre familier får behov for tjenester fra barnevernet. 

Det er behov for å gjøre en grundig analyse av barnevernet. Dette skal skje ved en gjennomgang av 
barnevernets ansvarsområder, herunder hvilke oppgaver som skal ligge til barnevernstjenesten, hvilke 
oppgaver som skal ligge til ressurs- og familieteamet, og hvilke tiltak som skal ligge til andre 
tjenesteområder. 

Helsetjenester for barn og unge 
Helsetjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsnivå har økt i senere år, uten at ressursene er økt 
tilsvarende. I Skedsmo har dette medført store budsjettoverskridelser de siste årene. Tjenestetorg for 
barn, unge og familier skal gjennomføre gode kartlegginger og vurderinger i dialog med familiene, for å 
sikre gode tjenester. Dette fordrer økt samhandling med andre kommunale tjenester, fastleger og 
spesialisthelsetjeneste. 

Økning i omfang og behov kan forklares med befolkningsøkning generelt, tilflytting og mange familiers 
ønske og behov for nærhet til spesialisthelsetjenestene. Det siste bekreftes i økningen av barn i 
habilitering som følges opp via barneavdelingen på Ahus. 

Godt forebyggende arbeid handler om tidlig innsats og langsiktig planlegging. Barne- og ungdomsårene 
er viktig for utvikling av helsen i et livsløpsperspektiv. Helsefremmende og fore-byggende arbeid for å 
sikre barn og unges psykiske helse er et viktig satsingsområde for å redusere omfang av sykdom, 
vanskelig oppvekst og utenforskap i Lillestrøm kommune. Konsekvenser av skjevutvikling i barne- og 
ungdomsår vises i redusert livskvalitet, fysiske og psykiske helseproblemer, avbrutt utdanning, svakere 
arbeidslivstilknytning eller økt kriminalitet. 

Stabsavdelingene – pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) og fagstab 
I tillegg til å være barnehageeier er kommunen lokal barnehagemyndighet og skal påse at både de 
kommunale og private barnehagene drives i samsvar med regelverket. Administrativt er disse 
oppgavene lagt til fagstaben, som har en egen seksjon for barnehagemyndighet. Oppfølging av over 70 
barnehager i kommunen er til dels krevende og komplekse oppgaver. Rådmannen er opptatt av at det er 
tilstrekkelig med ressurser på dette området, for å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. 

Rådmannen er opptatt av å se PPA i sammenheng med kapasitetene i barnehager og skoler, og i 
tjenesteområdet forøvrig. Vi vet at barnehager og skoler som har sterk kapasitet, dvs. høy kompetanse 
og motiverte medarbeidere med en inkluderende praksis, i større grad klarer å tilby tilpasset og god 
opplæring innenfor det ordinære tilbudet. Jo høyere grad av profesjonalitet og kapasitet tjenestene 
samlet sett har, jo mer effektivt vil PPA kunne driftes. Det samme gjelder driften av fagstaben. Med 
bakgrunn i dette vil man på sikt kunne se for seg innsparinger i drift av stabsavdelingene. 

PPA får ansvar for 29 skoler og over 70 barnehager. Det er et stort press på de tre kommunenes PP-
tjenester i dag, og et stort etterslep på utredninger. Tjenesten planlegger en dugnad for å få ned 
etterslepet i januar og februar, da dette er den tiden av året som er mest rolig. 
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Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 

Oppvekst        
Barnehagebehovsplan for Lillestrøm 2029 0 3 000 100 000 100 000 100 000 303 000 
Dalen barnehage - ny 2020 38 435 29 938 0 0 0 29 938 
Riddersand skole, utvidelse 2020 113 964 82 686 0 0 0 82 686 
Sagelva barnehage 2021 4 250 92 250 28 500 0 0 120 750 
Skolebehovsplan for Lillestrøm 2029 0 5 000 425 000 425 000 425 000 1 280 000 
Sophie Radich skole - ny 2021 205 875 199 875 110 000 0 0 309 875 
Sørum rådhus - ombygging 2020 0 30 000 0 0 0 30 000 
Volla barnehage 2020 96 500 28 500 0 0 0 28 500 

Sum Oppvekst  459 024 471 249 663 500 525 000 525 000 2 184 749 

        

Sum investeringsprosjekter  459 024 471 249 663 500 525 000 525 000 2 184 749 

 

Barnehagebehovsplan for Lillestrøm 
I påvente av vedtatt barnehagebehovsplan er det lagt inn en ramme hvert år i budsjettet som skal dekke 
nødvendige investeringer i barnehagebygg, nye og gamle. 

Dalen barnehage - ny 
Dalen barnehage bygges som en 4-avdelings barnehage for 80 barn i tilknytting til Dalen skole. 
Prosjektet gjennomføres av Askim Entreprenør AS som en totalentreprise. Utbyggingen har en samlet 
brutto kostnadsramme på 68,372 millioner kroner inkl. mva. Barnehagen skal stå ferdig medio oktober 
2020. 

 

Riddersand skole, utvidelse 
Riddersand skole utvides til en 3-parallell skole for 540 elever. Prosjektet gjennomføres av Seby AS som 
en totalentreprise, og omfatter nybygg samt et lite tilbygg og noe tilpassinger i eksisterende skolebygg 
og administrasjonsbygg. Lett oppgradering av Ridderhallen blir også gjennomført som en del av 
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prosjektet. Utbyggingen har en samlet brutto kostnadsramme på 196,650 millioner kroner inkl. mva. 
Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2020. 

 

Sagelva barnehage 
Bygging av nye barnehager, Volla og Sagelva, ble lagt inn i Skedsmo sin økonomiplan for 2018-2021 med 
følgende beskrivelse av tiltakene: 

Det er lagt inn midler til nybygging/utvidelse av 1 barnehage i både 2019 og 2020 (Volla og Sagelva), 
kostnadsberegnet til 90 mill kroner pr. barnehage. Det er ikke foretatt noen utredning av konsepter, 
størrelse eller endelig plassering, og kostnadsanslagene er således ikke kvalitetssikret. 

Prosjektet er forsinket pga utfordringer ved regulering av tomten på Slora. Barnehagene er prosjektert 
med 12 avdelinger hver. Opprinnelig kostnadsanslag fra 2017 tok utgangspunkt i 8 avdelings barnehage. 
Barnetallsutviklingen tilsier at prosjektene må utvides til 12 avdelinger. Kommunen har foreløpig ikke 
mottatt tilbud fra entreprenør, men med bakgrunn i forprosjekt og detaljprosjektering anslås kostnaden 
til 125 millioner kroner pr. barnehage (P85), og 110 millioner kroner (P50). 

Markedssituasjonen tilsier at det vil være usikkerhet knyttet til endelig kostnadsbilde og rådmannen vil 
komme tilbake med en politisk sak i løpet av våren 2020 i forbindelse endelig budsjettramme. 

 

Begge barnehagene er planlagt med like moduler (avdelinger) slik at entreprenør skal kunne 
prefabrikere en stor del av barnehagene. Dette vil også redusere kostnaden betydelig. De to 
barnehagene har samme utforming, dog speilvent av hverandre. Bygget er planlagt plassert som en 
barriere mot bilvei for å redusere støy og for å skape et trivelig uteområde. 
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Det er ikke ønskelig å gå ut på konkurranse før reguleringsplanen for Sagelva barnehage er behandlet. 
Dette forsinker også byggingen av Volla barnehage (som ikke trenger ny regulering), men fordi det er 
mye penger å spare på å kjøre prosjektene i samme entreprise har rådmannen funnet det 
hensiktsmessig å utsette anbudet. Dersom reguleringen behandles i 2019 er det forventet at Volla 
barnehage vil stå ferdig vinteren 2020-2021. Sagelva barnehage vil stå ferdig noe senere i 2021. 

 

Skolebehovsplan for Lillestrøm 
I påvente av vedtatt skolebehovsplan er det lagt inn en ramme hvert år i budsjettet som skal dekke 
nødvendige investeringer i skolebygg, nye og gamle. 

Sophie Radich skole - ny 
Skolen har i Skedsmo sin økonomiplan blitt anslått til å koste totalt 405,750 millioner kroner, hvorav det 
så langt er bevilget 209,875 milloner kroner per 2019. Det har blitt gjennomført en konkurranse og 
kostnaden ser ut til å bli ca. 515 millioner kroner inkl. prisstigning. Årsaken til dette er at det 
opprinnelige kostnadsoverslaget er gammelt og har ikke fullt ut tatt høyde for det nødvendige 
arealbehovet. I forslaget som foreligger er skolen økt fra 7 parallell til 8 parallell som følge av oppdaterte 
befolkningsprognoser. Dette gir større arealer og investeringskostnader, men vil være økonomisk 
fordelaktig på kort og lang sikt. På kort sikt vil det være noe overkapasitet som kan benyttes som 
alternativ til etablering av paviljongløsninger for barneskolen. I tillegg til utvidelse av antall elever vil det 
også bli bygget øvingslokaler for korps, kunsttorg, blackbox som ikke i utgangspunktet var planlagt i de 
originale overslagene. Prosjektet omfatter også et realfagsenter, språksenter og idrettshall. 
Sammenlignet med lignende byggeprosjekter er kvadratmeterprisen akseptabel, og eventuelle kutt i 
prosjektets kostnadsramme vil medføre at byggets størrelse og innhold må reduseres. 

Prosjektet hadde anbud ute våren 2019. Det kom inn tre tilbud hvorav det ene ble valgt som vinner av 
konkurransen. Vinneren var blant annet det mest prisgunstige tilbudet. Det ble klaget på tildelingen fra 
en annen tilbyder, og klagen var først avklart 9. september. Kommunen valgte på bakgrunn av dette å 
skrive kontrakt med vinneren Kruse Smith AS om første fase i prosjektet – utviklingsfasen. I 
utviklingsfasen skal kommunen sammen med entreprenør og brukerne sammen detaljere ut og 
optimalisere prosjektet slik at det blir best mulig. Gjennomføringsfasen vil kreve ny avtale og politisk 
aksept for å gå videre med prosjektet, herunder nødvendig økonomisk ramme. Det er forventet at 
gjennomføringsfasen tidligst kan starte april-mai 2020. Skolen skal bygges i massivtre, dette gir effektiv 
byggeprosess, men en noe lenger prosjekteringssfase. 

Fremdriftsplanen var i utgangspunktet stram, og på grunn av flere måneder forsinkelse som følge av den 
uavklarte klagen er det nå urealistisk å få skolen ferdig til skolestart 2021.  Det videre arbeidet i 
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utviklingsfasen vil avklare nøyaktig når bygget og uteområdet kan stå klart, men rådmannen ønsker 
allerede nå å varsle at skolen ikke vil stå ferdig august 2021. 

 

 Sørum rådhus - ombygging 
I henhold til flytteplanen for Lillestrøm kommune skal Lillestrøm voksenopplæring flytte inn i tidligere 
Sørum rådhus og Helsebygget på Sørumsand. 

Det er behov for ombygging av lokalene for å etablere nødvendige klasserom, datarom og 
oppholdsareal samt egnede kontorer for administrasjonen. Foreløpige beregninger viser at 
ombyggingen vil bli noe dyrere enn først antatt (30 millioner kroner i stedet for 25 millioner kroner som 
tidligere vedtatt). 

Etter planen skal ombyggingen være ferdig til sommeren 2020 da eksisterende leieavtale for Skedsmo 
voksenopplæring går ut. Det er foreløpig noe usikkert om prosjektet rekker å bli ferdig i tide, men 
endelig beslutning om dette vil bli tatt i 2019 slik at en eventuell forlengelse av eksisterende leieavtale 
kan inngås. 

Volla barnehage 
Bygging av nye barnehager, Volla og Sagelva, ble lagt inn i  Skedsmo sin økonomiplan for 2018-2021 med 
følgende beskrivelse av tiltakene: 

 Det er lagt inn midler til nybygging/utvidelse av 1 barnehage i både 2019 og 2020 (Volla og Sagelva), 
kostnadsberegnet til 90 mill kroner pr. barnehage. Det er ikke foretatt noen utredning av konsepter, 
størrelse eller endelig plassering, og kostnadsanslagene er således ikke kvalitetssikret. 

Prosjektet er forsinket pga utfordringer ved regulering av tomten på Slora. Barnehagene er prosjektert 
med 12 avdelinger hver. Opprinnelig kostnadsanslag fra 2017 tok utgangspunkt i 8 avdelings barnehage. 
Barnetallsutviklingen tilsier at prosjektene må utvides til 12 avdelinger. Kommunen har foreløpig ikke 
mottatt tilbud fra entreprenør, men med bakgrunn i forprosjekt og detaljprosjektering anslås kostnaden 
til125 millioner kroner pr. barnehage (P85), og 110 millioner kroner (P50). 
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Markedssituasjonen tilsier at det vil være usikkerhet knyttet til endelig kostnadsbilde og rådmannen vil 
komme tilbake med en politisk sak i løpet av våren 2019 i forbindelse endelig budsjettramme. 

 

Begge barnehagene er planlagt med like moduler (avdelinger) slik at entreprenør skal kunne 
prefabrikere en stor del av barnehagene. Dette vil også redusere kostnaden betydelig. De to 
barnehagene har samme utforming, dog speilvent av hverandre. Bygget er planlagt plassert som en 
barriere mot bilvei for å redusere støy og for å skape et trivelig uteområde. 

Det er ikke ønskelig å gå ut på konkurranse før reguleringsplanen for Sagelva barnehage er behandlet. 
Dette forsinker også byggingen av Volla barnehage (som ikke trenger ny regulering), men fordi det er 
mye penger å spare på å kjøre prosjektene i samme entreprise har rådmannen funnet det 
hensiktsmessig å utsette anbudet. Dersom reguleringen behandles i 2019 er det forventet at Volla 
barnehage vil stå ferdig vinteren 2020-2021. Sagelva barnehage vil stå ferdig noe senere i 2021. 
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Administrasjon og ledelse Oppvekst 

 
BlimE-dansen i Lillestrom. Foto: Anne Mette Rodem 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

PPA 
Pedagogisk- psykologisk avdeling (PPA) har 54 ansatte og yter tjenester både til kommunale og private 
skoler og barnehager i kommunen. PPA har et todelt mandat, og hovedfokus er kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. I tillegg yter PPA PP-tjenester til enkeltbarn/elever og voksne. PPA er også 
kommunens fagavdeling for hele oppvekstfeltet og er sentral i organisasjonsutviklingen forøvrig. 
Systematisk arbeid med forebyggende tiltak og tett samhandling med øvrige fagområder og tjenester, er 
viktige satsningsområder.  

Fagstab Oppvekst 
Fagstab Oppvekst skal ivareta sentrale faglige og administrative oppgaver overfor alle tjenestene i 
Oppvekst. Fagstaben skal være en støtte for tjenestene og for ledelsen i Oppvekst, for å bidra til kvalitet 
og effektivitet i kjerneaktiviteten. Sentrale oppgaver er bla faglig, juridisk og administrativ veiledning og 
støtte, ivaretakelse av barnehage- og skoleeierrollen, statistikk og analyse,  internkontroll og 
kriseberedskap. 

Fagstaben har ansvar for forvaltning og utbetaling av tilskudd til kommunens 47 private barnehager. 

Fagstaben har også en egen seksjon for barnehagemyndighet. En stor oppgave er barnehageopptak og 
tilsyn med barnehagene. I tillegg er det mange forvaltningsoppgaver, herunder tilskudd til private 
barnehager, behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet, søknader om tilrettelegging 
av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne og søknader om redusert foreldrebetaling. 
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Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  405 552 405 552 405 552 405 552 

Sum Lønns- og prisvekst 7 778 7 778 7 778 7 778 
Sum Tekniske justeringer 25 026 25 026 25 026 25 026 

Vedtak forrige periode     
Fet: Endring i finansieringsforskriften for private barnehager -230 -550 -550 -550 
Fet: Økt kommunalt driftstilskudd til private barnehager 
grunnet lovpålagt bemanningsnorm fra august 2018 i 
barnehagene 

1 200 2 750 2 750 2 750 

Sørum: Privat barnehage Fossumjordet, tilskudd 40 + 20 + 20 
barn (=80 barn) 

3 000 6 087 9 264 9 264 

Sum Vedtak forrige periode 3 970 8 287 11 464 11 464 

Konsekvensjusteringer 36 774 41 091 44 268 44 268 

Konsekvensjustert ramme 442 326 446 643 449 820 449 820 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -750 -1 050 -6 525 -6 525 
Ett årsverk i Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) holdes 
vakant 

-850 -850 -850 -850 

Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst -1 164 -1 164 -1 164 -1 164 
Redusert bruk av konsulentbistand i Pedagogisk-psykologisk 
avdeling (PPA) 

-127 -127 -127 -127 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav -2 891 -3 191 -8 666 -8 666 
Endring i brukerbetalinger og gebyrer     
Besparelse på utbetaling av tilskudd til private barnehager -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Sum Endring i brukerbetalinger og gebyrer -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Nye tiltak     
Moderasjonsordninger 1 500 1 500 1 500 1 500 
Moderasjonsordninger - private barnehager 200 200 200 200 
Refusjon for barn i andre kommunes private barnehager 4 300 4 300 4 300 4 300 
Sum Nye tiltak 6 000 6 000 6 000 6 000 

Nye tiltak og realendringer budsjett 109 -191 -5 666 -5 666 

Ramme 2020-2023 442 435 446 452 444 154 444 154 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Ett årsverk i Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) holdes vakant 
Som et ledd i å finne besparelser, foreslås å holde ett årsverk i pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) 
holdes vakant. 
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Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst 
Som ledd i å tilpasse budsjettene til rammen er det foretatt et generelt reduksjon i et antall 
budsjettposter på de ulike kommunalområdene. Reduksjonen er på 3,7 millioner kroner, og er foretatt 
på budsjettposter som kurs og kompetanseheving, bevertning i forbindelse med kurs, 
undervisningsmateriell og faglitteratur. Videre er budsjettet tatt ned på juridisk bistand, leie av 
parkeringsplasser, inventar, arbeidsklær og datautstyr.  

Redusert bruk av konsulentbistand i Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) 
Skedsmo pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) har tidligere leid inn privat konsulent for å 
saksbehandle voksne sin rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 4A-2. Som et 
innsparingstiltak vil Lillestrøm PPA selv saksbehandle disse sakene. 

Besparelse på utbetaling av tilskudd til private barnehager 
Ved en feil ble det lagt inn midler til tilskudd til en privat barnehage på Fossumjordet i dagens Sørum 
kommune på 3 millioner kroner. Byggeprosess er ikke påbegynt og kommunen har ikke gitt økonomisk 
garanti. Disse utgiftene kan derfor tas ut, noe som gir en besparelse i budsjett for utbetaling av tilskudd 
til private barnehager på tilsvarende beløp. 

Moderasjonsordninger 
Kommunen vil ha en økt kostnad knyttet til moderasjonsordninger, da inntektsgrensene er økt og flere 
innbyggere vil komme innunder ordningen og ha rett til lavere betaling.  

Moderasjonsordninger - private barnehager 
Kommunen vil ha en økt kostnad knyttet til moderasjonsordninger, da inntektsgrensene er økt og flere 
innbyggere vil komme innunder ordningen og ha rett til lavere betaling.  

Refusjon for barn i andre kommunes private barnehager 
Foreldre har fritt barnehagevalg og må ikke ha barnehagetilbud i sin hjemkommune. Ved plass i private 
barnehager i annen kommune må bostedskommunen refundere tilskudd til vertskommunen. 
Erfaringstall fra alle tre kommunene viser en merkostnad på dette området. Det er derfor behov for å 
legge inn en økning på 4,3 millioner kroner. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Driftstilskuddet til private barnehager 6 850 850 850 850 

Sum  850 850 850 850 

Driftstilskuddet til private barnehager 
Beregninger viser at utbetaling av tilskudd til private barnehager i Fet og Skedsmo i 2019 er 850 000 
kroner høyere enn budsjettert. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av rapportering fra barnehagene 15. 
desember. Dersom situasjonen er tilsvarende 2019, vil det derfor trolig være nødvendig med midler til å 
dekke et merbehov på 850 000 kroner. 
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Barnehager 

 
Ramstadskogen barnehage. Foto: Monica Berntsen Torp 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lillestrøm kommune har 74 barnehager, 27 kommunale og 47 private. Per 1. januar 2020 anslås det at 
4650 barn har barnehageplass i Lillestrøm kommune, fordelt på 53 % i kommunale barnehager og 47 % i 
private. 

Åtte av barnehagene er ressursbarnehager med forsterket spesialpedagogisk kompetanse. 
Ressursbarnehagene har tilrettelagt tilbud til barn med særskilte behov i tillegg til at de yter tjenester til 
de andre barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Kommunen har i tillegg en åpen 
barnehage tilknyttet Idrettsparken barnehage på Sørumsand. 

Barnehagene har ansvar for drift av et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder i henhold til lov om 
barnehager med tilhørende forskrifter. 

Barnehagene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek i samarbeid og forståelse med hjemmet, samt 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Som barnehageeier har kommunen ansvar 
for drift av de kommunale barnehagene. I tillegg har kommunen ansvar som barnehagemyndighet for 
alle barnehagene i kommunen. Denne funksjonen ligger til fagstab oppvekst. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  401 635 401 635 401 635 401 635 

Sum Lønns- og prisvekst 10 733 10 733 10 733 10 733 
Sum Tekniske justeringer -59 181 -59 181 -59 181 -59 181 

Vedtak forrige periode     
Fet: Ny barnehage på Dalen - oppstart august 2020 2 500 5 400 5 400 5 400 
Fet: Styrke budsjett/reversere kutt i 2018 og 2019 -550 -550 -550 -550 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 7 875 17 475 17 475 17 475 
Sum Vedtak forrige periode 9 825 22 325 22 325 22 325 

Konsekvensjusteringer -38 623 -26 123 -26 123 -26 123 

Konsekvensjustert ramme 363 011 375 511 375 511 375 511 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 750 750 750 750 
Besparelse av fire årsverk ved Fjellbovegen barnehage -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst -691 -691 -691 -691 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Innsparing barnehage -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -5 341 -5 341 -5 341 -5 341 

Endring i brukerbetalinger og gebyrer     
Harmonisering kostpenger barnehager, innføre betaling for 
melk og frukt i Skedsmobarnehager. 60 kroner pr måned, pr 
barn 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Merinntekter brukerbetaling Fjellbovegen barnehage i forhold 
til budsjett 2019 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Sum Endring i brukerbetalinger og gebyrer -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 
Nye tiltak     
 Varig finansiering av to årsverk på forsterket base på 
Strømmen barnehage 

1 400 1 400 1 400 1 400 

Behov for 50 % assisterende styrer i Idrettsparken barnehage 421 421 421 421 
Kompetanseheving barnehage - lovkrav pedagoger-
harmonisering 

400 400 400 400 

Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage 0 350 350 350 
Økning med fire avdelinger på Sagelva og tre avdelinger på 
Volla barnehager  

3 900 3 900 3 900 3 900 

Sum Nye tiltak 6 121 6 471 6 471 6 471 

Nye tiltak og realendringer budsjett -1 420 -1 070 -1 070 -1 070 

Ramme 2020-2023 361 592 374 442 374 442 374 442 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Besparelse av fire årsverk ved Fjellbovegen barnehage 
Fjellbovegen barnehage er budsjettert med 24 årsverk. I forhold til antall barn i barnehagen tilsvarer 
pedagog og bemanningsnorm behov for 20 årsverk. Rammen til Fjellbovegen barnehage tas ned med 3 
millioner kroner. 

Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst 
Som ledd i å tilpasse budsjettene til rammen er det foretatt et generelt reduksjon i et antall 
budsjettposter på de ulike kommunalområdene. Reduksjonen er på 3,7 millioner kroner, og er foretatt 
på budsjettposter som kurs og kompetanseheving, bevertning i forbindelse med kurs, 
undervisningsmateriell og faglitteratur. Videre er budsjettet tatt ned på juridisk bistand, leie av 
parkeringsplasser, inventar, arbeidsklær og datautstyr.  

Innsparing barnehage 
For å komme i balanse med budsjettene er det lagt inn et kutt på 1% av budsjettene til den enkelte 
barnehage. Størstedelen av barnehagens budsjetter er knyttet opp til lønnskostnader, og lovfestede 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 81 av 214 

normer for bemanning gjør at det er lite rom for kutt. Tiltaket vil trolig gå ut over barnehagenes 
muligheter til å sette inn vikarer ved fravær og i ferier. 

Harmonisering kostpenger barnehager, innføre betaling for melk og frukt i 
Skedsmobarnehager. 60 kroner pr måned, pr barn 
I dag tar ikke de kommunale barnehagene Skedsmo kommune inn kostpenger. Barnehagene serverer 
ikke lunsj, men har tilbud om frukt og melk. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage sier at betaling for 
kost kan komme i tillegg til maksprisen. Som et ledd i harmonisering av tjenestene i Lillestrøm kommune 
foreslås det å innføre betaling for servering av frukt og melk i tidligere skedsmobarnehager, med 60 
kroner pr barn pr måned. 

Merinntekter brukerbetaling Fjellbovegen barnehage i forhold til budsjett 2019 
Inntekter fra betaling for opphold i Fjellbovegen barnehage var budsjettert for lavt i 2019. Budsjettert 
inntekt fra oppholdsbetaling i 2020 er oppjustert med 1,2 millioner kroner.  

Varig finansiering av to årsverk på forsterket base på Strømmen barnehage 
Strømmen barnehage har en tilrettelagt avdeling for barn med store hjelpebehov, som trenger særskilt 
tilrettelegging av barnehagetilbudet. Avdelingen er styrket med årsverk utover lovpålagt 
grunnbemanning, samt ansatte med spesialkompetanse. To stillinger ved avdelingen har tidligere blitt 
finansiert ved hjelp av fondsmidler. Fondsmidlene er nå brukt opp, men behovet for stillingene er der 
fortsatt og stillingene må dekkes av det ordinære driftsbudsjettet. 

Behov for 50 % assisterende styrer i Idrettsparken barnehage 
For å ivareta driften ved Idrettsparken barnehage på en god måte er det behov for opprettelse av 50 % 
stilling som assisterende styrer. 

Det stilles store krav til barnehagene når det gjelder å følge opp krav i barnehageloven og rammeplan. 
Barnehagene opplever et økende press rundt barn med særskilte behov, og dette medfører flere møter 
og skrivearbeid for styrer. I en barnehage på størrelse med Idrettsparken barnehage er det dessuten 
mange oppgaver knyttet til administrasjon og personaloppfølging. 
Fra medio 2019 fikk Idrettsparken barnehage ansvar for Åpen barnehage. Dette medførte større ansvar 
og ytterligere to ansatte. 

Tiltaket ses også i sammenheng med en harmonisering i Lillestrøm, hvor barnehager av tilsvarende 
størrelse har assisterende styrer eller merkantilt personell. 

Kompetanseheving barnehage - lovkrav pedagoger-harmonisering 
«Kompetanse for fremtidens barnehage» 2018 – 2022 stiller tydelige krav til barnehageeier, som skal 
sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse og bidra med egne midler til 
kompetansetiltak. Tidligere har kommunene fått midler via Fylkesmannen til felles kompetansetiltak for 
både kommunale og private barnehager. Ordningen ble avviklet i 2018. For å innfri kravet som 
kommunale barnehageeier må det legges inn egne kommunale midler. 

Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage 
Partene i arbeidslivet har inngått en avtale om toårig veiledningsordning for ny utdannede og nyansatte 
lærere. Lillestrøm kommune har rigget en god veiledningsordning for sine nyutdannede lærere i 
barnehager, en del av ordningen er mentorer ute i barnehagene. Tiltaket er knyttet til 
lønnskompensasjon til mentorene.  
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Økning med fire avdelinger på Sagelva og tre avdelinger på Volla barnehager  
Kommunen har plikt til å oppfylle rett til barnehageplass regulert i barnehageloven § 12 a. I forbindelse 
med hovedopptaket i Skedsmo i 2019 manglet det plass til 129 barn for å oppfylle lovkravet. For å innfri 
retten til alle barn i årets opptak ble det satt opp paviljonger ved Sagelva og Volla barnehage. Dette 
førte til en merkostnad høsten 2019 som vi også har med oss inn i 2020.  

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
50 % styrer Dalen barnehage 6 430 0 0 0 
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ønsket 
kommunal finansiering 

6 800 1 200 900 250 

IKT i skole og barnehage 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum  2 230 2 200 1 900 1 250 

 

50 % styrer Dalen barnehage 
Økning av stilling i forbindelse med bygging og utvidelse av barnehagen. Ligger inne med 100 % stilling 
fra august 2020, dette er  50 % stilling i 7/12 av 2020. 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ønsket kommunal finansiering 
Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning (ABLU) er tilrettelagt utdanning for ansatte 
fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er 
mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent. De tre kommunene har i dag ulike støtteordninger for 
ABLU-studenter. Forslag til ordning for Lillestrøm kommune er at studentene jobber 60 % og får utbetalt 
80 % lønn. Det er stor mangel på barnehagelærere i kommunen og rekruttering fra egne ansatte har vist 
seg å være et svært effektivt tiltak. 

IKT i skole og barnehage 
I Sørum sitt investeringsbudsjett 2019-2022 ligger 2,5 millioner kroner øremerket til ikt i skole og 
barnehage. Denne satsningen er ikke videreført i Lillestrøm sitt forslag til investeringsbudsjett. En ønsket 
prioritering av midlene vil rådmannen ønske å gjøre over driftsbudsjettet, og ikke 
investeringsbudsjettet. Dette er ikke prioritert i 2020 av hensyn til kommunens totale økonomi. 
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Skoler 

 
Sten-Tærud skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lillestrøm kommune har 31 skoler inklusiv to spesialskoler, kulturskole og voksenopplæring. Av disse er 
17 rene barneskoler, seks er rene ungdomsskoler og seks er 1-10-skoler. Lillestrøm kulturskole tilbyr 
både breddeopplæring og talentutvikling i en rekke kunstfag, som en del av skolene i 
Lillestrøm.  Voksenopplæringen tilbyr undervisning i norsk og samfunnsfag for deltakere i 
introduksjonsordningen samt grunnskoletilbud til voksne som av ulike årsaker ikke har dette fra før.  

Til sammen 11 000 barn og unge får opplæringen sin i grunnskolene i Lillestrøm. På kommunens 
voksenopplæring får omlag 500 voksne opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller i grunnskolefag. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  948 159 948 159 948 159 948 159 

Sum Lønns- og prisvekst 28 100 28 100 28 100 28 100 
Sum Tekniske justeringer -17 708 -17 708 -17 708 -17 708 

Vedtak forrige periode     
Fet: Digitalt løft i skolene, kompetanseheving og PC-dekning 320 660 660 660 
Fet: Skoleskyss, midlertidig trafikkfarlig skolevei - utbygging 
Granåsen/Fet 

0 -680 -680 -680 

Fet: Styrke budsjett/reversere kutt i 2018 og 2019 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 
Fet: Økte kostnader elevtransport ut 2019 mens svømmehall 
på Østersund rehabiliteres 

-60 -60 -60 -60 

Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 6 000 12 500 20 000 20 000 
Andre tiltak 3 000 6 000 9 000 9 000 
Sørum: Innføring av ny Lærernorm fra høst 2018 (Seks 
årsverk) 

0 0 0 0 

Sørum: Økt statstilskudd til lærernorm 0 0 0 0 
Sum Vedtak forrige periode 7 610 16 770 27 270 27 270 

Konsekvensjusteringer 18 002 27 163 37 662 37 662 

Konsekvensjustert ramme 966 161 975 322 985 821 985 821 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 1 500 1 500 1 500 1 500 
Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst -245 -245 -245 -245 
Innsparing i forbindelse med at Fet går ut av samarbeid med 
Aurskog-Høland kommune om voksenopplæring og elevene 
blir ivaretatt i Lillestrøm VO  

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Innsparing skole og skoleadministrasjon -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -8 745 -8 745 -8 745 -8 745 

Endring i brukerbetalinger og gebyrer     
Harmonisering av brukerbetaling i kulturskolen -500 -500 -500 -500 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Økt foreldrebetaling for SFO med moderasjonsordning for 
lavinntektsfamilier 

-8 800 -8 800 -8 800 -8 800 

Sum Endring i brukerbetalinger og gebyrer -9 300 -9 300 -9 300 -9 300 
Nye tiltak     
Elevtallsvekst - økte kostnader til grunnskole 0 1 000 2 000 3 000 
Gratis SFO for familier med barn med særskilte behov på 5.-
10. trinn  

703 703 703 703 

Harmonisering av kulturskoletilbud til kommunens skolekorps 950 950 950 950 
Innlemming av tilskudd til leirskoleopphold i kommunens 
rammetilskudd 

835 835 835 835 

Innlemming av øremerket tilskudd til minstenorm for 
lærertetthet og vekst i frie midler til tidlig innsats i 
kommunene  

29 998 29 998 29 998 29 998 

Interkommunalt samarbeid i Follo, øvre Romerike og nedre 
Romerike om utviklingsveiledere i skole 

530 530 530 530 

Kompensere for mindreinntekter fra statlige overføringer til 
voksenopplæringen 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Kompetanseheving for nye krav i læreplanen  1 970 1 970 1 970 1 970 
Ordning med toårig veiledning av alle nyutdannede lærere i 
skole og barnehage 

550 550 550 550 

Spesialtiltak for elever med nedsatt funksjonsevne  3 000 3 000 3 000 3 000 
Utvide Skedsmo kommunes ordning med faggrupper for 
lærere til å gjelde hele Lillestrøm kommune 

700 700 700 700 

Sum Nye tiltak 44 236 45 236 46 236 47 236 

Nye tiltak og realendringer budsjett 26 191 27 191 28 191 29 191 

Ramme 2020-2023 992 352 1 002 513 1 014 012 1 015 012 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst 
Som ledd i å tilpasse budsjettene til rammen er det foretatt et generelt reduksjon i et antall 
budsjettposter på de ulike kommunalområdene. Reduksjonen er på 3,7 millioner kroner, og er foretatt 
på budsjettposter som kurs og kompetanseheving, bevertning i forbindelse med kurs, 
undervisningsmateriell og faglitteratur. Videre er budsjettet tatt ned på juridisk bistand, leie av 
parkeringsplasser, inventar, arbeidsklær og datautstyr.  

Innsparing i forbindelse med at Fet går ut av samarbeid med Aurskog-Høland kommune om 
voksenopplæring og elevene blir ivaretatt i Lillestrøm VO  
I flere år har Fet kjøpt voksenopplæringstjenester fra Aurskog-Høland i et vertskommunesamarbeid. 
Samarbeidet ble sagt opp høsten 2019, med avtale om å kjøpe plasser videre for enkelte elever i en 
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overgangsperiode. Fra høsten 2019 har de fleste elever med vedtak om voksenopplæring fra Fet fått sitt 
tilbud ved voksenopplæringen i Skedsmo.  

Når voksenopplæringen gis i regi av Lillestrøm kommune, innebærer dette mer effektiv drift og 
besparelser for kommunen. Det er mulig å gi et tilbud med god kvalitet og samtidig ta ut besparelse på 
anslagsvis 1 million kroner fra 2020. Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltak om behov for økte 
midler i Lillestrøm voksenopplæring. 

Innsparing skole og skoleadministrasjon 
For å komme i balanse med budsjettene er det lagt inn et kutt på 9 millioner innenfor skole og 
skoleadministrasjon. Kuttet innebærer i hovedsak innsnevring av ordning med tilsynsvakter, innskjerping 
av praksis rundt sykerefusjon og vikarbruk samt et flatt kutt fordelt på de ulike skolene. Størstedelen av 
skolenes budsjetter er knyttet opp til lønnskostnader. Skolene har begrensete muligheter til å ta ned 
kostnader på andre driftsutgifter. Grunnskolene har strenge krav til lærernorm slik at kuttene trolig i 
hovedsak vil gå utover skolenes mulighet til å sette inn vikarer ved fravær samt å gjennomføre 
allmennpedagogiske styrkingstiltak rundt enkeltklasser.  

Harmonisering av brukerbetaling i kulturskolen 
I tråd med vedtak i fellesnemnda om harmonisering av brukerbetaling (sak 18/69), legges det opp til en 
brukerbetaling på Skedsmo-nivå, noe som vil innebære en økning i brukerbetaling i Fet og Sørum. 
Satsene vil bygge på vedtak i fellesnemnda korrigert med indeks for prisstigning. 

Økt foreldrebetaling for SFO med moderasjonsordning for lavinntektsfamilier 
SFO-foreldrebetaling skal harmoniseres i Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020. Rådmannens forslag 
innebærer at SFO får et prisnivå tilsvarende det Skedsmo har i dag (3424 kroner for full plass per 2019, 
prisjustert i tråd med regulær prisutvikling). Dette betyr en økt foreldrebetaling på omlag 600 kroner 
månedlig i Sørum og 200 kroner månedlig i Fet. En del familier med moderat til lavere inntekt som fram 
til 2019 benyttet seg av søskenmoderasjonsordninger i Sørum eller av inntektsmoderasjonsordning i 
Skedsmo vil i rådmannens forslag få økt kostnad for SFO. 

Rådmannen foreslår imidlertid samtidig en gradert moderasjonsordning for familier med lav inntekt. 
Forslaget er til dels begrunnet i signaler fra nasjonale myndigheter. I Regjeringens forslag til 
statsbudsjett foreslås det en moderasjonsordning for lavinntektsfamilier med barn på 1. og 2. trinn på 
SFO, tilsvarende moderasjonsordningen i barnehage. Forslaget innebærer at familier ikke skal betale 
mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass. Etter budsjettforslaget skal dette tre i 
kraft fra . august 2020, og vil følgelig også gjelde for Lillestrøm kommune.  

Rådmannen foreslår at 6 %-ordningen i Lillestrøm også skal gjelde elever på 3. og 4. trinn. En 
behovsprøvd moderasjonsordning vil hjelpe de familiene som ikke ellers kunne ha deltatt på SFO. 

Forslaget om å innføre moderasjonsordning for 1. og 2. trinn allerede fra 1. januar 2020 vil gi en kostnad 
på omlag 1,8 millioner kroner årlig. Anslaget er basert på utregning gjort av Regjeringen i forbindelse 
med budsjettforslaget, basert på et gjennomsnitt av befolkningen. Rådmannen har ikke egne 
beregninger på dette utover Regjeringens estimat. Fra høsten 2020 vil kommunen bli kompensert for 
moderasjonsordningen på 1. og 2. trinn med ca. 0,8 millioner kroner for høstsemesteret. Rådmannen 
estimerer at moderasjonsordning for 3. og 4. trinn vil utgjøre i overkant av 1,2 millioner kroner på 
årsbasis. Her vil det ikke komme statlig kompensasjon. 

Et heldagstilbud på SFO må sees på som et lavterskel- og forebyggende tiltak, som bidrar til integrering 
og som kan forhindre bruk av andre, mer kostnadskrevende tiltak innenfor eksempel barnevern. Ut fra 
et samfunnsøkonomisk perspektiv er det gunstig å bistå foreldre slik at de selv kan gå på skole eller delta 
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i arbeidslivet. Rådmannens forslag innebærer en økt belastning for normalinntekstfamilier, men 
for familiene med lavest inntekt vil forslaget innebære at SFO kan bli nær sagt gratis. 

Elevtallsvekst - økte kostnader til grunnskole 
Det er estimert 7,5 % elevtallsvekst fram til 2029. Årlig elevtallsvekst vil være på omlag 100 elever, men 
veksten er ikke jevnt fordelt på skole og krets. Erfaringstall fra Skedsmo tilsier at elevtallsveksten 
innebærer en økt kostnad på fire millioner kroner årlig. Dette ligger inne i budsjettene. Det forventes 
ingen vekst i Fet i 2020. I Sørum forventes en vekst særlig på Sørumsand og Frogner, men sett under ett 
estimeres denne veksten til å bli nøytralisert som følge av grensejustering mot Nes. Det legges derfor 
ikke inn noe ytterlige behov i 2020, men rådmannen varsler allikevel et økt behov på grunn av 
elevtallsvekst fra 2021. Det er lagt inn ytterligere  kompensasjon for elevtallsvekst fra 2021 med en 
million kroner. 

Gratis SFO for familier med barn med særskilte behov på 5.-10. trinn  
På Frydenlund skole tilbys SFO-plass for barn med særskilte behov på 1.- 10. årstrinn. På Skåningsrud 
skole tilbys SFO-plass for barn med særskilte behov på 1- til 7. årstrinn. Rådmannen henviser til politisk 
sak om vedtekter for SFO hvor det blir beskrevet hvordan tilbudet om SFO for barn med spesielle behov 
er planlagt rigget i Lillestrøm kommune. Tilbudet må sees i lys av spesialskolenes kapasitet og i 
sammenheng med et pågående arbeid med å se SFO-tilbud i sammenheng med avlastningstilbud i tråd 
med helselovgivningen. 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det en ordning med gratis SFO for barn med særskilte 
behov på 5.-7. årstrinn. Rådmannens forslag innebærer et forslag om gratis SFO for barn på 5.-10. trinn 
som har tilbud på en av kommunens spesialskoler. Forslaget til statsbudsjett innebærer at kommunen 
fra og med høsten 2020 vil bli kompensert for kostnader for de av disse elevene som går på 5.-7. trinn. 
For elever på 8.-10. trinn vil det i 2020 ikke komme statlig kompensasjon.  

Harmonisering av kulturskoletilbud til kommunens skolekorps 
I Lillestrøm kommune er det tilsammen sju skolekorps med omlag 550 medlemmer. Skolekorpsene er 
viktige for det lokale kulturlivet og drives på frivillig basis. Det er kun i Fet og Skedsmo at skolekorpsene 
får tilgang til instruksjon gjennom kulturskolen. Det er behov for å harmonisere dette tilbudet slik at 
Lillestrøm kulturskole tilbyr at instruksjon av skolekorpselever gis av lærerne ansatt i Lillestrøm 
kulturskole. For å dekke korpsenes behov må ressursen økes med 37 rammetimer som tilsvarer 1,9 
årsverk. Det vil imidlertid også bli økt brukerbetaling fra korpsene, som reduserer merbehovet noe. 

Innlemming av tilskudd til leirskoleopphold i kommunens rammetilskudd 
Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting som 
del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkede tilskuddet som kommunene har mottatt til 
leirskoleopplæring innlemmes fra 2020 i kommunens rammetilskudd med 0,8 millioner 
kroner. Kommunalområdet er for skole er kompensert med samme beløp. 

Innlemming av øremerket tilskudd til minstenorm for lærertetthet og vekst i frie midler til 
tidlig innsats i kommunene  
Statsbudsjettet for 2020 foreslår en innlemming av øremerket tilskudd til minstenorm for lærertetthet i 
skolene. Videre foreslås en styrking av kommunenes vekst i frie midler på 400 millioner kroner på 
landsbasis, begrunnet i "tidlig innsats" i skolene. Grunnskolen kompenseres for innlemmingen i 
rammetilskuddet med 23,29 millioner kroner fra 2020. Videre tilføres skolen ytterligere 6,7 millioner 
kroner, som del av veksten i frie midler til kommunene. Samlet styrking av rammen er på 29,9 millioner 
kroner. Kompensasjonen for bortfall av øremerket tilskudd og veksten i frie midler bidrar til å sikre 
minstenorm for lærere i grunnskolen i Lillestrøm. 
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Interkommunalt samarbeid i Follo, øvre Romerike og nedre Romerike om utviklingsveiledere 
i skole 
Kommunene Fet, Sørum og Skedsmo har i flere år benyttet seg av utviklingsveiledere. Disse bistår i 
kvalitetsutviklingsarbeidet ved å planlegge og gjennomføre lærende ledernettverk, organisere 
skoleeiernettverk og bistå i arbeidet opp mot universitet og høyskoler for å søke om- og dra nytte av 
desentrale kompetansemidler. Arbeidsgiveransvaret for utviklingsveilederne har til nå ligget i Akershus 
fylkeskommune, men fra 2020 ønsker ikke Viken å legge til rette for dette. Lørenskog kommune har 
tilbudt seg å ta det administrative ansvaret for å videreføre ordningen, som et interkommunalt 
samarbeid. Forutsetningen er at deltakerkommunene bidrar med sin del av kostnadene. Kostnadene er 
dermed begrunnet i Lillestrøm kommunes andel av ordningen. 

Kompensere for mindreinntekter fra statlige overføringer til voksenopplæringen 
Voksenopplæringssenteret er et sentralt virkemiddel for å nå kommunens mål på 
integreringsområdet. Lillestrøm voksenopplæringssenter deltar i forsøk med modulstrukturerte 
læreplaner, der en av målsetningene er å tilby elevene fleksibilitet i opplæringsløpene sine. 
Fleksibiliteten som tilbys er en viktig forutsetning for at flyktninger kan kombinere jobb og utdanning. 
Fra og med 2019 ble voksenopplæringssentrene pålagt å arrangere nasjonale norskprøver fire ganger i 
året. Prøvene går over flere dager, og er et obligatorisk tilbud; ikke bare til skolens elever, men til alle 
innbyggere i kommunen som har behov for å dokumentere sine norskkunnskaper. Inntektene fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samtidig blitt redusert. Dette skyldes at vilkår for 
tildeling av tilskudd for voksne innvandrere som har rett eller plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, er endret. 

En samlet vurdering tilsier at ressursgrunnlaget i dag ikke er tilstrekkelig for å sikre en tilfredsstillende 
måloppfyllelse. Lillestrøm voksenopplæring skal betjene hele kommunen inkludert deltakere fra Fet, 
som fram til 2019 fikk sitt tilbud gjennom et vertskommunesamarbeid med Aurskog-Høland. Den økte 
aktiviteten i Lillestrøm voksenopplæring må derfor sees i sammenheng med eget punkt om reduksjon i 
kostnadene i forbindelse med at elever fra Fet tas ut av opplæringen i Aurskog-Høland. 

Kompetanseheving for nye krav i læreplanen  
En fornyet læreplan, Fagfornyelsen, skal gjelde for skolen fra 2020. Alle fagplaner endres og overordnet 
del av læreplanen blir fornyet. Dette setter store krav til utviklingsarbeid og kompetanseheving. 
Læreplanens nye overordnete del beskriver tydeligere krav til at skoleeier skal legge til rette for faglig 
oppdatering og utvikling i profesjonsfellesskap. For å møte disse kravene, vurderer Rådmannen et økt 
behov for kompetanseheving for å styrke skolene i å håndtere endringer i fagplaner, drive 
kompetanseheving innen IKT og læring, møte forskriftsfestede krav til å tilby programmering i flere fag, 
ta i bruk den nasjonale satsingen på lærerspesialister og utvikle felles pedagogisk skjønn og 
profesjonsfaglig kompetanse på fellesarenaer på tvers som en avgjørende del av arbeidet med å skape 
felleskultur og likeverdig opplæring i hele Lillestrøm.  

Ordning med toårig veiledning av alle nyutdannede lærere i skole og barnehage 
Hvert år vil Lillestrøm kommune ha omlag 120 helt nyutdannede lærere i skole og barnehage. Sammen 
med staten har alle kommuner forpliktet seg til å gi disse veiledning i to år. Dette innebærer en utvidelse 
av forpliktelsene i og med at det tidligere bare var forpliktelser knyttet til veiledningsordning det første 
yrkesåret. Veiledningsordningen skal gi nyutdannede en god start i yrkeslivet, bidra til at de står i yrket 
og at de ønsker å fortsette som lærere i barnehager og skoler i Lillestrøm. 

Spesialtiltak for elever med nedsatt funksjonsevne  
Antall barn med særlige hjelpebehov har økt mer de siste årene enn det veksten i barnetallet skulle tilsi. 
Statistikk fra Utdanningsdirektoratet indikerer den samme utviklingen i de fleste kommuner, uten at det 
er mulig å gi enkle svar på hva som er årsaken. Vi observerer en særlig økning av barn med 
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ekstraordinært behov for skjerming. Disse barna har gjerne vansker innenfor autismespekteret. Selv om 
de fungerer helt normalt kognitivt, kan det være så vanskelig for dem å fungere godt og å være trygge 
sammen med andre barn at det er ytterst krevende for skoler å tilpasse opplæringen. Ofte vil det også 
være svært ressurskrevende å bygge trygghet for elevenes klassekamerater slik at skolemiljøet blir godt 
og trygt for alle barn. Det er gjerne behov for både ekstra voksne, fysiske tiltak med egne rom og 
spesialundervisning i delvis stort omfang. 

Det er viktig at barna inkluderes mest mulig på nærskolen slik at de får øvelse og hjelp til å fungere i 
kjente omgivelser og sammen med barn på samme alder. Lillestrøm kommunes inkluderingsperspektiv 
betyr at den absolutte majoriteten av disse elevene bør ivaretas i nærskolene, med et tilsvarende økt 
behov for ressurser. Bare i Skedsmo har det vært et merforbruk på omlag 6 millioner kroner de siste 
årene, noe som tilsier at det er en underfinansiering på området. Det er kun funnet rom for å 
kompensere rammen med tre millioner kroner, for å bygge opp felles- og desentral kompetanse på 
kommunens skoler, slik at de fleste elevene kan ivaretas på egen nærskole.  

Utvide Skedsmo kommunes ordning med faggrupper for lærere til å gjelde hele Lillestrøm 
kommune 
I Skedsmo kommune har det i lang tid vært en ordning med faggrupper for lærere. I fem økter i året 
samles lærere fra kommunens skoler til faggrupper på tvers. Faggruppene skal bidra til felles praksis, 
faglig utvikling og å redusere sprik i kompetanse. Tiltaket driftes av lærerne selv og faggruppelederne er 
spesielt dedikerte og dyktige lærere som får noe tid til å organisere nettverkene. Faggruppeordningen 
organiseres overordet fra Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA). Faggruppene får svært gode 
tilbakemeldinger av de som deltar, når det gjelder nytten av tiltaket. Rådmannen vurderer at ordningen 
med faggrupper er en effektiv måte å bidra til kvalitetsutviklingen i Lillestrømskolen. Kostnadsøkningen 
er begrunnet i noe økte driftsutgifter og behov for flere faggruppeledere når det skal rigges for å 
nå omlag 1000 lærere, mot omlag 700 som ordningen har vært rigget for til nå.  

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

 
Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
IKT i skole og barnehage 0 1 500 1 500 1 500 1 500 
Implementering av nye digitale løsninger for 
voksenopplæring og flyktningetjeneste samt økt 
saksbehandling  

6 700 0 0 0 

Utvide tilbudet om én uketime musikkopplæring med 
lærere i kulturskolen til alle kommunens 1. trinn  

6 210 500 500 500 

Økning i tjeneste for logopedi / synspedagogikk og 
audiopedagogikk for barn, unge og voksne 

0 7 000 7 000 7 000 7 000 

Økt timeressurs i kulturskolen for økt individuell opplæring 
fra 20 til 25 minutter  

6 1 500 1 500 1 500 1 500 

Sum  10 910 10 500 10 500 10 500 

 

IKT i skole og barnehage 
I Sørum sitt investeringsbudsjett 2019-2022 ligger 2,5 millioner kroner øremerket til ikt i skole og 
barnehage. Denne satsningen er ikke videreført i Lillestrøm sitt forslag til investeringsbudsjett. En ønsket 
prioritering av midlene vil rådmannen ønske å gjøre over driftsbudsjettet, og ikke 
investeringsbudsjettet. Dette er ikke prioritert i 2020 av hensyn til kommunens totale økonomi. 
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Implementering av nye digitale løsninger for voksenopplæring og flyktningetjeneste samt økt 
saksbehandling  
Voksenopplæringen opplever økt saksbehandlingsbelastning i forbindelse med statlige føringer om 
gjennomføring av flere norskprøver, økt tilstrømming av elever til grunnskole og implementering av nye 
digitale systemer. Når Lillestrøm voksenopplæring blir samlokalisert, vil dette kunne avhjelpe 
situasjonen, men i 2020 er det behov for en stilling for å avhjelpe den økte belastningen. 

Utvide tilbudet om én uketime musikkopplæring med lærere i kulturskolen til alle 
kommunens 1. trinn  
Skolene i gamle Skedsmo kommune får en time (45 minutter) musikkundervisning i 1. klasse i 
grunnskolen gjennom kulturskolens lærere. I 2018 var det 31 klasser som fikk dette tilbudet. Utgiften 
ligger i musikk- og kulturskolens budsjett. Dette er et godt lavterskeltilbud og gir skolene tilgang til 
spisskompetanse på et fagområde hvor grunnskolelærere ofte ikke har den kompetansen læreplanen i 
musikk forutsetter. For en harmonisering av tilbudet i Lillestrøm er det behov for 51 timer, en økning på 
20 timer (regnet i 45 minutter). 

Økning i tjeneste for logopedi / synspedagogikk og audiopedagogikk for barn, unge og voksne 
Frydenlund skole har logopeditjeneste som til nå har blitt brukt opp mot Skedsmos innbyggere. Fet og 
Sørum har ikke noen slik samlet tjeneste. Det er behov for å øke omfanget av tjenester innen 
synspedagogikk, logopedi og hørselspedagogikk med 7 pedagogstillinger og 1,5 administrative stillinger. 
Dette utgjør en årlig kostnad på 7 millioner. 

Økt timeressurs i kulturskolen for økt individuell opplæring fra 20 til 25 minutter  
Elevene innen sang- og instrumentalundervisning har fram til 1.1.2020 undervisningsressurs på 20 
minutter i Sørum og Skedsmo, Fet har 22 minutt undervisningsressurs pr elev. For elever i Sørum og Fet 
vil økt brukerbetaling (se eget punkt om dette) føre til at tilbudet vil oppleves som dårligere enn i dag. 
Samtidig har Lillestrøm en deltakelse i kulturskolen som er svakere enn den nasjonale målsettingen på 
30% deltakelse. Kulturskolen konkurrerer med private tilbydere som ofte er vesentlig dyrere. 
Undervisningstiden økes derfor enhetlig fra 20 til 25 minutter samtidig som at brukerbetalingen legges 
på et høyere nivå enn gjennomsnittet i dag. Dette vil gi et faglig godt tilbud for sang- og 
instrumentalelever. På bakgrunn av dette foreslås den nye normen for undervisningstid i Lillestrøm 
kulturskole til å være 25 minutter pr elev i 36 uker pr skoleår.   

  



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 90 av 214 

Helsetjenester for barn, unge og familier 

 
Nyfødt. Foto: Oddbjørn Svendsen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Helsetjenestene er kommunens primærhelsetjeneste for barn og unge og omfatter oppsøkende 
ungdomsteam, avlastningstjenester, psykiske helsetjenester, helsestasjons- og skolehelsetjenester og et 
tjenestetorg med fysio- ergoterapitjenester og tildelingsseksjon, som fatter vedtak om tilrettelagte, 
spesialiserte tjenester for barn med store ressursbehov.   

Tjenestene skal sørge for gode og samordnede helsetjenester til barn og unge. De skal gi støtte 
gjennom helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, avlastning, psykisk helsehjelp og 
foreldreveiledning. 

Brukere av tjenestene skal få rask og riktig hjelp. Tjenesten skal sikre at barn og unge blir involvert og får 
innflytelse i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå.  

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  158 768 158 768 158 768 158 768 

Sum Lønns- og prisvekst 4 476 4 476 4 476 4 476 
Sum Tekniske justeringer -11 018 -10 880 -10 887 -10 887 

Vedtak forrige periode     
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 0 0 0 0 
Sørum: Overført fra Hjemmetjenesten til Avlastning barn 2 000 2 000 2 000 2 000 
Sum Vedtak forrige periode 2 000 2 000 2 000 2 000 

Konsekvensjusteringer -4 542 -4 404 -4 411 -4 411 

Konsekvensjustert ramme 154 226 154 364 154 357 154 357 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst -648 -648 -648 -648 
Holde ett årsverk i Oppsøkende team vakant i 2020 -730 -730 -730 -730 
Holde ti årsverk som helsesykepleiere vakant tre måneder i 
2020 

-1 925 0 0 0 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav -3 303 -1 378 -1 378 -1 378 
Nye tiltak     
Avlastningstiltak barn og unge - Avlastningstjenesten 7 000 7 000 7 000 7 000 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
For lavt budsjetterte driftsutgifter Oppsøkende ungdomsteam 650 650 650 650 
Innarbeidelse av helårseffekt av ett årsverk som psykisk 
helsearbeider 

127 127 127 127 

Innlemming av øremerket tilskudd til psykologer i 
kommunene 

410 410 410 410 

Lønn og turnustillegg - Oppsøkende ungdomsteam 1 200 1 200 1 200 1 200 
Midler til tverrfaglig arbeid - gjennomføring av 
"Trygghetsuka", kurs og andre tiltak 

500 500 500 500 

Nye lokaler Oppsøkende team - økt husleie 114 114 114 114 
Sum Nye tiltak 10 001 10 001 10 001 10 001 

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 698 8 623 8 623 8 623 

Ramme 2020-2023 160 924 162 987 162 980 162 980 

 

Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst 
Som ledd i å tilpasse budsjettene til rammen er det foretatt en generell reduksjon i et antall 
budsjettposter på de ulike kommunalområdene. Reduksjonen er på 3,7 millioner kroner, og er foretatt 
på budsjettposter som kurs og kompetanseheving, bevertning i forbindelse med kurs, 
undervisningsmateriell og faglitteratur. Videre er budsjettet tatt ned på juridisk bistand, leie av 
parkeringsplasser, inventar, arbeidsklær og datautstyr.  

Holde ett årsverk i Oppsøkende team vakant i 2020 
Høsten 2019 er ett årsverk i Oppsøkende team vakant. Årsverket holdes vakant gjennom 2020. 

Holde ti årsverk som helsesykepleiere vakant tre måneder i 2020 
Høsten 2019 er ca ti årsverk som helsesykepleiere vakante. Som et inndekningstiltak foreslås at nevnte ti 
årsverk holdes vakante i tre måneder i 2020. 

Avlastningstiltak barn og unge - Avlastningstjenesten 
Det er en økning både i antall barn og i kompleksiteten i sakene. Nye brukere og brukere vi har i dag 
medfører et behov for tilføring av sju millioner kroner. 

For lavt budsjetterte driftsutgifter Oppsøkende ungdomsteam 
Oppsøkende ungdomsteam i Lillestrøm har ikke tilstrekkelige budsjetterte driftsmidler. Fra 2020 er 
budsjettet styrket med 0,65 millioner kroner. 

Innarbeidelse av helårseffekt av ett årsverk som psykisk helsearbeider 
I 2019 ble det lagt inn midler til 1 årsverk som psykisk helsearbeider med delårsvirkning. Fra 2020 er det 
lagt inn midler til helårsvirking. 

Innlemming av øremerket tilskudd til psykologer i kommunene 
Over flere år har kommunene kunnet søke tilskudd til ansettelse av psykologer. Fra 2020 innlemmes 
dette tilskuddet i rammetilskuddet. På denne bakgrunnen er avdelingen tilført 0,41 millioner kroner, for 
bortfall av øremerket tilskudd til videreføring av dagens aktivitet. 

Lønn og turnustillegg - Oppsøkende ungdomsteam 
Sju miljøterapeuter som i dag er ansatt i Sørum kommune overføres til Oppsøkende ungdomsteam. 
Disse går fra dagarbeid til turnusarbeid, noe som gir utgifter til turnustillegg. I tillegg foreligger det økte 
lønnsutgifter til de fem opprinnelige ansatte i teamet, som må kompenseres. 
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Midler til tverrfaglig arbeid - gjennomføring av "Trygghetsuka", kurs og andre tiltak 
Det er behov for midler til dekning av foreliggende forpliktelser til det tverrfaglige arbeidet knyttet til 
blant annet Trygghetsuka og kurs.  

Nye lokaler Oppsøkende team - økt husleie 
Oppsøkende ungdomsteam har for små lokaler etter sammenslåing til Lillestrøm kommune. Økt 
leiekostnad for utvidede lokaler utgjør 0,14 millioner kroner. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Helsesykepleierressurs til ny skole 6 550 550 550 550 
Leasingbiler - tjenestetorg barn, unge og familier, og 
psykisk helse og familiestøtte 

6 180 180 180 180 

Reversere kutt - Avlastningstjenesten 6 2 600 2 600 2 600 2 600 
Styrking av skolehelsetjenesten 6 2 530 2 530 2 530 2 530 

Sum  5 860 5 860 5 860 5 860 

 

Helsesykepleierressurs til ny skole 
Romerike Steinerskole er nyopprettet skole 1. - 10. trinn, med oppstart høsten 2019. Det er lovpålagt 
med skolehelsetjenesten for elevene, og den kommunen hvor skolen er lokalisert har ansvar for å sørge 
for dette. Skolen har søkt om et elevtall på 200, dvs. ca. 20 elever per trinn (1.-10. trinn). Det er behov 
for 0,6 årsverk til ny helsesykepleierstilling. 

Leasingbiler - tjenestetorg barn, unge og familier, og psykisk helse og familiestøtte 
Det har i Skedsmo vært sambruk av leasingbiler mellom Fysio-ergo og "Tilrettelagte tjenester for barn" 
(TTB) siden de begge har hatt tilhold på Skedsmotun. Disse vil i Lillestrøm kommune få to ulike 
lokasjoner, og det oppstår av den grunn et behov for to leasingbiler på hver avdeling, i alt fire biler. 

Reversere kutt - Avlastningstjenesten 
Asak avlastning har hatt et krav om kutt på 2,6 millioner kroner fra tidligere år, som ikke har latt seg 
gjennomføre i praksis. En økning av antall brukere fra tjenestetorg barn, unge og familier vil utfordre 
kapasiteten. Konsekvens er merforbruk og behov for å kjøpe eksterne tiltak. Det er behov for å 
reversere kuttet på 2,6 millioner kroner.  

Styrking av skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten kan i sin helhet bidra til en bedre psykisk helse blant elevene både ved å arbeide på 
individnivå og gjennom et samarbeid med lærerne og andre aktører arbeide på systemnivå, for et godt 
skolemiljø som fremmer elevenes psykiske og fysiske helse og reduserer risikoen for problemer og 
lidelser. Normtall viser at det fortsatt er behov for helsesykepleiere og spesielt til skolehelsetjenestene. 
Det er behov for å styrke bemanningen til med 1 årsverk skolelege og 2 helsesykepleiere. I følge 
normtallene mangler skolehelsetjenesten fortsatt stillingsressurser som skolelege. 
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Barneverntjenester 

 

Barnehagetur til Fetsund Lenser. Foto: Berit Irene Bunes 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstkår. 

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller når barnet av 
andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet. 

Ressurs- og familieteamet bistår barnevernet med endrings- og utviklingsarbeid, utføre kartlegginger og 
utredninger, samt felles kompetanseheving. 

Lillestrøm kommune skal bidra til at enslig mindreårige flyktninger lykkes med integrering i det norske 
samfunnet. Det er viktig å skape et godt bo- og omsorgstilbud som er individuelt tilpasset og å legge til 
rette for vekst og utvikling slik at ungdommen kan mestre selvstendig liv. 

Kommunalområde barneverntjenester består av: 

 Lillestrøm barneverntjeneste 

 Ressurs- og familieteamet 

 Enslige mindreårige flyktninger (botiltak og ettervernsavdeling) 
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Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  145 045 145 045 145 045 145 045 

Sum Lønns- og prisvekst 5 195 5 195 5 195 5 195 
Sum Tekniske justeringer 27 471 27 471 27 471 27 471 

Vedtak forrige periode     
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 815 815 815 815 
Sum Vedtak forrige periode 815 815 815 815 

Konsekvensjusteringer 33 481 33 481 33 481 33 481 

Konsekvensjustert ramme 178 526 178 526 178 526 178 526 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst -952 -952 -952 -952 
Inndekning av reduserte inntekter for enslige mindreårige 
flyktninger 

-1 238 -1 238 -1 238 -1 238 

Nedleggelse av Skogveien bosenter - tiltak for enslige 
mindreårige flyktninger 

-4 282 -4 282 -4 282 -4 282 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav -6 472 -6 472 -6 472 -6 472 
Nye tiltak     
Avvikling av samarbeid om ressursteam i barnevernet, Fet, 
Sørum og Aurskog-Høland kommuner, bortfall av inntekt 

3 229 3 229 3 229 3 229 

Styrking med 8 årsverk barnevernkonsulenter med 
halvårseffekt 

3 080 7 700 7 700 7 700 

Utvidelse av åpningstid barnevernvakta 260 260 260 260 
Økning fosterhjem - barneverntjenesten 6 000 6 000 6 000 6 000 
Sum Nye tiltak 12 569 17 189 17 189 17 189 

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 097 10 717 10 717 10 717 

Ramme 2020-2023 184 623 189 243 189 243 189 243 

 

Generell innsparing i tjenesteområdet Oppvekst 
Som ledd i å tilpasse budsjettene til rammen er det foretatt en generell reduksjon i et antall 
budsjettposter på de ulike kommunalområdene. Reduksjonen er på 3,7 millioner kroner, og er foretatt 
på budsjettposter som kurs og kompetanseheving, bevertning i forbindelse med kurs, 
undervisningsmateriell og faglitteratur. Videre er budsjettet tatt ned på juridisk bistand, leie av 
parkeringsplasser, inventar, arbeidsklær og datautstyr.  

Inndekning av reduserte inntekter for enslige mindreårige flyktninger 
Lavere inntekter fra integreringstilskudd i 2020 tilsier at det er nødvendig å redusere utgiftene til disse 
tiltakene. Som ledd i å tilpasse utgiftene til inntektene er det lagt til grunn en reduksjon på 0,5 årsverk 
administrativt personell samt en reduksjon i budsjett til vikarinnleie med 0,8 millioner kroner. 

Nedleggelse av Skogveien bosenter - tiltak for enslige mindreårige flyktninger 
I budsjett for 2019 ble det vedtatt å avvikle en bolig for enslige mindreårige flyktninger i løpet av året. 
Skogveien bosenter ble lagt ned i løpet av 2019, og gjenværende budsjettmidler er tatt ut i 2020. 

Avvikling av samarbeid om ressursteam i barnevernet, Fet, Sørum og Aurskog-Høland 
kommuner, bortfall av inntekt 
Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland har samarbeidet om "Ressursteam" i barnevernet over flere 
år. Fet kommune har vært vertskommune for samarbeidet. Kostnader til 6,5 årsverk og tilhørende 
driftsutgifter har vært fordelt kommunene imellom etter befolkningsnøkkel. I forbindelse med overgang 
til Lillestrøm kommune er avtalen om samarbeidet sagt opp.  
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I følge omstillingsavtalen skal ingen ansatte miste sitt arbeid i forbindelse med kommunereformen. I den 
forbindelse er alle ressursteamets ansatte tilbudt stilling i Lillestrøm kommune. Kostnadsnivået 
opprettholdes derfor, mens inntektsnivået reduseres som en direkte følge av bortfall av inntekter. 

Budsjettet må derfor justeres for bortfall av inntekter fra Aurskog-Høland kommune på 2,2 millioner 
kroner. Samtidig viser budsjettallene for Sørum at Sørums andel av finansieringen er underbudsjettert 
med 1 millioner kroner. Dette gjør at det er nødvendig å bevilge 3,3 millioner kroner totalt, for å dekke 
inntektsbortfallet. 

Styrking med 8 årsverk barnevernkonsulenter med halvårseffekt 
Det er behov for å styrke barneverntjenesten med flere barnevernkonsulenter. I budsjettet er det 
funnet rom for en økning på åtte årsverk med halvårseffekt. Utfordringsbildet i tjenesten er preget 
av sterk vekst. Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten er økende i alle kommuner. 
Dette genererer et økt antall undersøkelser. Det er mange komplekse saker som tar lenger tid å 
behandle. Dette er bekymringsfullt med dagens bemanning og belastningen dette medfører. 
Kommunemonitoren (fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) viser at det er 22,2 barn med 
undersøkelser eller tiltak per årsverk i Skedsmo kommune. Til sammenligning er det registrert 19,1 barn 
per årsverk som gjennomsnitt i fylket. Sørum og Fet ligger noe bedre an, men skal vi få et barnevern som 
er robust nok til å takle dagens utfordringer, må antallet stillinger økes. Konsekvensene ved å ikke øke 
antall stillinger er at barneverntjenesten har mindre mulighet til å utføre lovpålagte oppgaver. 

Utvidelse av åpningstid barnevernvakta 
Barnevernvakten er et interkommunalt samarbeid mellom 13 kommuner. Utvidelse av åpningstiden er 
vedtatt av alle kommunestyrene, og den 1. januar 2018 gikk barnevernvakten over i permanent 
døgndrift. Fordi saksmengden forsetter å øke hos barnevernvakten, er det påpekt at kapasiteten trolig 
vil bli for liten fra siste halvår 2020. Det er varslet et behov for å øke bemanningen på kvelder.  

Økning fosterhjem - barneverntjenesten 
Antall fosterhjem har økt betraktelig, særlig i Sørum og Skedsmo, uten at budsjettene har blitt 
oppjustert tilsvarende. Pr. 1. januar 2020 vil det være omlag 130 barn i fosterhjem, i Lillestrøm 
kommune. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Tiltak i barnevernet 6 7 000 7 000 7 000 7 000 

Sum  7 000 7 000 7 000 7 000 

 

Tiltak i barnevernet 
Det ligger an til et betydelig merforbruk i barneverntjenesten i 2019, og det er derfor et stort behov for 
å styrke kommende budsjetter. På sikt er planen å minimere bruken av kjøpte tjenester og dreie 
ressursene slik at tjenestene blir i stand til å gjennomføre det aller meste av tiltaksjobbingen selv. 
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Helse og mestring 

 
Hvalstjern. Foto: Lise Strøm Martiniussen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Helse og Mestring har ansvaret for NAV, legevakt og kommunalt akutt døgnopphold (KAD), ulike 
helsetjenester til hjemmeboende, dag- og aktivitetstilbud, boligsosial bistand, korttids og langtids 
institusjonsopphold samt drift av bemannede boliger i Lillestrøm kommune. Tjenesteområdet 
har totalt ca. 1.800 årsverk. 

Sentrale ansvarsområder er blant annet å sørge for at innbyggerne gis nødvendige tjenester for å 
mestre sine liv i egne hjem eller i kommunale institusjoner, samt legge til rette for en dreining av 
helsetjenestene, for å håndtere aldersfordelingen i befolkningen. 

KOSTRA nøkkeltall 

 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Dramm

en 

Løren-
skog 

Ullens-
aker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 

Prioritet         
Netto driftsutgifter per innbygger 
(233) annet forebyggende 
helsearbeid (B) **) 

207 194 439 608 208 56 285 234 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(234) aktiv.- og servicetjen eldre og 
pers. m/funk.nedsett. (B) **) 

935 913 1 429 861 577 747 1 173 1 017 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(253) helse- og omsorgstjenester i 
institusjon (B) **) 

6 258 6 555 6 432 6 703 5 094 7 287 7 047 6 801 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(254) helse- og omsorgstj. til 
hjemmeboende (B) **) 

8 645 9 223 10 115 8 161 8 693 8 344 9 489 9 455 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) **) 

2 404 2 583 2 849 3 005 2 741 2 778 2 765 2 687 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger (B) **) 

2 692 2 716 3 308 3 220 3 674 2 943 3 789 3 630 

Dekningsgrad         
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

49,8 % 49,0 % 32,1 % 41,3 % 52,3 % 31,2 % 44,5 % 45,2 % 
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 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Dramm

en 

Løren-
skog 

Ullens-
aker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 
Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i alderen 20-66 
år (B) **) 

3,0 % 2,9 % 3,2 % 3,7 % 3,6 % 3,3 % 3,3 % 4,2 % 

Mottakere av hjemmetjenester per 
1000 innbyggere (B) 

29 29 29 40 26 22 33 37 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over (B) 

16,9 % 16,0 % 16,4 % 15,8 % 16,8 % 19,4 % 20,2 % 17,0 % 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Utfordringer og strategi 

Vi står i en tid med stramme økonomiske rammer, sterkt økende eldrebefolkning, endringer i statlige 
føringer, en spesialisthelsetjeneste i endring og forventet lavere tilgang på fagutdannet arbeidskraft 
innenfor enkelte av tjenesteområdene. Samtidig har innbyggerne forventninger til tjenestenes 
tilgjengelighet og at de er individuelt og fleksibelt tilpasset. Dette medfører at vi må møte dagens og 
framtidens situasjon med ny tilnærming til hvordan tjenestene skal innrettes og tilbys. De viktigste 
prioriteringer i 2020 er knyttet til å harmonisere og definere nye tjeneste- og kvalitetsnivåer, og 
effektivisere drift gjennom å benytte de muligheter som sammenslåingen gir ved at tjenestene nå ses i 
en større og helhetlig sammenheng.  

Helse- og omsorgstjenester 
Befolkningsframskriving for kommende fireårsperiode viser en sterk økning i antall eldre, 
tilsvarende 748 flere eldre over 80 år, og 136 flere eldre over 90 år. Denne veksten fortsetter på et høyt 
nivå i et tiårs perspektiv. En av de største utfordringene blir derfor at vi allerede nå må ruste oss for å 
møte denne veksten. 

Etter samhandlingsreformen har vi sett en utvikling av brukere med komplekse sykdomsbilder og store 
behov, og forventninger om individuell tilrettelegging og fleksibilitet i måten tjenesten ytes på. Både 
hjemmetjenesten og institusjonstjenesten opplever dette. Pårørende har en tydeligere rolle. Videre 
har vi sett en utvikling i behovet for psykiske helsetjenester for flere aldersgrupper. Dette kan blant 
annet relateres til økt oppmerksomhet om denne typen problematikk samt en gradvis 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, uten tilsvarende 
ressursoverføring. Vi ser også økt forekomst av ulike lidelser som gir til dels stor adferdsproblematikk, 
som påvirker den enkeltes bo- og mestringsevne, omkringliggende bomiljøer og ansattes arbeidsmiljø. I 
kommende periode og årene deretter vil det være helt avgjørende å: 

 styrke hjemmebasert tjeneste, slik at flere kan bo lenger hjemme i eget hjem 

 øke tilgangen til ulike forebyggende tilbud, for å styrke folks egen mestring og utsette behov for 
tjenester fra kommunen 

 øke bruk av velferdsteknologi i tjenestene 

 sikre riktig kompetansesammensetning i alle tjenester, slik at den store variasjonen i behov kan 
håndteres faglig godt. Dette inkluderer godt samarbeid med fastleger  

 sikre god samhandling internt, med effektive forløp som gir helhet og sammenheng for 
tjenestemottakeren 

 styrke samhandlingen med pårørende og frivilligheten 

I Lillestrøm er det bedre handlingsrom for å dreie og omprioritere enn det var i de tre tidligere 
kommunene hver for seg, fordi de samlede kapasiteter nå kan ses i en større sammenheng. Dette 
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gjelder for alle helse- og omsorgstjenester, helsetjenester til voksne, institusjonstjenester, 
aktivitetstilbud og bo- og miljøtjenestene. 

Gjennomgang av det samlede institusjonstilbudet viser at Lillestrøm er institusjonsbasert, og det er 
derfor hensiktsmessig å restrukturere deler av tilbudet. Målet er å bedre samlet effektivitet i 
driften, bedre balansen mellom institusjonstjeneste og hjemmebasert tjeneste og å følge opp de 
nasjonale og lokale føringene om å styrke tjenester til hjemmeboende. Det foreslås derfor å 
omdisponere midler fra institusjonstjenesten til hjemmebasert omsorg i 2020, gjennom en reduksjon av 
21 korttidsplasser. Videre foreslår vi en parallell styrking av hjemmetjenesten med ni årsverk, med ti 
måneder effekt. Endringen gjennomføres ved at 29 plasser ved Sørum sykehjem legges ned, og at åtte 
av korttidsplassene overføres til Pålsetunet bo- og servicesenter. 

Endringen er vurdert som et strategisk viktig grep for å videreføre en styrt utvikling av tjenesten. 
Samtidig oppnår vi en samling av korttidsplassene ved to institusjoner i kommunen; Skedsmotun og 
Pålsetunet. Dette gir mulighet for å samkjøre kvalitetsutviklingen i målrettet rehabilitering og 
medisinskfaglig oppfølgning for målgruppen. Videre vil endringene bidra til helt nødvendig styrking av 
hjemmetjenesten. 

Omprioriteringen fra institusjonsomsorgen til hjemmebasert omsorg må ses i lys av at alle i kommunen 
har tilgang til bemannede omsorgsboliger og til palliativ oppfølgning ved Lindrende enhet, at matomsorg 
og ernæring settes høyt på dagsorden og at pårørendestøtte og samhandling med frivilligheten skal 
styrkes i perioden. 

Innen matomsorg og ernæring satses det på felles produksjon av middag fra hovedkjøkkenet på 
Skedsmotun for alle beboere i institusjon, samt for hjemmeboende som ønsker mat levert fra 
kommunen. De lokale kjøkken på institusjonene vil sluttilberede maten fra hovedkjøkkenet, og ha 
egenproduksjon av grønnsaker og fisk, samt av lunsj, dietter, kaker og kveldskos. Maten anrettes for 
beboerne på hver enkelt avdeling. Hele kjeden skal ha fokus på matsikkerhet, god ernæring og hyggelige 
måltider for beboerne. Omdisponeringen som er beskrevet over, gir rom for å øke bemanning i kjøkken 
og matomsorg ved Sørvald og Blaker institusjoner. I tillegg er det lagt inn investeringsmidler tilsvarende 
5,5 millioner kroner til nødvendig oppgradering av Sørvald og Blaker institusjoner. Restrukturering av 
institusjonsdriften, medfører også at kommunen unngår ytterligere investering i oppgradering og nye 
lokaler for kjøkken på Sørum sykehjem.  

I helse- og omsorgstjenestene skal satsingen på bruk av velferdsteknologi og bedre kvalitet i respons på 
varsler fra trygghetsteknologi videreføres. Mottak av varsler skal styres til et samlet responssenter, og 
utrykning skjer fra egen tjeneste som er tilrettelagt for slike oppdrag. Rådmannen vil fremme en egen 
plan for bruk av velferdsteknologi, som skal synliggjøre ønsket utvikling og gevinstrealisering for 
perioden. Det skal også være utvikling av Tjenestetorg-modellen. Der fokuseres det på god kartlegging 
og vurdering, slik at tjeneste tildeles når det er riktig, samtidig som innbyggerne også gis mulighet for å 
opprettholde og øke mestring gjennom alternative tilbud og god veiledning. 

Den vedtatte kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», skal følges opp i kommende planperiode. I 
denne forbindelse vil rådmannen arbeide med en legeplan, som skal omfatte både kommunal 
legetjeneste og fastlegetjenesten. I tillegg utreder kommunen et mulig fremtidig Helsehus. 
Konseptbeskrivelsen vil fremmes til politisk behandling enten i 2019 eller over nyttår 2020. Det vil i 
perioden være behov for å utrede behovet for bemannede omsorgsboliger for å sikre en dekning i hele 
kommunen, samt følge opp igangsatt prosjekt for utvikling av Leirsundveien omsorgsboliger for 
personer med avhengighetsproblematikk.  
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Det skal arbeides videre for utvikling av heltidskultur i tjenestene. Flere hele stillinger har stor betydning 
for kvalitet i tjenesten og for den enkelte ansatte.  

Generell drift og refusjon fra ordningen for særlig ressurskrevende tjenester 
En vesentlig utfordring i økonomiplanarbeidet er at det har vært betydelig merforbruk innenfor Helse og 
mestrings område tidligere. Merforbruket i drift er i hovedsak relatert til vikar- og overtidsbruk som 
følge av økte behov i befolkningen som må dekkes, kjøp av tjenester eksternt på grunn av for lav 
kapasitet internt i kommunene, betaling for overliggedøgn i sykehus, økt utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp og økte kostnader grunnet endrede avtalevilkår og priser fra eksterne leverandører. 

En annen vesentlig årsak er en betydelig reduksjon i inntekter som kommunen har hatt fra statlig 
ordning om refusjon av kostnader for særlig ressurskrevende tjenester - hvilket i sin tur betyr 
kostnadskrevende tjenester både fra Helse og mestring og Oppvekst. Grovt fortalt har statens føringer 
for beregningsmodellen endret seg de senere årene. Konsekvensen er at type kostnader som aksepteres 
i beregningsgrunnlaget for refusjonskravet er snevret inn. Videre har innslagspunktet for når ordningen 
inntrer økt, slik at kommunen må bære mer av kostnadene selv. Samlet sett er det lagt inn et lavere 
refusjonsnivå i økonomiplanen, for å ta hensyn til forventet nivå i 2020. Rådmannen vil sette i gang et 
arbeid for å kvalitetssikre beregningsmodellen som Lillestrøm skal benytte, for å sikre størst mulig grad 
av økonomisk forutsigbarhet innenfor de kjente premissene for ordningen. 

Jevnlig endring av ordningen er et signal fra statlige myndigheter om at dagens refusjonsnivå ikke har 
bærekraft over tid, og at kommunene må forventes å innrette sine tjenester slik at vi selv bærer en 
større andel av kostnadene i fremtiden, eller yter tjenester på en annen måte og med et annet innhold 
enn i dag. 

Akuttmedisinske tjenester 
Kravene til kvalitet og kompetanse i de kommunale akuttmedisinske tjenestene er forsterket gjennom 
lov- og forskriftsendringer de senere årene. Lillestrøm kommune eier Nedre Romerike legevakt og 
Sørum legevakt, og disponerer en mobil legevakt i form av en legebil med høykompetent bemanning og 
nødvendig utstyr. Den mobile legevakttjenesten er en effektiv måte å nå ut til innbyggerne på, og bidrar 
til å møte behov i institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende der de befinner seg. 

Det er vurdert ulike alternativer for organisering av legevakttjenestene i Lillestrøm kommune. Dersom vi 
viderefører dagens struktur med to stedlige legevakter og en legebil, er det behov for økonomiske 
ressurser til ombygging eller relokalisering av legevakta i Sørum, for å sikre krav til fysisk arbeidsmiljø og 
for å fylle kravene i nasjonal veileder for legevakt. Videre vil det være behov for ressurser tilknyttet 
styrking av legekompetanse ved denne legevakta for å sikre krav i akuttmedisinforskriften. Samtidig er 
det vurdert at legevaktbilen, som har base ved Nedre Romerike legevakt, vil få utfordringer med å dekke 
utkantene av kommunen, da det gir lang reisevei og responstid på utrykninger. Videreføring av dagens 
organisering vurderes derfor som en faglig utfordrende og kostnadskrevende løsning, sett opp mot 
andre mulige alternativer. 

Det anbefales å prioritere en styrking av mobil legevakttjeneste. Rådmannen foreslår å omdisponere 
ressurser fra legevaktstjenesten på Sørum legevakt, til etablering av mobil legevakttjeneste lokalisert på 
Sørumsand. Legebilen vil være nødvendig utstyrt, og ha lege og sykepleier på vakt hele døgnet. Dette vil 
bidra til økt tilgjengelighet for flere, økt kompetanse og kvalitet i tjenesten og opprettholder 
legevakttjenesten i denne delen av kommunen. Dette alternativet er mindre kostnadskrevende enn å 
videreføre dagens organisering. Ordningen vil gi en innsparingseffekt på netto 1,5 millioner kroner i 
2020 (halvårseffekt), og 3 millioner kroner årlig i resten av perioden. til Sørums befolkning, økt trygghet 
på natt. Bedre ivaretagelse av akutt  
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Økonomisk sosialhjelp, boligsosialt arbeid og flyktningetjeneste 
Det er en utfordring at utbetalinger til økonomisk sosialhjelp har vært økende. Årsaksbildet er 
sammensatt. En kombinasjon av endrede vilkår for arbeidsavklaringspenger (AAP), høye husleienivåer i 
deler av kommunens boligmarked, tidligere år med stor bosetting av flyktninger der for mange ikke er 
økonomisk selvhjulpne idag og endrede regler for uføretrygd er noen av de faktorer som påvirker 
utbetalingsnivået i kommunen. NAV Lillestrøm vil bidra til at flere har inntekt fra arbeid fremfor 
økonomisk sosialhjelp gjennom økt grad av tilgjengelighet for de som trenger tjenestene mest, 
tverrfaglig samhandling med samarbeidspartnere, fokus på innbyggernes deltakelse i arbeidslivet, samt 
på bruk av ulike kvalifiseringsordninger. Budsjett for økonomisk sosialhjelp er på bakgrunn av 
utfordringsbildet styrket fra 2020, tilsvarende 10 millioner kroner. 

Lillestrøm kommune vil tre inn i samarbeidet Skedsmo har hatt med Husbanken om strategisk 
boligsosial utvikling. NAV og Boligavdelingen skal samarbeide for å benytte de boligsosiale virkemidlene 
på en måte som gagner målgruppene. Samtidig utvider vi disse til å omfatte flere marginaliserte 
innbyggere. Det er prioritert å arbeide med formidling av startlån til flere, som med en individuell plan 
og tett oppfølgning vil ha mulighet til å sikre seg og sin familie en stabil boligsituasjon. Rådmannen 
kommer tilbake til temaet på et senere tidspunkt, i Boligplan/boligsosial handlingsplan. 

Lillestrøm kommune viderefører prosjekt om forsøk med drift av VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) i 
kommunal regi, fra tidligere Skedsmo kommune. Forsøket har gitt gode muligheter for personer som 
ellers ikke hadde fått tilsvarende knytning til arbeidslivet, og deltakerne opplever økt grad av 
livsmestring. Prosjektet skal evalueres i regi av Arbeids- og sosialdepartementet i 2020. Departementet 
tar sikte på å avklare videre organisering av VTA-ordningen før utløpet av neste år. 

Flyktningetjenesten er nå organisert i NAV. Dette organisatoriske grepet vil styrke mulighetene for økt 
selvhjulpenhet på kortere tid, ettersom helseavklaring, introduksjonsordning og bosetting håndteres i 
en tettere sammenheng. Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Lillestrøm om å 
bosette 55 flyktninger i 2020. De senere årene er anmodet bosettingsnivå redusert, som følge av færre 
flyktninger. Som konsekvens er Flyktningetjenesten redusert med tre årsverk, med helårseffekt. I tillegg 
reduseres budsjett for utgifter til introduksjonsstønad med 8,6 millioner kroner, og budsjett for utgifter 
til bosetting reduseres med 3,5 millioner kroner. Inntektene fra integreringstilskudd for flyktninger blir 
redusert som følge av lavere bosetting, og dette er hensyntatt i budsjett.  

Folkehelsearbeid 
Koordinering av folkehelsearbeidet i kommunen er organisert i Fagstaben i Helse og mestring. 
Folkehelsekoordinator får hovedansvaret for å påvirke samhandlingen og bidra til strukturer som 
fremmer kunnskap om folkehelse og folkehelseperspektiver i planarbeid og prosjekter. 
Folkehelsearbeidet vil organiseres i tverrfaglige team og fora. Dette skal sikre deltakelse og involvering 
fra alle tjenesteområder, og interessenter og partnere utenfor kommunen. Kommunen er innvilget kr. 
3,26 millioner kroner fra Akershus fylkeskommunes "Program for folkehelse", for å gjennomføre et 
folkehelseprosjekt i perioden 2019-2023. Målet her er knyttet til å styrke barn og unges medvirkning, 
styrke deres stedsidentitet og derved oppnå positive effekter for barn og unges psykiske helse. Utvikling 
og evaluering av tiltak skal skje i samarbeid med FoU-miljøer.  

Egenbetalinger for tjenester 
I møte den 14.11.18 fattet fellesnemnda vedtak om harmonisering av egenbetalinger i helse- og 
omsorgstjenestene (sak 18/68 "Harmonisering av brukerbetaling i helse- og omsorgsområdet".) 
Rådmannen har gått igjennom anbefalingene som vedtaket er basert på, og foreslår noen justeringer og 
tilpasninger i økonomiplanen. I hovedsak dreier dette seg om at alle egenbetalinger er inflasjonsjustert 
med 3,1 % i forhold til 2019, at det foreslås betaling for planlagte hjemmehjelpsoppdrag som må avlyses 
fordi bruker ikke er hjemme og ikke har varslet tjenesten, at det likevel innføres egenbetaling for 
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utkjøring av hjelpemidler og at satsen for korttidsopphold i institusjon settes til 210 kroner pr døgn, i 
henhold til statsbudsjettet. Fellesnemnda fastsatte sats til kr. 250 pr. døgn, men denne satsen vil det 
ikke være anledning til å opprettholde grunnet lavere statlig maksimalsats. Når det gjelder egenandel 
for praktisk bistand, er nivået og modell i Skedsmo kommune i 2019 lagt til grunn, tillagt 3,1 % 
inflasjonsjustering. Egenandeler fremkommer i eget prisark.  

Administrative årsverk 
I kommunesammenslåingsprosessen er det gjennomført en innplassering av årsverk i ulike tjenester, 
som også omfatter administrative tjenester med ulike rådgiver- og konsulentfunksjoner. 

Fra 2020 er det lagt inn et omstillingskrav i ikke-stedbundne tjenester på 8,1 millioner kroner for helse 
og mestring, fordelt på ulike avdelinger. Beregnet omstillingspotensiale har sin bakgrunn i 
bemanningsplanarbeidet i Lillestrøm som er gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet PWC. 

Generell risiko  
Samlet sett legger Helse og mestring fram et budsjettforslag hvor flere forhold representerer 
ulik grad av risiko. Det har i budsjettarbeidet blitt gjort avveininger av sannsynlighet 
for at økte behov reelt vil oppstå, opp mot konsekvensen av de inndekningstiltak som 
i så fall måtte blitt innarbeidet. Av særlige risikoforhold kan nevnes: 

 Dette er et første budsjettår for Lillestrøm kommune, der fullstendig sammenslåing av driften ligger 
foran oss. Budsjettforslaget baserer seg på den innsikt tjenestene har høsten 2019, og på 
forutsetninger og planer for videre harmonisering i 2020. 

 I budsjettforslaget ligger det forslag til endringer som krever gode og strukturerte prosesser, som 
involverer både arbeidstakere og brukere. Organisasjonen har gjennomført dreining og endring også 
tidligere år, og omstillingsevnen er god. Det må imidlertid påpekes at de foreslåtte endringer 
kommer i forlengelsen av en periode hvor tjenestene har hatt fokus på kommunesammenslåing 
med prosesser som til dels har vært relativt ressurskrevende. Det vil derfor være nødvendig å ha 
gode planer og risikoanalyser for endringsprosessene, samt en tilstedeværende ledelse som 
samhandler med de ansattes representanter.  

 I budsjettet er det ikke innarbeidet styrkinger eller buffere til å håndtere 
uforutsette brukerbehov som oppstår i 2020, eller tilsvarende midler til å håndtere generell 
befolkningsvekst.  

 I 2019 har det vært betydelig merforbruk i drift i Helse og mestringsområder, som har sammenheng 
med nivå på tjenester og kompleksitet i saker. Det er 
funnet rom for en del styrkinger i budsjett 2020 for å ta høyde for utvikling og trender. Sett i lys av 
punktene over om at det er et første budsjettår, at det ikke er midler avsatt til uforutsette hendelser 
eller behov, så vil det være risiko for at fortsatt stort press på tjenestene vil utgjøre en risiko for 
driften.  
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Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 

Helse og mestring        
Helse- og mestring, generell ramme LØPENDE  2 375 2 375 2 375 2 375 9 500 
Leirsundveien - omsorgsboliger 2021 41 600 30 000 40 000 0 0 70 000 
Løkenåsen boliger og aktivitetssenter - ny 2020 117 938 25 000 0 0 0 25 000 
Skedsmotun bo- og behandlingssenter, kjøling 2020 0 15 000 0 0 0 15 000 
Sørvald og Blaker - etablere distriktskjøkken 2020 0 5 500 0 0 0 5 500 
Velferdsteknologi LØPENDE  3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Sum Helse og mestring  159 538 80 875 45 375 5 375 5 375 137 000 

        

Sum investeringsprosjekter  159 538 80 875 45 375 5 375 5 375 137 000 

Helse- og mestring, generell ramme 
Innenfor et såpass stort tjenesteområde som helse og mestring oppstår hvert år behov for å foreta 
mindre investeringer. Det er inn 2,375 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden til denne type 
formål. 

Leirsundveien - omsorgsboliger 
Det er i Skedsmo bevilget 41,6 millioner kroner til å etablere 8-10 bemannede omsorgsboliger for 
personer med avhengighetsproblematikk. Med bakgrunn i beslutningen om å etablere boligene ble det 
iverksatt et tomtesøk der flere alternativer ble vurdert. Det lot seg ikke gjøre å finne en ubebygd tomt 
som egnet seg til formålet, og det ble besluttet å etablere boligene i Leirsundveien, på tomten som i dag 
huser brukergruppen. Det er iverksatt regulering av tomten, og det forventes 2. gangs behandling av 
reguleringsplanen høsten 2019.  

Tomten gir rom for flere boenheter enn de 8-10 boenheter som opprinnelig var planlagt og bevilget 
midler til. Ny reguleringsplan vil gi rom for etablering av 16 boenheter, fellesarealer og bemanningsbase. 
Behovet for forsterkede boliger tilsier at rådmannen vil anbefale å bygge det antall boliger som tomten 
kan romme, og den samlede investeringsrammen må derfor heves. 

Så langt i planleggingen ser kostnaden ut til å bli 112 millioner kroner. Økningen fra 41,6 millioner 
kroner til 112 millioner kroner er planlagt finansiert gjennom investeringstilskudd fra Husbanken (ca. 27 
millioner kroner), tidligere salg av boliger og forsikringsoppgjør (ca. 28 millioner kroner) og MVA-
refusjon. Finansieringsplanen tilsier at det ikke vil være nødvendig å øke låneopptaket for å realisere 
prosjektet. 

Det er fremdeles noe risiko knyttet til reguleringsprosessen. Krav til støybegrensende tiltak kan i ytterste 
konsekvens bli uhåndterbare. 
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Løkenåsen boliger og aktivitetssenter - ny 
Det bygges 12 boliger og dagaktivitetssenter i Løkenåsen. Prosjektet gjennomføres av Seby AS som en 
totalentreprise. Dagaktivitetssenteret vil ha aktivitetstilbud til 18-20 brukere på dagtid. Utbyggingen har 
en samlet brutto kostnadsramme på 142,938 millioner kroner inkl. mva. Husbankens tilskudd til 
prosjektet er 43,704 millioner kroner, som kommer til fratrekk på brutto kostnadsramme. 

Boligene og dagaktivitetssenteret skal stå ferdig medio september 2020. 

 

Skedsmotun bo- og behandlingssenter, kjøling 
Beboere og ansatte har slitt med høye innetemperaturer over flere år i varme perioder. Dette lar seg 
ikke løse med dagens ventilasjonsanlegg uten at anlegget blir bygget om. For å løse dette problemet er 
det planlagt å bygge om anlegget og etablere kjøling på ventilasjonsanlegg. 

Sørvald og Blaker - etablere distriktskjøkken 
Ved etablering av Lillestrøm kommune er det behov for å rulle ut lik driftsform på tvers av gamle 
kommunegrenser, ved at det skal være sentralkjøkken med kok-kjøl produksjon ved Skedsmotun og 
Pålsetunet og distriktskjøkken ved alle sykehjem. Pr i dag har man ikke slike fasiliteter ved Blaker og 
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Sørvald sykehjem. For å få et likt tilbud må slike fasiliteter etableres ved de 2 nevnte sykehjem. 
Ombygningskostnaden er beregnet til ca 5,5 millioner kroner. 

  

Foto: Sentralkjøkkenet 

Velferdsteknologi 
Det er avsatt tre millioner kroner årlig til velferdsteknologiske løsninger i tjenesteområdet helse og 
mestring.  

  



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 105 av 214 

Administrasjon og ledelse Helse og mestring 

 
På ski i Frogner. Foto: Toril Molde 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Direktøren er leder for tjenesteområdet Helse og mestring. Hun har det overordnede fag-, personal- og 
økonomiansvar for de samlede tjenestene. 

Lillestrøm har to kommuneoverleger. De er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere og 
håndterer lovpålagte og delegerte oppgaver innenfor smittevern, beredskap, helsevern, akutt psykiatri, 
folkehelsearbeid og administrasjon av fastlegeordningen. 

Fagstaben ledes av avdelingssjef, og skal bidra til strategisk, helhetlig og sammenhengende utvikling og 
resultatoppnåelse i Helse og mestring. Fagstaben skal også koordinere folkehelsearbeidet, i samarbeid 
med kommuneoverlegene og øvrige tjenesteområder.   
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Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  9 787 9 787 9 787 9 787 

Sum Lønns- og prisvekst 2 360 2 360 2 360 2 360 
Sum Tekniske justeringer 66 207 66 207 66 207 66 207 

Vedtak forrige periode     
Fet: Innføring av Pro-act i 2019 og 2020 0 -84 -84 -84 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 1 308 3 308 5 308 5 308 
Sørum: Prosjektstilling i 2019, ett årsverk fra 2020 450 450 450 450 
Sum Vedtak forrige periode 1 758 3 674 5 674 5 674 

Konsekvensjusteringer 70 325 72 241 74 241 74 241 

Konsekvensjustert ramme 80 112 82 028 84 028 84 028 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 0 0 -750 -750 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav 0 0 -750 -750 

Nye tiltak     
Bortfall av salg av tjenester til Lørenskog- og Rælingen 
kommuner vedrørende miljørettede tiltak - 
kommuneoverlegen 

599 599 599 599 

Utgifter til fastlønnstilskudd for leger 1 035 1 035 1 035 1 035 
Sum Nye tiltak 1 634 1 634 1 634 1 634 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 634 1 634 884 884 

Ramme 2020-2023 81 746 83 662 84 912 84 912 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Bortfall av salg av tjenester til Lørenskog- og Rælingen kommuner vedrørende miljørettede 
tiltak - kommuneoverlegen 
Skedsmo kommune har tidligere solgt tjenester innen området miljørettet helsevern til andre 
kommuner. Avtalen er sagt opp ettersom det i Lillestrøm er nødvendig å benytte dagens ressurser 
innenfor egen kommune. Inntekten bortfaller dermed fra 2020.  

Utgifter til fastlønnstilskudd for leger 
Fastlønnstilskuddet er tilskudd pr pasient kommunen betaler til fastlegene basert på rapporter fra 
fastlegeregisteret. Pr 1. juli 2019 er fastlønnstilskuddet kr. 499 pr. pasient pr. år, som er en økning fra 
foregående år. For å ta høyde for dette samt flere innbyggere er budsjettet styrket med 1 
million kroner.  
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Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Arbeid med heltidskultur, turnus og turnussystemer 6 930 930 930 930 
E-skattemidler - tilskudd til organisasjonen "Hjelpende 
hender" 

0 200 200 200 200 

Etablering av psykososialt kriseteam i Lillestrøm 0 600 600 600 600 

Sum  1 730 1 730 1 730 1 730 

 

Arbeid med heltidskultur, turnus og turnussystemer 
Det skal arbeides videre for utvikling av heltidskultur i tjenestene. Flere i hele stillinger har stor 
betydning for kvalitet i tjenesten og for den enkelte ansatte. For å støtte lederne i utvikling av 
heltidskultur på det enkelte tjenestested er det behov for en prosjektstilling med kompetanse på å lede 
turnusprosesser samt utnytte gevinster ved full bruk av det digitale turnussystemet. 

E-skattemidler - tilskudd til organisasjonen "Hjelpende hender" 
I budsjett 2018 ble det vedtatt å støtte organisasjonen "Hjelpende hender" med 0,2 millioner kroner, 
som et ettårig tilskudd. Tilskuddet ble vedtatt bevilget også i 2019, også da med ett-års bevilgning. For å 
videreføre tilskuddet utover 2019 er det behov for å styrke budsjettet med 0,2 millioner kroner. 

Etablering av psykososialt kriseteam i Lillestrøm 
Det er behov for å etablere psykososialt kriseteam i Lillestrøm. En intern utredning anbefaler en løsning 
med kriseteam bestående av 15-20 personer samlet sett for teamet. 

 
Skøytebane Sørumsand skole - vedlikeholdes av frivillige foresatte i gruppa "Bare sprøyt". Foto: Mari Samuelsen 
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Tjenestetorg for helse og mestring 

 
Foto: Jorunn Såtvedt 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Tjenestetorg for helse og mestring skal sikre likeverdige og koordinerte tjenester for alle målgrupper 
med "én dør inn".  I tillegg skal det legges til rette for mestring av eget liv i eget hjem gjennom hele 
brukerforløpet.  

Tjenestetorget skal ivareta myndighetsoppgaver, for eksempel tildeling av helse- og omsorgstjenester til 
voksne og bolig til målgrupper innen ansvarsområdet.Tjenestetorget har også ansvar for 
vederlagsberegning. Forebygging er sentralt, og derfor er fysioterapi- og ergoterapitjenester, 
tverrfaglige team og ulike koordinatorfunksjoner organisert til tjenestetorget. Det skal være fokus 
på god kartlegging og vurdering, slik at tjeneste tildeles når det er riktig, samtidig som innbyggerne også 
gis mulighet for å opprettholde og øke mestring gjennom alternative tilbud og god veiledning.  

Tjenestetorget er organisert med tre avdelinger: 

 Avdeling for bolig 

 Avdeling for forebygging og rehabilitering  

 Avdeling for mottak og vurdering 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  15 869 15 869 15 869 15 869 

Sum Lønns- og prisvekst 4 818 4 818 4 818 4 818 
Sum Tekniske justeringer 142 224 142 224 142 224 142 224 

Konsekvensjusteringer 147 042 147 042 147 042 147 042 

Konsekvensjustert ramme 162 911 162 911 162 911 162 911 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -3 600 -5 400 -7 200 -7 200 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -3 600 -5 400 -7 200 -7 200 

Endring i brukerbetalinger og gebyrer     
Harmonisering av brukerbetalinger - Helse og 
omsorgstjenesten 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Sum Endring i brukerbetalinger og gebyrer -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 
Nye tiltak     
Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning i boliger 7 397 7 397 7 397 7 397 
Kjøp av institusjonsplass sykehjem 800 800 800 800 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Tilpasning av lønnsmidler som følge av turnover av ansatte -442 -442 -442 -442 
Sum Nye tiltak 7 755 7 755 7 755 7 755 

Nye tiltak og realendringer budsjett 2 955 1 155 -645 -645 

Ramme 2020-2023 165 866 164 066 162 266 162 266 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Harmonisering av brukerbetalinger - Helse og omsorgstjenesten 
Sak om harmonisering av brukerbetalinger i Helse- og omsorgstjenesten viste et potensiale for 
merinntekter på 1,2 millioner kroner, noe som er lagt til grunn fra 2020. 

Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning i boliger 
Fra 2020 er tilskudd til etablering og tilpasning i boliger foreslått innlemmet i kommunenes 
rammetilskudd. Dette er en del av kommunereformen hvor det foreslås at ansvaret for 
tilskuddsforvaltningen overføres fra Husbanken til kommunene. Det er overført 7,4 millioner kroner til 
formålet i 2020. 

Kjøp av institusjonsplass sykehjem 
Det er lagt inn en styrking på 0,8 millioner kroner for å dekke opp for faktisk kostnad for kjøp av plass i 
eksternt sykehjem. 

Tilpasning av lønnsmidler som følge av turnover av ansatte 
Som en følge av turnover i avdelingen foretas en justering av lønnsbudsjettet, tilsvarende en 
innsparingseffekt på 0,42 millioner kroner. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Behov for tre nye leasingbiler i Avdeling for forebygging og 
rehabilitering (fysio- og ergoterapitjenesten) 

6 220 220 220 220 

Sum  220 220 220 220 

 

Behov for tre nye leasingbiler i Avdeling for forebygging og rehabilitering (fysio- og 
ergoterapitjenesten) 
Avdeling for forebygging og rehabilitering (fysio- og ergoterapitjenesten) har behov for 3 nye 
leasingbiler i driften til i Lillestrøm kommune. 
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Frodig landskap - Sørum 
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Helsetjenester til voksne 

 

Båtrace på Glomma. Foto: Ckristian Wangberg 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Dette er tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester i eget 
hjem. Tjenesten skal legge til rette for at innbyggerne skal kunne mestre hverdagen lengst mulig i eget 
hjem. Dette innebærer å bygge på den enkeltes ressurser og ta utgangspunkt i prinsippet "hva er viktig 
for deg". 

Kommunalområdet består av følgende avdelinger: 

 Omsorgsboliger 

 Hjemmebaserte tjenester 

 Psykisk helse og avhengighet 

 Aktivitetsentre 

Det er sentralt i tjenesten å ta i bruk velferdsteknologi, starte opp responssenter for mottak og 
utrykning samt arbeide for økt heltidskultur. I alle seksjoner vil det være fokus på kulturbygging, 
harmonisering og tjenesteutvikling inn i Lillestrøm kommune.  

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  433 263 433 263 433 263 433 263 

Sum Lønns- og prisvekst 12 507 12 507 12 507 12 507 
Sum Tekniske justeringer -994 -994 -994 -994 

Vedtak forrige periode     
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 7 006 7 006 7 006 7 006 
Sørum: Boliger til rusomsorg, to årsverk 0 1 250 1 250 1 250 
Sørum: Egenbetaling velferdstjenester 50 100 150 150 
Andre tiltak 618 1 236 1 854 1 854 
Sørum: Overført fra Hjemmetjenesten til Avlastning barn -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Sum Vedtak forrige periode 5 674 7 592 8 260 8 260 

Konsekvensjusteringer 17 187 19 105 19 773 19 773 

Konsekvensjustert ramme 450 451 452 369 453 037 453 037 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 

Nye tiltak     
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Behov for to nye leasingbiler hjemmebaserte tjenester 140 140 140 140 
Etablering av responssenter i hjemmebaserte tjenester 0 0 0 0 
Finansiering av Holmsensvei boliger Skedsmo - Bo- og 
miljøtjenesten 

-5 300 0 0 0 

Innlemming av øremerket statstilskudd til dagaktivitetstilbud 
for hjemmeboende demente 

5 499 5 499 5 499 5 499 

Innlemming av øremerket tilskudd til psykologer i 
kommunene 

820 820 820 820 

Manglende budsjett på overtid hjemmebaserte tjenester 2 000 2 000 2 000 2 000 
Manglende variabellønn ift  ekstra innleie hjemmebaserte 
tjenester  

500 500 500 500 

Medisinsk forbruksmateriell hjemmebaserte tjenester 600 600 600 600 
Oppfølging av statlig handlingsplan for styrking av rusarbeidet 
i kommunene 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Styrking av budsjett for leasingbiler i hjemmebaserte tjenester 500 500 500 500 
Styrking av hjemmetjenester ni årsverk hjemmebaserte 
tjenester 

5 290 7 310 7 310 7 310 

Sum Nye tiltak 12 049 19 369 19 369 19 369 

Nye tiltak og realendringer budsjett 9 049 14 869 14 869 14 869 

Ramme 2020-2023 459 500 467 238 467 906 467 906 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Behov for to nye leasingbiler hjemmebaserte tjenester 
Flere årsverk i hjemmetjenesten gir behov for flere biler i tjenesten. Det er lagt inn midler til to nye 
leasingbiler fra 2020. 

Etablering av responssenter i hjemmebaserte tjenester 
Helsetjenester for voksne vil opprette og drifte tjenesten responssenter hvor varsler fra 
trygghetsteknologi besvares og vurderes i kommunal regi, fremfor å kjøpe disse tjenestene fra private. 
Dette finansieres i sin helhet gjennom omdisponering av egne ressurser innenfor Helsetjenester til 
voksne samt midler som tilføres fra tidligere kjøp av denne tjenesten. Ved at tjenesten drifter dette selv, 
vil det være kvalifisert og kjent helsepersonell som besvarer, vurderer og rykker ut til brukerne. 
Etablering av responssenteret, som er dedikert til denne oppgaven, vil medføre at hjemmetjenestene 
for øvrig vil kunne prioritere planlagte oppdrag og derved opprettholde god forutsigbarhet for 
brukerne.  

Finansiering av Holmsensvei boliger Skedsmo - Bo- og miljøtjenesten 
Ved Holmsensvei boliger har det over tid vært en endring i brukergruppas behov for tjenester, som har 
medført behov for økt bemanning. Dette bemanningsbehovet har i 2018 og 2019 vært midlertidig 
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finansiert av ledige midler fra planlagte omsorgsboliger for rusmiddelavhengige i kommunalområdet 
Helsetjenester til voksne - Leirsundveien boliger. Disse boligene planlegges iverksatt først i 2021. Dette 
betyr at midlertidig finansiering i Holmsensvei boliger kan videreføres i 2020. Bo- og miljøtjenesten vil ha 
behov for tilførsel i 2021 tilsvarende 5,3 millioner kroner, noe som er lagt inn i rammen. 

Innlemming av øremerket statstilskudd til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente 
I statsbudsjett for 2020 foreslås det at øremerket tilskudd til dagaktivitet for hjemmeboende personer 
med demens innlemmes i rammetilskuddet fra 2020. For å kompensere for bortfallet av øremerket 
tilskudd, tilføres dagsentertjenesten 5,5 millioner kroner fra 2020. 

Innlemming av øremerket tilskudd til psykologer i kommunene 
Kommunene har over flere år kunnet søke tilskudd til ansettelse av psykologer. Fra 2020 innlemmes 
dette tilskuddet i rammetilskuddet. På bakgrunn av dette er avdeling "Psykisk helse og avhengighet" 
tilført 0,82 millioner kroner for bortfall av øremerket tilskudd. Dette til videreføring av dagens aktivitet 
for 2 stillinger. 

Manglende budsjett på overtid hjemmebaserte tjenester 
Hjemmetjenesten har hatt betydelig merforbruk av overtid. Det vil være et stort fokus på å holde 
overtidsbruken nede. Det er likevel behov for å styrke budsjettet med 2 millioner kroner slik at budsjett 
vil være mer realistisk. 

Manglende variabellønn ift  ekstra innleie hjemmebaserte tjenester  
Brukerne i hjemmebaserte tjenester har økende pleiebehov, og utgifter til ekstra innleie av vikarer har 
vært økende de siste årene. Som følge av dette styrkes budsjettet med 0,5 millioner kroner. 

Medisinsk forbruksmateriell hjemmebaserte tjenester 
Utgifter til medisinsk forbruksmateriell har økt mer enn budsjettet i både Fet, Skedsmo og Sørum. 
Økningen er i hovedsak et resultat av dreining av tjenesten ved at det blir tyngre pasienter i 
hjemmesykepleien, noe som gir økte utgifter til sår- og smittebehandling i hjemmet. Budsjett styrkes 
med 0,6 millioner kroner. 

Oppfølging av statlig handlingsplan for styrking av rusarbeidet i kommunene 
I statsbudsjett for 2020 er det foreslått en vekst i frie midler til kommunene begrunnet i handlingsplan 
for rusarbeid i kommunene. Styrkingen er på 150 millioner kroner på landsbasis. Parallelt med dette 
trappes de øremerkede midlene på fagområdet ned. Avdeling for psykisk helse og avhengighet er 
styrket med 2 millioner kroner fra de frie midlene, for å kompensere for inntektsbortfallet av 
øremerkede midler. 

Styrking av budsjett for leasingbiler i hjemmebaserte tjenester 
Utgifter til leasingbiler har over tid hatt et overforbruk de senere årene. Dette skyldes flere ansatte og 
behov for å endre biltype til noe som er mer tilpasset hjemmetjenestens behov. Budsjett styrkes med 
0,5 millioner kroner. 

Styrking av hjemmetjenester ni årsverk hjemmebaserte tjenester 
I de siste årene har det vært gjennomført en betydelig dreining mot hjemmebaserte tjenester i alle tre 
kommunene. I tråd med intensjon om at innbyggerne skal føle mestring og kunne bo lengst mulig 
hjemme, er det gjennomført en dreining ved blant annet å legge ned sykehjemsplasser, korttidsplasser 
og at hjemmebaserte tjenester ivaretar tyngre pasienter i hjemmet. Dette medfører økt tiltakstid og 
behov for styrking av hjemmebaserte tjenester. Budsjett 2020 styrkes derfor med ni årsverk. Tiltaket er 
lagt inn med ti måneders effekt i 2020, og med helårsvirkning fra 2021. 
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Helsehus og institusjon 

 
Foto: Sentralkjøkkenet 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområde Helsehus og institusjon omfatter akuttmedisinske tjenester, heldøgns 
institusjonsopphold og kjøkken og matomsorg, og er organisert i fire avdelinger: 

 Avdeling Institusjon 

 Avdeling korttid, Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) og Lindrende enhet 

 Avdeling Legevakt 

 Avdeling Kjøkken og matomsorg 

Kommunalområdet gir tjenester til innbyggere som har behov for langtids institusjonsopphold, som skal 
ivareta den enkeltes behov for helse og omsorg og legge til rette for best mulig livskvalitet i siste fase av 
livet. Tjenestene gis ved 7 ulike institusjoner i kommunen. Korttid og KAD er tidsavgrensede tilbud i 
institusjon, og skal ivareta innbyggernes behov for medisinsk oppfølging, utredning og behandling. 
Lindrende enhet skal gi et heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets sluttfase som 
har behov for oppfølgning fra spesialisert kompetanse. 

Kommunalområdet har også ansvar for legevaktstilbudet i kommunen, og skal sørge for at innbyggerne 
har et tilbud om øyeblikkelig hjelp av høy kvalitet.  

Avdeling Kjøkken og matomsorg produserer mat etter kok-kjølprinsippet til alle institusjoner, samt til 
hjemmeboende, og organiserer flere kantiner og kafeer. Avdelingen har som mål å være ledende i 
landet på matomsorg til kommunens eldre innbyggere samt være en pådriver i ernæringsarbeidet i 
kommunen. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  507 550 507 550 507 550 507 550 

Sum Lønns- og prisvekst 15 257 15 257 15 257 15 257 
Sum Tekniske justeringer 5 294 5 294 5 294 5 294 

Vedtak forrige periode     
Fet: Pålsetunet, utvidelse - full drift fra 2021 0 2 900 2 900 2 900 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 129 129 129 129 
Sum Vedtak forrige periode 129 3 029 3 029 3 029 

Konsekvensjusteringer 20 680 23 580 23 580 23 580 

Konsekvensjustert ramme 528 230 531 130 531 130 531 130 

Omstilling/effektiviseringskrav     
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 
Besparelse Lillestrøm ved at serviceteknikker på medisinsk 
utstyr reparerer utstyr - en tjeneste som ble kjøpt inn i Sørum 
og Fet 

-200 -200 -200 -200 

Harmonisering av legevaktstilbudet i Lillestrøm kommune -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 
Legge ned 29 plasser ved Sørum sykehjem med åtte måneders 
effekt i 2020, hvorav åtte plasser overføres til Pålsetunet. 
Helårseffekt fra 2021 

-14 023 -21 035 -21 035 -21 035 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav -17 223 -27 235 -27 235 -27 235 
Nye tiltak     
Helårseffekt av driftsmidler til velferdsteknologiutbygging 
Skedsmotun bo- og behandlingsenter 

737 737 737 737 

Manglende budsjett til overtid institusjonene 1 500 1 500 1 500 1 500 
Opprettelse av distriktskjøkken ved Blaker og Sørvald 
sykehjem, 0,6 årsverk samt tilhørende driftsutgifter 

0 401 401 401 

Rælingen trekker seg ut av Lindrende enhet fra 1. januar 2020 1 873 1 873 1 873 1 873 
Rælingen trekker seg ut av samarbeid om KAD (Kommunal 
akutt døgnenhet) 

1 490 1 870 1 870 1 870 

Sum Nye tiltak 5 600 6 381 6 381 6 381 

Nye tiltak og realendringer budsjett -11 623 -20 854 -20 854 -20 854 

Ramme 2020-2023 516 607 510 276 510 276 510 276 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Besparelse Lillestrøm ved at serviceteknikker på medisinsk utstyr reparerer utstyr - en 
tjeneste som ble kjøpt inn i Sørum og Fet 
Skedsmo kommune har ansatt 2 serviceelektronikere, som utfører service, årskontroller og har oversikt 
over elektromedisinsk utstyr. Disse tjenestene har vært kjøpt i Fet og Sørum. Avvikling av kjøpt tjeneste 
gir en besparelse for Lillestrøm kommune, ved at serviceelektronikerne får ansvar for utstyr i hele  

Harmonisering av legevaktstilbudet i Lillestrøm kommune 
Lillestrøm kommune eier Nedre Romerike legevakt og Sørum legevakt, og disponerer en legebil med 
høykompetent bemanning og nødvendig utstyr. Dersom dagens struktur videreføres med to stedlige 
legevakter, er det behov for økonomiske ressurser til ombygging eller relokalisering av legevakta i 
Sørum, for å sikre krav til fysisk arbeidsmiljø og til kvalitet og kompetanse. Samtidig er det vurdert at 
dagens legebil, med base ved Nedre Romerike legevakt, vil få utfordringer med å dekke utkantene av 
kommunen, da det gir lang reisevei og responstid på utrykninger. Videreføring av dagens organisering 
vurderes derfor som en faglig utfordrende og kostnadskrevende løsning, sett opp mot andre mulige 
alternativer. 
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Det anbefales å prioritere en styrking av mobil legevakttjeneste, som alternativ til stedlig legevakt. Dette 
kan skje gjennom en omdisponering av ressurser fra legevaktstjenesten på Sørum legevakt, til etablering 
av en ny heldøgns bemannet legebil lokalisert på Sørumsand som kan rykke ut til hjemmeboende og 
institusjoner. Bilen vil være nødvendig utstyrt, og ha lege og sykepleier på vakt hele døgnet. Ordningen 
vil gi en innsparingseffekt på netto 1,5 millioner kroner i 2020 (halvårseffekt), og 3 millioner kroner årlig 
i resten av perioden.  

Legge ned 29 plasser ved Sørum sykehjem med åtte måneders effekt i 2020, hvorav åtte 
plasser overføres til Pålsetunet. Helårseffekt fra 2021 
Gjennomgang av det samlede institusjonstilbudet viser at Lillestrøm er institusjonsbasert, og det er 
derfor hensiktsmessig å restrukturere deler av tilbudet. Målet er å bedre samlet effektivitet i 
driften, bedre balansen mellom institusjonstjeneste og hjemmebasert tjeneste og å følge opp de 
nasjonale og lokale føringene om å styrke tjenester til hjemmeboende. Det foreslås derfor å 
omdisponere midler fra institusjonstjenesten til hjemmebasert omsorg i 2020, gjennom en reduksjon av 
21 korttidsplasser. Endringen gjennomføres ved at 29 plasser ved Sørum sykehjem legges ned med 
virkning fra 1. mai 2020. Åtte av de 29 korttidsplassene overføres til Pålsetunet bo- og servicesenter, 
med virkning fra 1. februar 2020. Netto reduksjon av korttidsplasser i Lillestrøm kommune vil dermed 
være 21 plasser. Det er beregnet og lagt inn helårseffekt fra 2021. Totalt vil Lillestrøm kommune ha 62 
korttids-/rehabiliteringsplasser fra 1. mai 2020. Redusert antall plasser i sykehjem gir også reduserte 
inntekter fra vederlag i institusjon, og budsjettet er korrigert for dette. 

Helårseffekt av driftsmidler til velferdsteknologiutbygging Skedsmotun bo- og 
behandlingsenter 
I 2019 er det etablert nytt sykesignalanlegg med mulighet for flere velferdsteknologiske løsninger ved 
Skedsmotun bo- og behandlingsenter. I budsjett 2019 ble det lagt inn anslag på driftskostnader med 
delårseffekt. For 2020 er det lagt inn midler på helårsbasis, tilsvarende en styrking på 0,7 millioner 
kroner. 

Manglende budsjett til overtid institusjonene 
Det er pr i dag ikke budsjettert med overtidsbruk på institusjonene i Skedsmo kommune. Dette vil slå 
uheldig ut i 2020 og videre i økonomiplanperioden. Overtid vil oppstå i enkelte tilfeller hvor vikar ikke 
kan leies inn av ulike årsaker, ved akutte og eller terminale hendelser. Det er lagt inn 1,5 
millioner kroner for å få et mer realistisk budsjett fra 2020 som følge av dette. 

Opprettelse av distriktskjøkken ved Blaker og Sørvald sykehjem, 0,6 årsverk samt tilhørende 
driftsutgifter 
Ved etablering av Lillestrøm kommune er det behov for lik kjøkkenordning på tvers av gamle 
kommunegrenser. Det skal være sentralkjøkken med kok-kjøl produksjon ved Skedsmotun og 
Pålsetunet, og distriktskjøkken ved alle sykehjem. Pr. i dag er det ikke slike fasiliteter ved Blaker og 
Sørvald sykehjem. For å få et likt tilbud må det derfor etableres distriktskjøkken her. Etableringen består 
i nødvending bemanning, ombygging og innkjøp av nødvendig produksjonsutstyr.  

Forutsatt at Sørum sykehjem opphører, kan bemanning herfra overføres Blaker og Sørvald 
distriktskjøkken. Gjenstående bemanningsbehov er beregnet til 0,6 årsverk, og lønn og driftsutgifter 
utgjør i overkant av 0,4 millioner kroner årlig. Det er videre behov for å investere 5,5 millioner kroner i 
ombygninger av de to sykehjemmene, samt innkjøp av nødvendig produksjonsutstyr. Det vil bli søkt 
Husbanken om tilgjengelige investeringsmidler, tilsvarende 55 % av investeringskostnaden. 

Rælingen trekker seg ut av Lindrende enhet fra 1. januar 2020 
Rælingen kommune har varslet at de trekker seg ut samarbeid om Lindrende enhet fra 1. januar 2020. 
Dette resulterer i betydelig inntektsbortfall. Lindrende enhet er en liten enhet på kun seks plasser, og 
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det anses derfor ikke mulig å redusere bemanning i tråd med redusert inntekt. Dette gjelder særlig når 
Lindrende enhet fra 2020 skal gi tilbud til innbyggere fra tidligere Sørum og Fet kommuner. Netto 
inntektsbortfall/økt kostnad er beregnet til 1,8 millioner kroner, og er kompensert i budsjett.  

Rælingen trekker seg ut av samarbeid om KAD (Kommunal akutt døgnenhet) 
Rælingen trekker seg ut av samarbeid om Kommunal akutt døgnenhet (KAD) fra 1. januar 2020. Dette 
medfører reduserte inntekter, som må dekkes opp gjennom reduksjon i tjenesten. Avdelingen reduserer 
driften med 1,38 årsverk og to plasser. Det er imidlertid behov for å kompensere rammen for noe av 
inntektsbortfallet, tilsvarende 1,5 millioner kroner i 2020 og 1,87 millioner kroner fra 2021.  

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Aktivitører i institusjonene - seks årsverk 0 3 921 3 921 3 921 3 921 

Sum  3 921 3 921 3 921 3 921 

 

Aktivitører i institusjonene - seks årsverk 
Eldrereformen Leve Hele Livet fokuserer blant annet på aktiviteter for sykehjemsbeboere, og har lagt 
føringer for at alle som bor på Institusjon skal ha mulighet for 1 times individuelt tilpasset aktivitet per 
dag. For å kunne oppfylle dette, vil det være behov for aktivitører på hver av institusjonene som kan 
ivareta god struktur og sørge for aktiviteter tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå, noe som 
tilsvarer 6 årsverk.  
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Bo- og miljøtjenesten 

 
Foto: Kjell Arne Jørgensen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Bo- og miljøtjenesten er et tilbud til mennesker over 18 år med utviklingshemming, psykiske og/eller 
fysiske funksjonsnedsettelser, og deres familier. Tjenestene gis i døgnbemannede boliger, på 
avlastningssenter, på dagsenter og/eller i privatboliger, etter individuelle behov. I tillegg til omsorg gis 
veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med hensikt å gjøre tjenestemottaker mest mulig 
selvstendig til å mestre egne liv. Vi ønsker en god dialog og brukermedvirkning i alle tjenestene våre. Det 
er Tjenestetorget som innvilger tjenestene.  

Området er organisert i fire avdelinger: 

 Bemannede boliger 

 Ambulerende tjeneste 

 Miljøtjenester i institusjon 

 Arbeid og aktivitet 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  328 422 328 422 328 422 328 422 

Sum Lønns- og prisvekst 9 317 9 317 9 317 9 317 
Sum Tekniske justeringer 6 650 6 650 6 650 6 650 

Vedtak forrige periode     
Fet: Løkenåsen bo- og aktivitetssenter - oppstart fra 2021 0 5 000 5 000 5 000 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 
Sum Vedtak forrige periode -5 300 -300 -300 -300 

Konsekvensjusteringer 10 667 15 667 15 667 15 667 

Konsekvensjustert ramme 339 089 344 089 344 089 344 089 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 0 -750 -750 -750 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav 0 -750 -750 -750 

Nye tiltak     
Finansiering av Holmsensvei boliger Skedsmo - Bo- og 
miljøtjenesten 

5 300 5 300 5 300 5 300 

Manglende budsjett for overtid i Bo og miljøtjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum Nye tiltak 6 300 6 300 6 300 6 300 

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 300 5 550 5 550 5 550 

Ramme 2020-2023 345 389 349 639 349 639 349 639 

 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 119 av 214 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Finansiering av Holmsensvei boliger Skedsmo - Bo- og miljøtjenesten 
Ved Holmsensvei boliger har det over tid vært en endring i brukergruppas behov for tjenester, som har 
medført behov for økt bemanning. Dette bemanningsbehovet har i 2018 og 2019 vært midlertidig 
finansiert av ledige midler fra planlagte omsorgsboliger for rusmiddelavhengige i kommunalområdet 
Helsetjenester til voksne - Leirsundveien boliger. Disse boligene planlegges iverksatt først i 2021. Dette 
betyr at midlertidig finansiering i Holmsensvei boliger kan videreføres i 2020. Bo- og miljøtjenesten vil ha 
behov for tilførsel i 2021 tilsvarende 5,3 millioner kroner, noe som er lagt inn i rammen. 

Manglende budsjett for overtid i Bo og miljøtjenester 
Det har tidligere år vært betydelig overforbruk på overtidsbudsjettet, og det er behov for å etablere et 
mer realistisk budsjett for overtid i Lillestrøm kommune. Det er lagt inn 1,2 millioner kroner i 2020.  

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Overføring av en bruker fra institusjon Utsikten til egen 
boenhet - Bo- og miljøtjenesten 

6 5 000 5 000 5 000 5 000 

Sum  5 000 5 000 5 000 5 000 

Nye tiltak 

Overføring av en bruker fra institusjon Utsikten til egen boenhet - Bo- og miljøtjenesten 
En bruker med bemanningsbehov 2:1 fra Utsikten planlegges ut i egen boenhet i 2020. For å kunne 
ivareta tjenestebehovet til denne brukeren vil det være nødvendig å etablere et nytt tiltak, tilpasset 
brukerens atferdsutfordringer. Det er beregnet behov for 6,28 årsverk for drift av tiltaket. Påkostning av 
spesialtilpasset leilighet og tilrettelegging av sikkerhetstiltak, må påberegnes. Konsekvensen av at det 
ikke bevilges midler er at overflytting må utsettes og at dette det hindrer inntak av nye brukere og 
intensjonen med bruk av plassene på Utsikten. 
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NAV 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til å få flere i jobb og færre på passive ytelser. NAV Lillestrøm er eid 
av et partnerskap mellom Lillestrøm kommune og NAV Øst Viken. Organisasjonens mål er å bidra til at 
Lillestrøms innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet. Dette skjer gjennom råd, veiledning og 
informasjon om de ulike velferdsordningene, og ved et tett samarbeid med næringsliv og det 
kommunale tjenestetilbudet. NAV skal også bistå arbeidsgivere med rekruttering. 

NAV får ansvaret for å bidra til bosetting og inkludering av nyankomne flyktninger i Lillestrøm kommune. 

Arbeidet ved kontoret er regulert gjennom NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven med fler. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  229 349 229 349 229 349 229 349 

Sum Lønns- og prisvekst 3 818 3 818 3 818 3 818 
Sum Tekniske justeringer -12 280 -12 280 -12 280 -12 280 

Vedtak forrige periode     
Sørum: Økt budsjett til sosialhjelp 600 1 600 2 600 2 600 
Sum Vedtak forrige periode 600 1 600 2 600 2 600 

Konsekvensjusteringer -7 862 -6 862 -5 862 -5 862 

Konsekvensjustert ramme 221 487 222 487 223 487 223 487 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Reduksjon i antall deltakere i Introduksjonsprogrammet NAV -8 600 -8 600 -8 600 -8 600 
Redusere bemanningen i flyktningavdelingen med tre årsverk 
som følge av redusert mottak av flyktninger 

-1 771 -1 771 -1 771 -1 771 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav -10 371 -10 371 -10 371 -10 371 
Nye tiltak     
Besparelse bosettingskostnader NAV -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 
Øke budsjett på individrefusjoner NAV -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 
Økning i antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet NAV 1 700 1 700 1 700 1 700 
Økonomisk sosialhjelp-NAV 10 000 10 000 10 000 10 000 
Sum Nye tiltak 7 000 7 000 7 000 7 000 

Nye tiltak og realendringer budsjett -3 371 -3 371 -3 371 -3 371 

Ramme 2020-2023 218 116 219 116 220 116 220 116 
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Reduksjon i antall deltakere i Introduksjonsprogrammet NAV 
Som følge av lavere bosetting av flyktninger de siste årene er det færre deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Færre deltakere fører til lavere utbetalinger av introduksjonsstønad, og 
denne er derfor justert ned med 8,6 millioner kroner. 

Redusere bemanningen i flyktningeavdelingen med tre årsverk som følge av redusert mottak 
av flyktninger 
Bemanningen i flyktningeavdelingen reduseres med tre årsverk som følge av redusert mottak av 
flyktninger. 

Besparelse bosettingskostnader NAV 
NAV har lavere utgifter til bosetting av flyktninger enn budsjettert i 2019, som følge av nedgang i 
bosetting av flyktninger. Budsjett er justert ned med 3,5 millioner kroner. 

Øke budsjett på individrefusjoner NAV 
NAV kommune forskutterer hvert år statlige ytelser i påvente av endelig vedtak i staten. NAV statlig del 
refunderer slike utgifter etterskuddsvis til kommunen. Antall klienter med slike vedtak øker, og for NAV 
Lillestrøm er budsjett for 2020 oppjustert med 1,2 millioner kroner. 

Økning i antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet NAV 
I 2019 har det vært et økende antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som medfører høyere 
utbetalinger til denne ytelsen. Som følge av dette er budsjett 2020 justert opp med 1,7 millioner kroner. 

Økonomisk sosialhjelp-NAV 
I 2019 har NAV hatt betydelige økonomiske utfordringer knyttet til utbetalinger av økonomisk 
sosialhjelp. Årsaken er sammensatt, og er relatert til en kombinasjon av innstramming i vilkår for 
arbeidsavklaringspenger, høye husleienivåer i deler av kommunens boligmarked, tidligere år med stor 
bosetting av flyktninger der for mange ikke er økonomisk selvhjulpne i dag og endrede regler for 
uføretrygd. Budsjett 2020 styrkes med 10 millioner kroner. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Test 0 9 9 9 9 

Sum  9 9 9 9 

 

  



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 122 av 214 

Helse og mestring - sentrale inntekter 

 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  -44 941 -44 941 -44 941 -44 941 

Sum Lønns- og prisvekst -6 180 -6 180 -6 180 -6 180 
Sum Tekniske justeringer -154 405 -154 405 -154 405 -154 405 

Konsekvensjusteringer -160 585 -160 585 -160 585 -160 585 

Konsekvensjustert ramme -205 526 -205 526 -205 526 -205 526 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Legge ned 29 plasser ved Sørum sykehjem med åtte måneders 
effekt i 2020, hvorav åtte plasser overføres til Pålsetunet. 
Helårseffekt fra 2021 

2 016 3 024 3 024 3 024 

Sum Omstilling/effektiviseringskrav 2 016 3 024 3 024 3 024 
Nye tiltak     
Innstramming i regelverk for ressurskrevende brukere 25 000 25 000 25 000 25 000 
Sum Nye tiltak 25 000 25 000 25 000 25 000 

Nye tiltak og realendringer budsjett 27 016 28 024 28 024 28 024 

Ramme 2020-2023 -178 510 -177 502 -177 502 -177 502 

 

Legge ned 29 plasser ved Sørum sykehjem med åtte måneders effekt i 2020, hvorav åtte 
plasser overføres til Pålsetunet. Helårseffekt fra 2021 
Redusert antall plasser i sykehjem gir også reduserte inntekter fra vederlag i institusjon, og budsjettet er 
korrigert for dette. 

Innstramming i regelverk for ressurskrevende brukere 
Det er flere forhold som påvirker inntektene fra "Tilskudd til ressurskrevende brukere" for 2020. 
Endringer i statens føringer for beregningsmodellen har endret seg de senere årene. Konsekvensen er at 
type kostnader som aksepteres i beregningsgrunnlaget for refusjonskravet er snevret inn. Isolert sett for 
dette forholdet er det tatt høyde for en mindreinntekt på 25 millioner kroner i budsjett for 2020. Videre 
foreslås det i statsbudsjett 2020 at innslagspunktet for når ordningen inntrer skal øke med kroner 
50.000 utover ren lønnsvekst pr bruker, slik at kommunen må bære mer av kostnadene selv. Effekten av 
økningen i innslagspunkt er beregnet til ca 5 millioner kroner. Fra 2020 er det forventet at det vil være 
en ekstra bruker som kvalifiserer til "Tilskudd for særlig resurskrevende brukere "- utover grunnlag for 
innrapportering til Helsedirektoratet våren 2019. Sistnevnte gir isolert sett en merinntekt i 2020 på ca 
4,9 millioner kroner. Samlet sett er det lagt inn et vesentlig lavere refusjonsnivå i økonomiplanen enn 
budsjett 2019 for å ta hensyn til forventet nivå i 2020. Samlet effekt av disse forhold er en mindreinntekt 
i forhold til budsjett 2019 på 25 millioner kroner. 
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Kultur, miljø og samfunn 

 
Skateparken i Lillestrøm 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kultur, miljø og samfunn skal legge til rette for god samfunnsutvikling gjennom en helhetlig tilnærming. 
Tjenesteområdet omfatter kommunalområdene Kultur, Eiendom, Miljøteknikk og By- og stedsutvikling. I 
tillegg omfatter området en stabsavdeling, Næring, Kirke og trossamfunn, samt Brann, redning og 
parkering. Dette gir totalt ca. 610 årsverk. 

KOSTRA nøkkeltall 

 Nye 
Lillestrøm 

2017 

Nye 
Lillestrøm 

2018 

Nye 
Asker 

Nye 
Drammen 

Løren-
skog 

Ullen-
saker 

ASSS 
uten 
Oslo 

Kostra-
gruppe 

13 

Prioritet         
Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (301) Plansaksbehandling **) 

293 317 338 434 463 404 335 327 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (302) Bygge- delings- og 
seksjoneringsarbeid **) 

131 311 454 312 250 346 249 283 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (303) Kart og oppmåling **) 

213 221 245 250 100 181 167 190 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner (B) 

1 961 1 826 2 558 2 174 2 841 1 974 2 611 2 260 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke 
(B) **) 

391 432 578 624 578 458 653 614 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, 
kulturminner, natur og nærmiljø (B) **) 

631 656 982 1 097 589 648 858 731 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Samferdsel (B) **) 

982 1 136 924 945 956 970 708 915 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 
pr. innbygger, konsern  (kr) (B) 

632 696 863 655 706 600 719 806 

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger (B) 

5 181 5 471 6 179 4 490 6 193 5 690 5 223 5 024 

Netto driftsutgifter til kommunale 
idrettsbygg per innbygger (B) 

498 549 773 543 948 775 667 574 

Produktivitet         
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal 
vei og gate (B) 

246 292 282 765 329 558 392 944 508 772 259 514 319 001 221 493 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

102 113 104 133 178 90 146 111 

Dekningsgrad         
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 3,1 3,0 4,3 4,9 3,4 3,9 5,7 4,7 
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**) Justert for utgiftsbehov 

Utfordringer og strategi 

Lillestrøm kommune blir en kommune med store natur- og landbruksressurser og gode forutsetninger 
for å skape en bærekraftig klima- og miljøutvikling. Samtidig er Lillestrøm en kommune med betydelige 
klimautslipp, som det forutsettes at skal ned. Den største andelen av utslippene er fra 
transportsektoren, der personbiltrafikk dominerer. Tema som klimatilpasning, artsmangfold, 
landskapsvern og bærekraftige energiløsninger er utfordringer i framtida. Harmonisering av 
tjenestetilbudet (tjenestestandard, dekningsgrader, gebyrer og brukerbetalinger) innen dette området, 
er en viktig del av kommunesammenslåingen, og en forutsetning for at Lillestrøm kommune kan tilby 
gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. 

Kultur 
Tettstedene i kommunen må utvikles til steder der det er godt å bo, og der man har alle 
servicefunksjoner for å dekke dagliglivets behov i alle livsfaser. De største utfordringene for regionbyen 
Lillestrøm er å utvikle og heve kvaliteten på den offentlige infrastrukturen, herunder parker, torg 
og byrom. Et bredt kulturtilbud er viktig for å skape en attraktiv by og livskraftige 
lokalsamfunn. Lillestrøm skal romme alt fra et profesjonelt kulturliv og til alle deler av frivillig sektor. En 
satsing på synlige kulturelle fyrtårn og samarbeid mellom kommunen, næringslivet og kulturlivet om 
utvikling og oppgaveløsing kan bidra til å skape økt identitet og attraktivitet i den nye kommunen. 
Befolkningen etterspør gode møteplasser ute og inne, og steder som gir mulighet for samvær, 
rekreasjon og utfoldelse. 

Kulturområdet er viktig for måloppnåelse innen kommunens satsningsområder, særlig når det gjelder 
by- og tettstedsutvikling og mestring hele livet. For å støtte opp om kommunens overordnede 
målsettinger vil kulturområdet fokusere på følgende strategier:  

 Ivareta bredde og mangfold i Lillestrøm sitt kulturliv. 

 Etablere et forpliktende samarbeid mellom kommune, kulturliv og næringsliv om sentrale 
oppgaver. 

 Bidra til kulturbygging og synliggjøre kulturelle fyrtårn.  

Dette skal gjøres gjennom utvikling av en bærekraftig frivillighetspolitikk i Lillestrøm kommune, for et 
forutsigbart og konstruktivt samspill med frivilligheten. For å sikre utvikling av unike og interessante 
arenaer må det etableres forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører. Gjennom å satse 
særskilt på noen arenaer og aktører kan man utvikle framragende kunst- og kulturmiljøer, som markerer 
seg nasjonalt og internasjonalt, og bidrar til identitetsskaping og omdømmebygging for Lillestrøm. 
Kommunen har mange gode kulturinstitusjoner. Fetsund lenser, Blaker Skanse, Lillestrøm kultursenter 
og Akershus kunstsenter er sentrale kulturinstitusjoner som kan utvikles og eksponeres. Samtidig har vi 
lokale frivilligsentraler, idrettsarenaer, møteplasser for ungdom og bibliotek som vil danne grunnsteinen 
i kulturbyggingen i hele kommunen. 

By- og stedsutvikling  
For å få en kommune preget av grønn mobilitet, må Lillestrøm by og kommunens tettsteder utvikles slik 
at myke trafikanter og kollektivtransport dominerer bildet. Tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre 
Romerike (bypakke) og byvekstavtale for Oslo og Akershus må bli et satsingsområde for kommunen. 
Sentrale føringer, som 0-vekstmålet for personbiltrafikk, vil kreve en mer helhetlig planlegging enn 
tidligere. Innen dette feltet kommer blant annet utarbeidelse av prosjektportefølje, forhandlinger og 
overordnet plan- og strategiarbeid. Nye løsninger for kollektivtransport og mobilitet i knutepunkt blir 
avgjørende. 
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Lillestrøms status som regionby innebærer et krav om høy utnyttelse, tilrettelegging for mange 
arbeidsplasser, handel, boliger og byliv. Kommunen må sørge for balanse mellom høy utnyttelse og 
mulighet for rekreasjon, bokvalitet og byliv, slik at Lillestrøm kan utvikles til en by som er attraktiv for 
hele kommunen og Nedre Romerike.  

Særpreget til tettstedene skal videreutvikles på en bærekraftig måte, uten at dette går på bekostning av 
stedsidentitet og jordvern. For både by og tettsteder er kvalitetsheving av offentlige rom og byrom, mer 
grønt, og parker med høy kvalitet viktig. Dette kan vi få til blant annet gjennom mer aktiv bruk av 
utbyggingsavtaler og områdemodeller. Utbygging skal sikre spennende og nytenkende arkitektur, med 
miljøvennlige bærekraftige materialer og grønne tak.  

Lillestrøm kommune må ta i bruk nye metoder for å samle inn og oppdatere data. Data må forvaltes 
helhetlig og gjøres tilgjengelig gjennom åpne standardiserte grensesnitt. Våre data vil være av nytte for 
andre som ønsker å skape innovasjon, effektivisere og skape nye tjenester.  

Landbruksnæringen forvalter ca 80 prosent av arealene i Lillestrøm kommune, og skal følge opp 
nasjonale målsettinger med krevende rammevilkår. Landbrukets produksjonsarealer er under press som 
følge av blant annet økende befolkning, utbygging av infrastruktur og etablering av alternativ næring. En 
landbruksstrategi vil synliggjøre kommunens lokale landbrukspolitikk med hensyn til bærekraftig 
arealforvaltning, næringsutvikling, miljø og klimasatsing, samt ivaretakelse av kulturlandskap og 
biologisk mangfold. 

Næring 
Lillestrøm kommune har et mangfoldig næringsliv spredt ut på de fleste bransjer og over store deler av 
kommunen. Det bør søkes å styrke næringsprofilen til kommunen gjennom å synliggjøre og styrke 
satsing mot noen utvalgte bransjer. Dette vil styrke renommé og øke attraktiviteten som etableringssted 
for noen konkrete lønnsomme og fremtidsrettede bransjer. 

Lillestrøm skal være en motor for en kunnskapsbasert, bærekraftig og framtidsrettet næringsutvikling i 
hovedstadsregionen. Flere bedriftsetableringer, nye kompetansearbeidsplasser, økt fokus på synergier 
mellom eksisterende fagmiljøer og profilering av regionen som et attraktivt sted for næringsetablering 
vil være prioritert. Næringsareal nær et av Norges største kollektivknutepunkt vil bidra til å gi 
næringslivet et bedre klimafotspor, og bidra til å styrke omdømme og tilgjengelighet for framtidens 
næringsliv. I tillegg vil utvikling av arbeidsplasser også i de andre tettstedene i kommunen bidra til 
mindre behov for pendling og økt attraktivitet for hele kommunen. 

Eiendom 
Bærekraftig eiendomsforvaltning forutsetter en forsvarlig forvaltning av de formuesverdier som ligger i 
eiendomsmassen, og en stedstilpasset utvikling av sosial infrastruktur som bygger opp under 
kommunens overordnede bærekraftmål. 

Kommunens bygningsrelaterte vedlikeholdsetterslep er betydelig. En styrking av bygningsvedlikeholdet 
er en nødvendig forutsetning for god klima-, energi- og økonomiforvaltning. Dette vil medføre krevende 
økonomiske avveininger. Primærtjenestenes behov for nye lokaler må dekkes ved utvikling av 
eksisterende eiendommer, nybygging eller ved innleie. Fokuset må være en bærekraftig by- og 
tettstedsutvikling. Hensynet til folkehelse og klima må vektlegges særskilt ved lokalisering av tjenestene, 
herunder nærhet til kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelavstand for brukerne.  

En mer effektiv drift av eksisterende arealer forutsetter bedre kjennskap til den reelle bruken av det 
enkelte rom. Ved å innføre teknologi som registrerer aktiviteten kan driftsinnsatsen tilpasses behovet. 
Innføring av slik teknologi er et satsingsområde. Videre vil innføring av sensorteknologi og roboter 
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muliggjøre endringer i arbeidsprosesser og gir bedre kontroll med arealbruken. Et større fokus på 
arealbruk er nødvendig for å få ned de totale driftskostnadene. Mer arealgjerrige romprogram ved 
nyinvesteringer vil gi lavere investeringsbehov, og lavere driftskostnader. I de fleste tilfeller er størrelsen 
på arealene en kvalitetsfaktor. Hensynet til mer effektiv arealbruk må veies opp mot tjenestenes behov 
for gode rom. Det er imidlertid behov for å vurdere mulighetene for en strammere standardisering av 
arealbruken i formålsbyggene. 

Miljøteknikk  
Utviklingen av tjenesteproduksjonen innen Miljøteknikk er i stor grad styrt av befolkningsutviklingen, 
bosettingsmønstre og konsentrasjon på bebyggelse. I tillegg er det behov for klimatilpasningstiltak og 
aktive klimatiltak som fremmer bærekraft, samt håndtering av etterslep i form av vedlikehold og 
reinvesteringer. En betydelig del av tjenesteproduksjonen foregår i interkommunale selskaper. Her ser vi 
en rask utvikling i tjenestetilbudet og betydelig vekst i kostnadene, både på driftssiden og i form av 
investeringer. 

For Miljøteknikk er det viktig å gjennomføre tiltak innen digitalisering og prosessoptimalisering, for å 
styrke tjenestekvaliteten og ta ut rasjonaliseringsgevinster. Nye tiltak bør alltid ta hensyn til- og tilpasses 
et endret klima. Inn i 2020 planlegges det å harmonisere tjenestekvaliteten på vintervedlikehold, 
samt redusert bruk av veisalt. Systemer for driftsovervåkning fra de tre kommunene samordnes. 
Innføring av saksbehandlingssystem for elektronisk søknadsbehandling for vei, vann og avløp er et viktig 
skritt i riktig retning. Vannettmodell for avløp/flom og vassdragsmodellering utvides til å gjelde hele den 
nye kommunen. Automatisert avlesning av abonnentenes vannmålere innføres. 

 

Vinterlandskap. Foto: Nicholas David Morton 
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Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 

Kultur, miljø og samfunn        
Aksjon skolevei 2029 0 3 500 7 400 9 700 1 200 21 800 
Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering 2021 37 000 12 500 10 000 0 0 22 500 
Boliger - kjøp og salg 2020 0 35 000 10 000 0 0 45 000 
Dalen RA til Fetsund/avkloakkering 2022 0 2 500 10 000 20 000 0 32 500 
Eiendom - utviklingsplan LØPENDE  20 400 20 400 20 400 20 400 81 600 
Enga - ombygging og rehabilitering 2020 0 6 200 0 0 0 6 200 
Enøk-investeringer LØPENDE  4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 
E-skatt - inv Skjervagapet bro 2022 0 0 18 750 12 500 0 31 250 
E-skatt - inv svømmehaller 2020 0 5 000 0 0 0 5 000 
E-skatt - inv vei og trafikksikring LØPENDE  6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 
Fethallen, asfaltering parkeringsplass 2022 0 0 0 1 200 0 1 200 
Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 2022 0 2 250 20 500 20 000 0 42 750 
Gansvika - etablere nye gjestebrygger 2021 0 0 500 0 0 500 
Gravplasser - plan for utvidelse av kapasitet  2023 0 2 500 30 000 30 000 30 000 92 500 
Idretts- og friluftsanlegg, parker LØPENDE  1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 
Kirkegata - miljøgate 2020 0 5 500 0 0 0 5 500 
Kultur og frivillighet LØPENDE  1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Kunstnerisk utsmykning LØPENDE  3 625 3 625 3 625 3 625 14 500 
Leiraveien - ombygging 2021 0 400 5 000 0 0 5 400 
Lillestrøm sykkelby LØPENDE  1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 
Maskiner og biler - utedrift LØPENDE  8 200 3 600 3 600 3 600 19 000 
Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader 2023 0 4 000 0 0 -4 000 0 
Samferdsel - hovedplaner LØPENDE  12 700 18 250 12 250 11 750 54 950 
Skedsmokorset E6 Pumpestasjon 2021 0 15 700 8 000 0 0 23 700 
Skogfaret / Stubben - vann og avløp 2020 0 35 500 0 0 0 35 500 
Solberg, vei, vann og avløp 2023 0 30 250 40 750 37 500 21 700 130 200 
Storgata, vann og avløp 2021 0 13 850 15 000 0 0 28 850 
Sørumsand brannstasjon 2021 39 000 86 500 94 500 0 0 181 000 
Vann og avløp - hovedplaner LØPENDE  52 130 79 200 80 000 80 000 291 330 
Vann og elvesikring, friluftsområder LØPENDE  250 250 250 250 1 000 
Veilys LØPENDE  3 430 5 300 3 600 2 000 14 330 
Åkrene gamle skole - rehabilitering 2020 1 000 5 875 0 0 0 5 875 

Sum Kultur, miljø og samfunn  77 000 381 960 415 225 268 825 184 725 1 250 735 

        

Sum investeringsprosjekter  77 000 381 960 415 225 268 825 184 725 1 250 735 

Aksjon skolevei 
 
Aksjon skolevei er kommunes egenandel ved utbygging av fortau, gang-, sykkelvei og lignende. 
Kommunen søker om tilskudd til finansieringen av disse prosjektene hos Statens vegvesen høsten i 
forveien. Tilskuddet tildeles i februar. 

Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering 
Prosjektet omfatter utvidelse av Blaker kirkegård, herunder kistegraver, urnegraver, minnelund og ny 
driftsbygning. Prosjektet omfatter også enkelte mindre endringer på eksisterende kirkegård, blant annet 
bedre parkeringsmuligheter. 

Det er tidligere bevilget 37 millioner kroner. For å ferdigstille arbeidet foreslås det bevilget 12,5 
millioner kroner i 2020, i tråd med Sørum kommunes gjeldende økonomiplan. 
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Det gamle kapellet på Blaker kirke trenger å rehabiliteres for å verne et viktig kulturminne. Det ligger 
inne 10 millioner kroner i 2021 for dette arbeidet fra Sørums økonomiplan. Dette tallet er svært usikkert 
og det vil være nødvendig å prosjektere arbeidet i detalj før det kan legges et endelig budsjett. 

 

Boliger - kjøp og salg 
Skedsmo kommunale boliger innehar investeringsfond som benyttes til kjøp/salg av boliger. Det er 
forventet å kjøpe boliger for inntil 35 millioner kroner i 2020. Investeringen finansieres med fond og 
tilskudd fra Husbanken, slik at ikke blir økte lånekostnader knyttet til tiltaket. Tiltaket videreføres i 2021 
med tilsammen 10 millioner kroner. 

Dalen RA til Fetsund/avkloakkering 
Prosjektet omfatter avkloakkering av traseen fra Fetsund til Dalen. Dalen Renseanlegg (RA) skal legges 
ned og kloakken skal overføres til MIRA IKS. 
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Eiendom - utviklingsplan 
Det er avsatt 20,4 millioner kroner hvert år i perioden til investeringsprosjekter på kommunale 
bygg. Avsetningen skal dekke kostnader til nødvendige investeringstiltak på bygningsmassen, 
eksempelvis oppgraderinger av tekniske anlegg som ventilasjon og kjøling av sykehjemmene, 
adgangskontrollsystemer og heiser. Tiltakene vil i hovedsak være knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

Enga - ombygging og rehabilitering 
Eiendomsdrift, renholdsavdelingen og Lillestrøm kommunale boliger skal lokaliseres i Engaveien 6. Dette 
medfører at areal som tidligere har vært utleid til annet formål må bygges om til kontorlokaler, samt at 
resterende areal må tilpasses til ny bruk. 

Bevilgningen skal dekke ombygninger og oppgradering av tekniske anlegg slik at arbeidsmiljølovens krav 
innfris når det blir etablert flere kontorplasser. 

Enøk-investeringer 
Det er avsatt 4 millioner kroner hvert år i perioden til ENØK-tiltak.  

E-skatt - inv Skjervagapet bro 
Det skal bygges bro over skjævagapet, fra Gamle Strømsvei til Skjærvaveien. Det skal gjennomføres 
arkitektkonkurranse, deretter skal tiltaket reguleres. Tidligst anleggsstart er i 2021. 

E-skatt - inv svømmehaller 
Eiendomsskattemidler som er øremerket til rehabilitering og vedlikehold på svømmehaller. 

E-skatt - inv vei og trafikksikring 
Midlene brukes til ulike veisikkerhetstiltak som bommer, fartshumper og fortau.  

Fethallen, asfaltering parkeringsplass 
Parkeringsarealet foran Fethallen er i dag en gruset plass. Dette medfører unødvendig slitasje og større 
renholdskostnader i hallen da det blir tiltransportert mye grus inn i hallen. Det foreslås bevilget midler til 
asfaltering av parkeringsplassen. 

Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 
Det skal bygges fortau fra General Laakesvei til Rælingsveg, og fra Nygata til General Laakesvei. I tillegg 
skiftes vannledning, samt at felles system for avløp separeres. 

Gansvika - etablere nye gjestebrygger 
Gjestebryggene i Gansvika består av to brygger som benyttes av tilreisende som kommer med båt og 
som vil legge til i Gansvika.  

Bryggene bærer preg av elde og slitasje. De er nå i en slik forfatning at det ikke er regningsvarende å 
utbedre feil og mangler på dem, de må byttes ut med nye brygger.  
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Gansvika båthavn (2009). Fotograf: Gro Børud 

Gravplasser - plan for utvidelse av kapasitet  
Det vil i årene fremover være behov for å utvide kapasiteten ved flere av kommunens gravplasser. Det 
foreslås avsatt et årlig investeringsbeløp i perioden. Det må utarbeides en samlet plan for gjennomføring 
og prioritering blant de aktuelle prosjektene. 

Idretts- og friluftsanlegg, parker 
Midlene er avsatt til mindre investeringer innen idrett, friområder og parker. Lettere opparbeiding av 
utendørs møteplasser med lyssetting, benker, grillplasser, brygger og lignende, samt etablering av 
apparater for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet på ulike steder i kommunen. 

Kirkegata - miljøgate 
Prosjektet omfatter ombygging av Kirkegata mellom Brogata og Adolph Tidemands gate. Mellom 
tverrgata og Adolph Tidemands gate legges i tillegg ny spillvannsledning. Gjennomføringen ses i 
sammenheng med utbygging av Akershus Kunstsenter og byparken. 

Kultur og frivillighet 
Rehabilitering av kulturarenaer og møteplasser. Midler er avsatt for å tilby befolkningen 
hensiktsmessige lokaler for aktivitet og samvær i hele kommunen. Dette er med på å styrke 
lokalmiljøene for ulike målgrupper, og bygger identitet og tilhørighet. 

Kunstnerisk utsmykning 
Investeringsmidlene er avsatt til kunstnerisk utsmykning av offentlige bygg og byrom. Det er nedsatt et 
kunstnerisk utvalg i henhold til offentlige retningslinjer for kunst i offentlige rom. Det planlegges 
etablering av et kunstverk i Elvebredden kunstpark, og kunst på den nye skolen i Lillestrøm Sophie 
Radich. Ordningen ble i Skedsmo etablert med et vedtak om å avsette 0,5 % av investeringsbudsjettet i 
Skedsmo kommune. 
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Leiraveien - ombygging 
I forbindelse med samlokalisering av tekniske tjenester må garderober og dusjfasiliteter tilpasses til ny 
bemanning. Kostnader som er lagt inn er til prosjektering av ombygningsarbeidene. 

Lillestrøm sykkelby 
Dette er kommunes egenandel i sykkelby-prosjekter. Det kan søkes om tilskudd fra Akershus 
fylkeskommune. Akershus fylkeskommune sykkelbyordning kan dekke opptil 50 % av kostnadene på 
prosjektene.  

Maskiner og biler - utedrift 
Det avsettes midler til anskaffelse av spylebil for 5,1 millioner kroner i 2020. Resterende midler blir brukt 
til utskiftning av eksisterende maskinpark. 

Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader 
Sørum kommune har vedtatt at det skal bygges park på kommunens eiendom Sletta 12 på Sørumsand. I 
henhold til områdeplanen for Sørumsand er parken et rekkefølgekrav som skal finansieres av bidrag fra 
utbyggerne, ved en m2-pris (750 kr pr m2 BRA). Etter etablering av modellen har Linjekvartalet 1 og 
straks Linjekvartalet 2 blitt realisert. Parken var opprinnelig planlagt som en realytelse av utbygger av 
Linjekvartalet, men prosjektet ble overtatt av kommunen før realisering. 

Tidligere estimater indikerte at parken ville koste ca. 7 millioner kroner å realisere. Det ble gjennomført 
en anbudskonkurranse sommeren 2019, hvor tilbudene lå på over 10 millioner kroner. Bidraget fra 
Linjekvartalet 1 og 2 vil ligge på ca. 7 millioner kroner (fratrukket prosjekteringskostnader utbygger har 
hatt på parken), og det er derfor nødvendig at kommunen forskutterer deler av kostnad for å få realisert 
parken nå. Ved neste utbyggingsprosjekt i sentrum av Sørumsand vil det komme inn midler for å dekke 
forskutteringen (trolig 2-3 år før ferdig realisert). 

På grunn av manglende finansiering er tidigere anbudskonkurranse avlyst. Ved å gjøre enkelte 
justeringer i neste anbudskonkurranse forventes det at prisen vil gå ned. Blant annet vil kommunen 
gjennomføre flere grunnundersøkelser for å redusere risiko for entreprenør. I tillegg vil anbudet legge 
opp til én gjennomføringsfase (mens det tidligere var planlagt bygget ut i to uavhengige faser.) 

 

Samferdsel - hovedplaner 
Samferdsel hovedplan inneholder midler til kollektivtiltak, trafikksikring, diverse samferdselstiltak etc.  
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Skedsmokorset E6 Pumpestasjon 
Pumpestasjonen er i dårlig stand (bygd i 1968) og har ved flere tilfeller gått i overløp og må derfor 
rehabiliteres. Prosjektet anses som et miljøprosjekt da overløpet går til Stilla, som er en sårbar resipient. 
I tillegg må ny pumpeledning (1060 meter) legges, som erstatning av to asbestsement pumpeledninger. 
Prosjektet har oppstart andre halvår 2019 og en antatt byggetid på 12 måneder. 

Skogfaret / Stubben - vann og avløp 
Hensikten med prosjektet er separering av AF-ledninger, samt utskifting av vannledninger av grått 
støpejern. Skedsmo kommune har hatt et ønske om No-Dig-metoder der det er hensiktsmessig. Det skal 
brukes flere ulike metoder: ca. 480 meter utblokking, 23 meter rørinnføring, 300/530 meter styrt boring 
(antall meter i plan/antall meter etablert ledning) og 770 meter konvensjonelle grøfter. Prosjektet skal 
være ferdig i løpet av 2020. 

  

Rødt: Graving. Grønt: Styrt boring. Blått: Utblokking. Gult: Strømpe. 

Solberg, vei, vann og avløp 
Etappe 1 går fra krysset Solbergveien/Tæruddalen til krysset Solbergveien/Ringdalsveien og inn i 
Ringdalsveien. Prosjektet omhandler etablering av nye vann- og avløpsledninger langs nordsiden av 
Solbergveien og i Ringdalsveien. 

I Solbergveien skal det etableres en ny kommunal pumpestasjon for hovedspillvannsledning med 
tilhørende pumpeledning og en minipumpestasjon for tilkobling av 3 husstander til kommunal 
spillvannsledning. 

Ringdalsveien skal overtas av kommunen og oppgraderes til kommunal veistandard, inkludert ny 
belysning. I en større del av anleggsområdet er det fjell der grøftene skal etableres slik at det vil bli 
behov for både sprenging for grøfter og boring for inntrekning av VA-ledninger på ca. 450 m. Anlegget 
har en total lengde på 2100 m for VA-ledningene og 350 m for oppgraderingen av kommunal vei. 
Prosjektet inneholder også rehabilitering av eksisterende vannledning langs sørsiden av Solbergveien 
med inntrekking av ny vannledning i PE og sammenkobling til det nye anlegget som etableres langs 
nordsiden av veien. 
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Parallelt med anleggsarbeidet i etappe 1, vil det foregå prosjektering av etappe 2 slik at når etappe 1 er 
ferdigbygd, kan bygging av etappe 2 startes. Det er inngått grunnervervavtaler med alle grunneiere i 
etappe 2 unntatt 3 stk. 

  

Bildet viser etappe 1 

Storgata, vann og avløp 
Statens vegvesen skal rehabilitere Storgata i Lillestrøm fra Kjeller flyplass til Parkalleen. I forbindelse 
med dette vil Lillestrøm kommune skifte ut eldre vannledning og separere felles avløpssystem.  

Sørumsand brannstasjon 
Lillestrøm kommune bygger ny brannstasjon på Sørumsand for Nedre Romerike brann og 
redningstjeneste IKS. Den nye brannstasjonen er vedtatt lagt til Lystad ved Sørumsand. Brannstasjonen 
skal huse ca. 12 brannkonstabler og 20 feiere. Bygget vil bli ca. 3900 m2. 

Kvalitetssikret kostnadskalkyle viser at brannstasjonen vil koste opp mot 220 mill. kroner (P85). 
Inkludert i dette tallet er avsetninger til usikkerhet og reserver, i tillegg til tomtekjøp og kostander til 
infrastruktur som ny avkjøring fra fylkesveien. 

Illustrasjonen nedenfor er en foreløpig skisse. 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 134 av 214 

 

Vann og avløp - hovedplaner 
Vann og avløp - hovedplaner inneholder midler til fornying og oppgradering av kommunes tekniske 
infrastruktur innenfor vann og avløp. 

Vann og elvesikring, friluftsområder 
Det foreslås avsatt en årlig pott til friluftstiltak, hvorav halvparten av utgiften dekkes av tilskuddsmidler.  

Veilys 
Veilys inneholder midler til utskiftning av armatur, forsyning, måling og styring av veilysanlegg, 
utskiftning av kabler og strekk og nyanlegg veilys. Arbeidet følger hovedplanen til veilys. 

Åkrene gamle skole - rehabilitering 
Fet kommunestyre vedtok i 
budsjettbehandlingen for 2019 å bevilge 1 
millioner kroner til å tette/rehabilitere 
taket på Åkrene Gamle skole. 
Bevilgningen skulle gi rom for å 
gjennomføre strakstiltak i forkant av mer 
omfattende rehabilitering i 2020. Arbeid 
med tetting av taket er pt ikke startet. 
Bevilgningen fra 2019 vil søkes overført til 
2020.  

Åkrene gamle skole er bygget i 1860. 
Siden 2016 har bygget stått tomt da 
bygget er i en slik tilstand at det ikke kan 
leies ut. For at bygget igjen skal kunne 
benyttes til utleie eller forsamlingslokale 
må hele bygget rehabiliteres. Bygget er 
ikke fredet, men er verneverdig.  

 

Åkrene gamle skole. Foto: Ymbjørg Svare 
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Administrasjon og ledelse Kultur, miljø og samfunn 

 
Huseby gård. Foto: Birgit Wærstad 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Fagstab 
Staben skal bidra i strategiutviklingen, samt faglig rådgivning for direktørens lederteam og hele 
tjenesteområdet. Staben har ansvar for ivaretakelse av kommunens interesser i utbyggingsavtaler og 
områdemodeller. Oppfølging av Romerike trainee med fokus på å øke andelen unge, nyutdannede 
ingeniører i kommunal sektor og interkommunale selskap i regionen blir ivaretatt av fagstaben i Kultur, 
miljø og samfunn. 

Næring 
Et bærekraftig næringsliv er selve drivkraften i samfunnet. Det er grunnlaget for all annen aktivitet og 
evne til å finansiere (velferds)samfunnet. Å stadig utvikle nye og bedre produkter og tjenester, å skape 
arbeidsplasser og bidra til samfunnsutvikling er næringslivets lodd. Et samfunn som ikke legger til rette 
for et rikt og mangfoldig næringsliv, vil på sikt forvitre. Et samfunn som legger grunnlag og 
rammebetingelser tilrette for et mangfoldig og vekstkraftig næringsliv vil utvikles og vokse. Offentlig 
sektor har en svært viktig rolle som fasilitator og tilrettelegger for næringsliv.  

Næringsutvikling handler også om stedsutvikling og profilering. Det handler om arbeidsplasser. Det 
handler om bærekraftig og fornuftige løsninger for fremtiden. God næringsutvikling må ses i 
sammenheng med utvikling av samfunnet og infrastruktur rundt. For å kunne prioritere nok og riktig 
areal til næring, må by-/stedsutvikling og næringsutvikling ses i sammenheng. God sammenkobling er 
viktig, slik at man får flerfunksjonelle områder, gjerne med både næring, kunnskapsinstitusjoner, bolig 
og servicetilbud i en fornuftig kombinasjon. En helhetlig areal-, bolig- og næringspolitikk vil også kunne 
redusere transportbehovet, og på den måten støtte opp under nullvekst målet som ligger til grunn for 
alt utviklingsarbeid i Lillestrøm kommune. 

Næringsavdelingen har etablering av bedrifter og arbeidsplasser, omdømmebygging og bevaring av 
eksisterende næringsliv som fokusområder. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  19 021 19 021 19 021 19 021 

Sum Lønns- og prisvekst 401 401 401 401 
Sum Tekniske justeringer -4 745 -4 759 -4 759 -4 759 

Vedtak forrige periode     
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 200 -500 -500 -500 
Sum Vedtak forrige periode 200 -500 -500 -500 

Konsekvensjusteringer -4 144 -4 858 -4 858 -4 858 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Konsekvensjustert ramme 14 876 14 163 14 163 14 163 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -750 -750 -750 -750 
Generelt rammekutt i fagstab Kultur, miljø og samfunn -600 -600 -600 -600 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -1 350 -1 350 -1 350 -1 350 

Politiske vedtak     
Lillestrøm Næringskonferanse 2020 600 600 600 600 
Sum Politiske vedtak 600 600 600 600 

Nye tiltak og realendringer budsjett -750 -750 -750 -750 

Ramme 2020-2023 14 126 13 413 13 413 13 413 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Generelt rammekutt i fagstab Kultur, miljø og samfunn 
Det foreslås et generelt rammekutt for fagstaben. Kuttet vil i hovedsak gå utover mulighet for innleie av 
konsulentbistand, samt reduksjon i andre driftsmidler. 

Lillestrøm Næringskonferanse 2020 
I januar 2020 arrangerer Lillestrøm kommune en næringskonferanse på Norges Varemesse for alle 
næringsdrivende i den nye kommunen. Formålet med konferansen er å vise at kommunen er en 
attraktiv kommune for næringslivet, gi eksisterende næringsliv mulighet til bli kjent med ny politisk- og 
administrativ ledelse i kommunen, samt gi en innføring i planer og visjoner for ny kommune. 
Fellesnemnda behandlet sak om Lillestrøm næringskonferanse 28.08.2019 (19/61). 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Næringsfond 6 500 500 500 500 

Sum  500 500 500 500 

 

Næringsfond 
I Fet kommune finnes et næringsfond, hvor det årlig utbetales støtte til ulike tiltak etter gitte 
kriterier. Det er ønskelig å etablere et lignende næringsfond i den nye kommunen. 
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Kultur 

 
Ung trompetist. Foto: Roger Wangberg 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

For å skape en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn som bidrar til vekst og attraktivitet, trenger 
kommunen en offensiv kultursatsing. I dette ligger å ta vare på bredde og mangfold i Lillestrøm sitt 
kulturliv, blant annet gjennom å tilrettelegge for et profesjonelt kulturliv og økt samspill og samarbeid 
med frivillige. En satsing på synlige kulturelle fyrtårn kan bidra til å skape økt identitet og attraktivitet i 
den nye kommunen. Dette gjør vi i samarbeid mellom kommunen, næringslivet og kulturlivet. Gjennom 
en aktiv satsing på kultur vil Lillestrøm by framstå som en attraktiv regionhovedstad. Kulturkvartalene 
ligger ved kollektivknutepunktet som en portal til byen, med kulturarenaer for hele befolkningen. 
Akershus kunstsenter står ferdig med nytt bygg i 2020, sammen med en innholdsrik bypark, og lokaler 
for ungdomsaktivitet. Det er besluttet å bygge Kvartal 1 med lokaler for næring og kultur. Der realiseres 
nytt bibliotek, kulturskole, og øvingshotell, i samarbeid med Lillestrøm kultursenter. Blaker Skanse og 
Fetsund lenser er likeledes kulturelle fyrtårn som må løftes i Lillestrøm kommune. 

Bibliotekene og Frivilligsentralene er viktige arenaer for å skape gode nærmiljø, drive kulturbygging, og 
skape deltagelse og tilhørighet. En fortsatt satsing på disse tiltakene vil bidra til identitetsbygging i hele 
kommunen. For å styrke nærmiljøene er det behov for ordninger og lokal kompetanse som kan bidra til 
gjennomføring av arrangementer i nærmiljøene. 

Gode økonomiske støtteordninger til frivilligheten er et viktig fundament for å oppnå mangfold og 
bredde i kulturlivet, og for å styrke det frivillige arbeidet. Frivilligheten har forventninger om at 
støtteordninger videreføres og forsterkes. Kommunen ønsker å gi barne- og ungdomsidretten et løft ved 
å støtte opp om gratis treningstid for barn og unge opp til 19 år i første omgang for kommunale 
idrettsanlegg.  
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Som en del av arbeidet i Fellesnemnda Ung er det igangsatt en utredning om ungdommens behov for 
møteplasser i hele kommunen. Å tilby gode møteplasser og kulturarenaer for ungdom kan bidra positivt 
til å holde kostnadene nede på andre områder.  

Plan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet skal utvikles for Lillestrøm kommune. Dette er et viktig 
plandokument for samspillet mellom politikken, administrasjonen og frivilligheten. Frivilligheten har 
forventninger til at kommunen følger opp de foreslåtte tiltakene i planen. Utvikling og tilrettelegging av 
grøntområder, med parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg, friluftsområder og stier har stor betydning for 
utvikling av positive møteplasser og attraktive boområder. 

Å opprettholde dagens nivå på kulturtilbudene i hele kommunen, og for å harmonisere tiltakene, vil det 
være behov for utvidet budsjett. Dette gjelder: Tilskuddsmidler til frivilligheten, Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Aktivitetskort for barn og unge og gratis treningstid for barn 
og unge i organisasjonseide idrettsanlegg. Tiltakene harmoniseres på best mulig måte innenfor dagens 
rammer. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  146 673 146 673 146 673 146 673 

Sum Lønns- og prisvekst 3 534 3 534 3 534 3 534 
Sum Tekniske justeringer -19 223 -19 239 -19 239 -19 239 

Vedtak forrige periode     
Fet: Budsjett til Frivilligsentralen for å ivareta Fellesnemnda 
UNG og BUKS 

-150 -150 -150 -150 

Fet: Engangsstøtte til Fet Skiklubb til oppgraderinger i 2019 -400 -400 -400 -400 
Fet: Kulturminneplan finansiert i 2019 -200 -200 -200 -200 
Fet: Styrke budsjett/reversere kutt i 2018 og 2019 -57 -57 -57 -57 
Fet: Tilskudd til kunstgress Dalen IL til og med 2019 -500 -500 -500 -500 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 4 000 4 750 4 250 4 250 
Sørum: Bygdebokprosjektet avsluttet i 2019 -500 -500 -500 -500 
Sum Vedtak forrige periode 2 193 2 943 2 443 2 443 

Konsekvensjusteringer -13 496 -12 762 -13 262 -13 262 

Konsekvensjustert ramme 133 176 133 911 133 411 133 411 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -750 -750 -750 -750 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -750 -750 -750 -750 

Nye tiltak     
Blaker Skanse - 1,5 mill kroner årlig finansieres ved 
eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Forsinket oppstart Husebylåven -3 500 0 0 0 
Forsinket oppstart Lillestrøm bibliotek -2 500 0 0 0 
Gratisprinsippet for kommunale idrettsanlegg - finansieres 
ved bruk av eiendomsskatt 

655 655 655 655 

Støtte til lag og foreninger - 4,661 mill kr årlig finansieres ved 
eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Sum Nye tiltak -5 345 655 655 655 
Politiske vedtak     
Kulturarrangementer for å bygge felles kultur i Lillestrøm 
kommune 

2 000 0 0 0 

Sum Politiske vedtak 2 000 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer budsjett -4 095 -95 -95 -95 

Ramme 2020-2023 129 081 133 816 133 316 133 316 
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Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Forsinket oppstart Husebylåven 
Husebylåven på Skedsmokorset skal bygges om til kulturformål, og i Skedsmo kommune sin gjeldende 
økonomiplan ligger det inne driftsmidler til Husebylåven. Ombyggingen er forsinket, og det er ikke 
behov for driftsmidler i 2020. 

Forsinket oppstart Lillestrøm bibliotek 
I Skedsmo kommune sin gjeldende økonomiplan ligger det inne bevilgning til Lillestrøm bibliotek med 
halvårseffekt i 2020 og helårseffekt fra 2021. Midlene trekkes ut for 2020, da prosjektet er skjøvet ut i 
tid. 

Gratisprinsippet for kommunale idrettsanlegg - finansieres ved bruk av eiendomsskatt 
Rådmannen legger fram sak til Lillestrøm kommunestyre parallelt med budsjettbehandlingen. Saken 
omhandler utvidelse av gratisprinsippet blant annet for kommunale idrettsanlegg gjeldende barn og 
unge til og med 19 år.  Utvidelsen av gratisprinsippet for kommunale idrettsanlegg foreslås finansiert 
med bruk av eiendomsskattemidler. 

Støtte til lag og foreninger - 4,661 mill kr årlig finansieres ved eiendomsskatt 
I Fet og Sørum har ikke skatten vært øremerket bestemte formål. Samtidig har både Fet og Sørum 
kommuner prioritert en rekke tiltak som ligger nær opp til de formål eiendomsskatten i praksis er blitt 
prioritert til i Skedsmo. 
I budsjett for 2020 har rådmannen forslag til disponering av eiendomsskatt utover de tiltak som tidligere 
er vedtatt for Skedsmo. Dette er forslag som henter fram allerede eksisterende tiltak i Fet og Sørum, 
som faller inn under de retningslinjer for prioriteringer som kommunestyret i Skedsmo tidligere har 
fulgt. 
Det vises til "Særskilte temaer - eiendomsskatt prinsipper og bruk" for mer informasjon om dette. 

Kulturarrangementer for å bygge felles kultur i Lillestrøm kommune 
Fellesnemnda behandlet sak om kulturarrangementer i forbindelse med kommunesammenslåingen 
19.06.2019 (sak 19/44). Det vil organiseres fire store arrangementer i løpet av året, som skal bidra til 
kulturbygging i hele kommunen: Den store utedagen, Musikkfest, Lillestrøm åpen, og Ungdommelig. 
Arrangementene vil involvere profesjonelle og frivillige, og ha arenaer på mange plasser i kommunen. 
For å skape nødvendig engasjement og deltagelse, og for å få fram fire kraftfulle markeringer er det 
behov for en økonomisk avsetning til formålet. Ungdomsarrangementer vil skje i samarbeid med 
FellesnemndaUng, og blir en del av deres prioriterte oppgaver i 2020. 
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Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Aktivitetskort barn og unge 7 500 500 500 500 
Den kulturelle skolesekken 7 1 500 3 000 3 000 3 000 
Den kulturelle spaserstokken 8 400 400 400 400 
Kulturarrangementer i forlengelse av 
kommunesammenslåing 

8 0 2 000 2 000 2 000 

Møteplasser for ungdom 7 2 000 2 000 2 000 2 000 
Utjevning av tilskuddsmidler 7 3 000 6 000 6 000 6 000 
Utvidelse av tilbud om gratis treningstider for barn og unge 
til og med 19 år 

6 4 000 4 000 4 000 4 000 

Økt tilskudd til Lillestrøm kultursenter 6 850 850 850 850 

Sum  12 250 18 750 18 750 18 750 

 

Aktivitetskort barn og unge 
Av eiendomsskattemidler er det i økonomiplanperioden lagt inn 510 500 kroner årlig til aktivitetskortet. 
Aktivitetskort utdeles til barn og unge som kommer fra familier med dårlig råd. For å videreføre denne 
ordningen til barn og unge i hele kommune er det behov for økte budsjetter. Ordningen bidrar til 
inkludering, deltagelse og positive aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier, og er med på å 
forhindre utenforskap, fattigdom og ensomhet. 

Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken er kulturtilbud til alle elever på alle klassetrinn i barne- og ungdomskolen. 
Tiltaket skal sørge for at alle elever får med seg en kulturell ballast og åpne dører for kunst og kultur. 
Tiltaket er statlig initiert og det gis statlige støtteordninger som er avhengig av kommunens innsats på 
området. Tiltaket må harmoniseres inn i Lillestrøm kommune slik at alle skoler får det samme tilbudet. 
For å få til dette uten å gå ned på kvalitet og omfang av tjenesten er det behov for å øke økonomien på 
tiltaket.  

Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken er et kulturelt tilbud til eldre hjemmeboende og eldre i institusjon. Målet 
med ordningen er å heve livskvaliteten for eldre ved å tilby positive kulturelle opplevelser i hverdagen. 
Ordningen er initiert fra staten og kommunen mottar statlig støtte som en del av finansieringen. Den 
kulturelle spasertokken er i dag et tilbud i deler av kommunen. For å videreføre tiltaket i hele Lillestrøm 
kommune, på det nivået som Skedsmo kommune har hatt, må tiltaket tilføres driftsmidler.  

Kulturarrangementer i forlengelse av kommunesammenslåing 
I 2020 skal det organiseres fire store arrangementer som kan bidra til kulturbygging i hele 
kommunen. Markeringene kan videreføres som identitetsskapende aktiviteter for den nye kommunen i 
hele handlingsplanperioden. 

Møteplasser for ungdom 
Lillestrøm kommune vil ha fokus på å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom, der 
ungdom kan møtes og utvikle egne aktiviteter. Dette vil bidra til bygging av gode lokalsamfunn, der 
ungdom kan føle tilhørighet. Tiltakene vil også ha en forebyggende verdi som gjør at kommunen kan 
spare på ellers dyre reparerende tiltak. Fra 2019 er det foreslått å utvikle et tilbud på Strømmen for å 
imøtekomme et stadig utfordrende ungdomsmiljø. Saken ble behandlet i kommunestyret i Skedsmo 
kommune 4. september med følgende vedtak: "Saken tas til orientering. Etablering av egen møteplass 
for ungdom vurderes i budsjettprosesser for Lillestrøm kommune."  Rådmannen har ikke funnet plass 
for tiltaket innenfor gjeldene rammer. 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 141 av 214 

Utjevning av tilskuddsmidler 
Frivilligheten er en viktig samfunnsaktør som bidrar til gode og inkluderende samfunn. Gode 
økonomiske støtteordninger til frivilligheten er et viktig fundament for å ivareta og utvikle frivilligheten 
som en aktiv samfunnsaktør i Lillestrøm kommune. Tilskuddsordningene må harmoniseres slik at 
frivilligheten kan utvikle seg på samme vilkår i hele kommunen. Dette gjelder tilskudd til aktiviteter for 
barn og unge, innen kultur og idrett. 

Utvidelse av tilbud om gratis treningstider for barn og unge til og med 19 år 
I Skedsmo kommune tilbys barn og unge til og med 19 år gratis treningstid i kommunalt eide 
idrettsanlegg. Anleggene får refundert kostnadene slik at de kan tilby treningsfasiliteter gratis til denne 
gruppen. Formålet er å holde kostnadene nede slik at flere grupper skal kunne delta i organisert 
idrettsaktivitet. Fet og Sørum har delvis et lignende tilbud, men det er organisert på en annen måte. 

Det legges frem en egen sak om som viser kostnadene ved å innføre ordningen for alle kommunale 
anlegg i Lillestrøm kommune og de organisasjonseide anleggene. Rådmannen har i sitt budsjettforslag 
foreslått dekning for de kommunalt eide anleggene, men har ikke funnet rom for å finansiere de 
resterende fire millioner kroner som trengs for å finansiere også de organisasjonseide idrettsanleggene.  

Økt tilskudd til Lillestrøm kultursenter 
Lillestrøm Kultursenter har utfordringer knyttet til sterk vekst i aktiviteten i senteret. Stiftelsen 
Lillestrøm Kulturforum har lykkes i å øke aktiviteten de senere år med 10-15 % i året. Driften med 
renhold, vedlikehold og utstyrsslitasje øker i takt med aktivitetsøkningen. Økt aktivitet i Kultursenteret 
gir økte inntekter, men inntektene øker ikke i samme takt som utgiftene. Kultursenteret har allerede en 
høy egeninntjening på 82 %. Det er ønskelig at tilskuddet til Kultursenteret økes med 0,850 millioner 
kroner i 2020. 

 
Figur 1Lensebåter. Fotograf: Jorunn Løvlie 
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Kirke og trossamfunn 

 
Skedsmo kirke. Foto: Birgit Wærstad. 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Lillestrøm kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. 
Fellesrådet skal utarbeide mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser. 

Kommunen og fellesrådet har inngått en tjenesteytingsavtale. Den skal sikre tett samarbeid, slik at 
innbyggerne skal få en verdig begravelse/kremasjon og et kristenliv hvor kirken er til stede der folk er.  

Kommunens økonomiske ansvar overfor fellesrådet i kommunen fremgår av Kirkeloven § 15 og 
Gravferdsloven § 3. Utgiftene som kommunen skal utrede etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd er 
blant annet 

 Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser 

 Driftsutgifter til fellesråd og menighetsråd  

 Etablering av nye gravplasser/minnelunder 

 Stillinger: Kirkeverge, kirketjener, klokker, organist/kantor ved hver kirke 

 Lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring 

 Kontorhold for prost og prester 

Kirkelig fellesnemnds innspill til årsbudsjett og handlingsplan 2020 – 2023 ligger som vedlegg til denne 
saken.  
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Overføring til Lillestrøm Kirkelige Fellesråd 

Netto overføring til fellesrådet for Fet kommune utgjør 5.875.277, for Sørum kommune utgjør det 
9.148.000 og for Skedsmo kommune utgjør det 9.219.000. Dette utgjør til sammen 24.242.277 i 2019. 
Midlene er fordelt på generell overføring og overføring til vedlikehold av kirkebygg.  

Skedsmo kommune har 2 menighetshus hvor utgifter for strøm, kommunale avgifter og renovasjon 
overføres fellesrådet. Det gjelder henholdsvis Strømmen menighetshus med et beløp på 120.000 og 
Sten menighetshus med utgifter på 111.000.  

Drift av Skedsmo gravlund overføres til Lillestrøm kirkelig fellesråd. En 10% stilling for renhold flyttes til 
renholdsavdelingen i Lillestrøm kommune. Dette utgjør til sammen 49.000. Utgifter til renhold og 
rengjøringsmidler flyttet også over til kommunen. Det utgjør til sammen 54.000, - Utgiftene til Skedsmo 
gravlund som overføres Lillestrøm kirkelig fellesråd utgjør dermed 1.907.000. Skedsmo kommune sine 
utgifter til oppfølging av kommunal kirkeforvaltning utgjør 766 000, - og overføres fellesrådet.  

Grunnlaget for utbetaling til Skedsmo kirkelig fellesråd for 2020 blir dermed på 27.146.277.  

Siden eierforholdet og driftsforholdet til Stalsberghagen gravlund og krematorium enda ikke er avklart 
har disse ikke blitt tatt med i den foreløpige beregningen. Hvis Stalsberghagen gravlund skulle bli 
overført Lillestrøm kirkelig fellesråd vil overføringen for dette området bli på 1.332.000, - når 
renholdsutgifter er trukket fra. Siden det er flere poster som må avklares nærmere når det gjelder 
Stalsberghagen krematorium oppgis det ikke et eksakt beløp for dette ansvarsområdet her.  

Overføring til fellesrådet Kroner 

Overføring fellesrådet 22 800 277 

Overføring kirkebygg 1 442 000 

Strømmen menighetshus 120 000 

Sten menighetshus 111 000 

Skedsmo gravlund 1 907 000 

Kommunal del av kirkeforvaltningen 766 000 

Tjenesteytingsavtale 2 534 499 

Overføres fellesrådet 29 680 776 

  
Betaling for kommunale tjenester -2 534 499 

  
Overføres etter betaling for tjenesteytingsavtalen 27 146 277 

 

Midler som skal ligge hos Lillestrøm kommune 
Lillestrøm kommune har blant annet ansvar for kommunale begravelser. Lillestrøm kirkelig fellesråd har 
ansvaret for å bestille begravelsen på vegne av kommunen, men kommunen har det finansielle ansvaret 
for begravelsen. Utgiftene til dette er beregnet til 100.000 per år. Lillestrøm kommune skal også betale 
husleie, renovasjon og parkering til fellesrådet i kvartal 33 samt utgifter til husleie i lokaler som 
fellesrådet disponerer i Fet sentrum. Til sammen utgjør dette 1.197.000, -  
 
Midler som skal ligge hos Lillestrøm kommune Kroner 

Kommunale begravelser 100 000 

Husleie, parkering og renovasjon fellesråd, Kvartal 33 845 000 

Husleie fellesrådet Fet sentrum 352 000 

Kommunale utgifter 1 297 000 
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Eiendomsskatt 
Skedsmo kirkelig fellesråd har tidligere fått midler til rehabilitering av kirker gjennom 
eiendomsskattemidler. Et av disse prosjektene er avsluttet i 2019. Det ligger inne forslag til videreføring 
av prosjekt for Rehabilitering av kirker i budsjettforslaget for 2020. Det er dermed opp til politikerne å 
vedta en eventuell videreføring av dette.  
 
Eiendomsskatt Kroner 

Tilskudd til rehabilitering av Lillestrøm kirke 0 

Tilskudd til rehabilitering av kirker* 1 031 000 

Sum bruk av eiendomsskattemidler 1 031 000 

 
* beløpet er prisjustert fra 2019. 

Utvendig vask og maling av Fet kirke 
I Fet sitt budsjett for 2019 ble det vedtatt å bevilge 2.000.000, - til utvendig vask og maling av Fet kirke i 
2020. I budsjett for Lillestrøm foreslås bevilgningen skjøvet til 2021. Dette er en engangsbevilgning som 
vil bli overført til Lillestrøm kirkelig fellesråd for gjennomføring hvis den blir vedtatt i budsjett. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  32 643 32 643 32 643 32 643 

Sum Lønns- og prisvekst 1 152 1 152 1 152 1 152 
Sum Tekniske justeringer 1 197 1 197 1 197 1 197 

Vedtak forrige periode     
Fet: Vaske og male Fet kirke i 2020 2 000 0 0 0 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Sum Vedtak forrige periode -500 -2 500 -2 500 -2 500 

Konsekvensjusteringer 1 849 -151 -151 -151 

Konsekvensjustert ramme 34 492 32 492 32 492 32 492 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Avstemming beregning nytt driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd -406 -406 -406 -406 
Utsette vask og maling av Fet kirke ett år -2 000 2 000 0 0 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -2 406 1 594 -406 -406 

Nye tiltak og realendringer budsjett -2 406 1 594 -406 -406 

Ramme 2020-2023 32 086 34 086 32 086 32 086 

 

Utsette vask og maling av Fet kirke ett år 
Det er behov for å vaske og male Fet kirke. I Fet kommunes gjeldende økonomiplan ligger tiltaket inne i 
2020. Det foreslås at tiltaket utsettes ett år, slik at gjennomføring blir i 2021. Bevilgingen gis som et 
tilskudd til Kirkelig Fellesråd, slik at de kan gjennomføre vedlikeholdet i egen regi. 
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Eiendom 

 
Sagelva barnehage, vaktmestere og renhold. 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområdet har forvaltningsansvaret for kommunens eiendommer. Området ivaretar 
kommunens eierskapsinteresser, har det samlede drifts- og forvaltningsansvaret for kommunens 
eiendommer, samt ansvar for å fremskaffe nødvendige lokaler for kommunens tjenester - alt innenfor 
forsvarlige økonomiske rammer. 

Kommunens eiendomsmasse har stor økonomisk verdi. Den må tas vare på gjennom godt vedlikehold 
og oppgraderinger som sikrer innbyggerne gode og trygge omgivelser. Lillestrøm er en vekstkommune 
som vil ha behov for nye bygg i årene som kommer. Det er en sentral utfordring for kommunen som 
eiendomsforvalter å fremskaffe nye lokaler innenfor bærekraftige rammer. Byggemarkedet er stramt, 
og dette kan forventes å ha negativ innvirkning på investeringskostnadene. 

De viktigste utfordringene for Eiendom i 2020 er knyttet til samlokalisering av tjenestene i funksjonelle 
lokaler, å få Lillestrøm kommune i hus. Videre ligger det utfordringer i å harmonisere tjenestekvaliteten. 
For noen brukere vil dette oppleves som positivt, mens andre vil oppleve å få noe lavere kvalitet. De 
økonomiske rammene for kommunalområdet er tilstrekkelige til å levere forsvarlige og gode tjenester. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  258 322 258 322 258 322 258 322 

Sum Lønns- og prisvekst 8 060 8 060 8 060 8 060 
Sum Tekniske justeringer 12 291 12 291 12 291 12 291 

Vedtak forrige periode     
Fet: Avvikle leie av kulturpaviljongen ved Riddersand skole i 
2019 

-667 -667 -667 -667 

Fet: Leieavtale "Ungdommen" for "Skolestua" utløper i 2019 -234 -234 -234 -234 
Fet: Nytt fallunderlag til lekeapparater på Dalen skole 416 0 0 0 
Fet: Økt vedlikehold av bygninger i 2018 og 2019 -270 -270 -270 -270 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode -500 4 500 4 500 4 500 
Sørum: Midlertidig redusert vedlikehold av bygninger i 2019 1 400 1 400 1 400 1 400 
Sum Vedtak forrige periode 145 4 729 4 729 4 729 

Konsekvensjusteringer 20 497 25 081 25 081 25 081 

Konsekvensjustert ramme 278 819 283 403 283 403 283 403 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -3 750 -5 250 -9 750 -12 000 
Besparelse husleie - Voksenopplæring -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Innføre parkeringsavgift ved alle formålsbygg tilhørende 
Lillestrøm kommune 

-3 500 -5 000 -5 000 -5 000 

Nedleggelse av Sørum sykehjem  - konsekvens for renhold  -790 -1 190 -1 190 -1 190 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Redusert avsetning til fremtidig vedlikehold i 2020 fra 
Lillestrøm kommunale boliger 

-7 000 0 0 0 

Reduserte kostnader ved overgang til fossilfrie kjøretøy -150 -150 -150 -150 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -17 190 -15 590 -20 090 -22 340 

Nye tiltak     
Arealvekst, lokaler som skal driftes i Lillestrøm kommune 4 650 7 200 7 200 7 200 
Eika Fet Arena - festeavtale -  2,041 mill kroner årlig 
finansieres ved eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Faste stillinger som finansieres over investeringsbudsjettet 0 0 3 600 3 600 
Innføring av beredskap/bakvaktordning ved kommunale 
formålsbygg  

0 2 000 2 000 2 000 

Leie av Frognerhallen - 4,6 mill kroner årlig finansieres ved 
eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Leie av paviljonger til Sørumsand skole, 0,8 mill kroner årlig 
finansieres ved bruk av fond 

0 0 0 0 

Leie av Sørumsandhallen - 1,420 mill kroner årlig finansieres 
ved eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Melvold svømmehall - 0,540 mill kroner årlig finansieres ved 
eiendomsskatt 

0 0 0 0 

Merkostnader ved nye rammeavtaler 1 700 1 700 1 700 1 700 
Ny brannstasjon på Sørumsand - husleieinntekter fra NRBR 0 -6 880 -8 250 -8 250 
Profilering av ny kommune (bygg og bil) - 1,5 mill kroner 
finansieres ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Redusert inntekt fra Nav stat i Fet og Sørum kommune 312 605 900 900 
Tomgangsleie i fraflyttede lokaler (påvente av salg)  1 500 1 500 1 500 1 500 
Utsatt oppstart av Sophie Radich skole 0 -5 000 -2 500 0 
Økt bevilling til generelt vedlikehold 0 5 000 10 000 15 000 
Økt husleie for oppsøkende ungdomsteam 350 350 350 350 
Økte leiekostnader til nye NAV-lokaler  for Lillestrøm 
kommune 

0 180 180 180 

Sum Nye tiltak 8 512 6 655 16 680 24 180 

Nye tiltak og realendringer budsjett -8 678 -8 935 -3 410 1 840 

Ramme 2020-2023 270 141 274 468 279 993 285 243 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Besparelse husleie - Voksenopplæring 
Halvårseffekt av husleie i Industriveien på Skedsmokorset. Besparelsen forutsetter at Sørum rådhus står 
ferdig ombygd til skolestart 2020. Dersom det sannsynliggjøres at skolen ikke blir ferdig i tråd med 
denne fremdriftsplanen i løpet av høsten 2019, må eksisterende leieforhold forlenges. 
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Innføre parkeringsavgift ved alle formålsbygg tilhørende Lillestrøm kommune 
Ordningen med parkeringsavgift vil omfatte parkeringsplasser utenfor alle tjenestesteder som 
rådmannen finner hensiktsmessig. Rådmannen vil vurdere muligheter for gratis parkering utenfor 
tjenestesteder med dårlig kollektivdekning. Ordningen gjelder for fossilfrie og fossile kjøretøy. 

Nedleggelse av Sørum sykehjem  - konsekvens for renhold  
Kommunalområdet Helsehus og institusjon foreslår å legge ned 29 plasser ved Sørum sykehjem fra 1. 
mai 2020. Som en følge av dette får Eiendom en besparelse på renhold med 1,8 årsverk (helsårseffekt). 

Redusert avsetning til fremtidig vedlikehold i 2020 fra Lillestrøm kommunale boliger 
Årlig avsettes midler fra husleieinntektene i Lillestrøm kommunale boliger (LBK) til fremtidig større 
vedlikehold på boligene til fond. For 2020 reduseres avsetningen med 7,0 millioner kroner. Redusert 
overføring vil ikke medføre negative konsekvenser for driften da det er rom for å redusere fondet noe. 

Reduserte kostnader ved overgang til fossilfrie kjøretøy 
Eiendomsforvaltningen i Skedsmo kommune fikk i Årsbudsjett og handlingsprogram 2019-2022 
tilleggsbevilget fem millioner kroner til utskifting av fossilbiler til fossilfrie biler, i sak 18/167 behandlet 
12.12.2018. 20 biler av eiendomsforvaltningens tjenestebiler er byttet ut i 2019. Det er foreløpig 
beregnet en besparelse på ca. 150 000 kroner til drivstoff og redusert vegavgift på disse kjøretøyene.  

Arealvekst, lokaler som skal driftes i Lillestrøm kommune 
I 2020 har Lillestrøm kommune en arealvekst i lokaler som skal driftes på tilsammen 8 142 m2. Arealet 
økes til 12 500 m2 fra og med 2021. Arealveksten øker utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold. 

Eika Fet Arena - festeavtale -  2,041 mill kroner årlig finansieres ved eiendomsskatt 
I Fet og Sørum har ikke skatten vært øremerket bestemte formål. Samtidig har både Fet og Sørum 
kommuner prioritert en rekke tiltak som ligger nær opp til de formål eiendomsskatten i praksis er blitt 
prioritert til i Skedsmo. 
I budsjett for 2020 har rådmannen forslag til disponering av eiendomsskatt utover de tiltak som tidligere 
er vedtatt for Skedsmo. Dette er forslag som henter fram allerede eksisterende tiltak i Fet og Sørum, 
som faller inn under de retningslinjer for prioriteringer som kommunestyret i Skedsmo tidligere har 
fulgt. 
Det vises til "Særskilte temaer - eiendomsskatt prinsipper og bruk" for mer informasjon om dette. 

Faste stillinger som finansieres over investeringsbudsjettet 
Prosjektlederstillinger i avdeling Forvaltning og utvikling belastes investeringsprosjektene. I fremtiden er 
det ønskelig at disse finansieres i driftsbudsjettet. 

Innføring av beredskap/bakvaktordning ved kommunale formålsbygg  
Vi ønsker å innføre beredskap/bakvakt med vaktordning for kommunale formålsbygg i Lillestrøm 
kommune. Det nedsettes en arbeidsgruppe i 2020 som utreder løsninger og kostnader. 

Leie av Frognerhallen - 4,6 mill kroner årlig finansieres ved eiendomsskatt 
I Fet og Sørum har ikke skatten vært øremerket bestemte formål. Samtidig har både Fet og Sørum 
kommuner prioritert en rekke tiltak som ligger nær opp til de formål eiendomsskatten i praksis er blitt 
prioritert til i Skedsmo. 
I budsjett for 2020 har rådmannen forslag til disponering av eiendomsskatt utover de tiltak som tidligere 
er vedtatt for Skedsmo. Dette er forslag som henter fram allerede eksisterende tiltak i Fet og Sørum, 
som faller inn under de retningslinjer for prioriteringer som kommunestyret i Skedsmo tidligere har 
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fulgt. 
Det vises til "Særskilte temaer - eiendomsskatt prinsipper og bruk" for mer informasjon om dette. 

Leie av paviljonger til Sørumsand skole, 0,8 mill kroner årlig finansieres ved bruk av fond 
Elevveksten ved Sørumsand skole er stor. For å klare veksten er det nødvendig å leie inn 
skolepaviljonger med tilsammen 750 m2. Årlige leiekostnader estimeres til 0,8 mill kroner i året, og det 
foreslås å finansiere tiltaket med bruk av disposisjonsfond. Øvrige driftskostnader knyttet til økte arealer 
er synliggjort i et eget tiltak. 

Melvold svømmehall - 0,540 mill kroner årlig finansieres ved eiendomsskatt 
I Fet og Sørum har ikke skatten vært øremerket bestemte formål. Samtidig har både Fet og Sørum 
kommuner prioritert en rekke tiltak som ligger nær opp til de formål eiendomsskatten i praksis er blitt 
prioritert til i Skedsmo. 
I budsjett for 2020 har rådmannen forslag til disponering av eiendomsskatt utover de tiltak som tidligere 
er vedtatt for Skedsmo. Dette er forslag som henter fram allerede eksisterende tiltak i Fet og Sørum, 
som faller inn under de retningslinjer for prioriteringer som kommunestyret i Skedsmo tidligere har 
fulgt. 
Det vises til "Særskilte temaer - eiendomsskatt prinsipper og bruk" for mer informasjon om dette. 

Merkostnader ved nye rammeavtaler 
Skedsmo, Sørum og Fet inngikk felles rammeavtale om snøbrøyting, vinteren 2018/2019. I 
konkurransegrunnlaget var det ønske om én leverandør. Dette medførte blant annet at mindre 
leverandører, som for eksempel Skedsmo kommune har hatt avtale med, ikke klarte å levere tilbud på så 
stort oppdrag. Økte kostnader for Skedsmo og Fet er beregnet til ca 1,7 millioner kroner i merutgift på 
ny avtale. Ved fornyelse av rammeavtalen vil det gjøres tilpasninger i konkurransegrunnlaget som sikrer 
bredere konkurranse, og som legger til rette for at også mindre leverandører melder seg på i 
konkurransen. 

Ny brannstasjon på Sørumsand - husleieinntekter fra NRBR 
Lillestrøm kommune bygger ny brannstasjon på Sørumsand for Nedre Romerike brann og 
redningstjeneste IKS (NRBR). Den nye brannstasjonen er vedtatt lagt til Lystad ved Sørumsand. 
NRBR skal betale husleie som vil dekke kommunens drift- og vedlikeholdskostnader, samt 
kapitalkostnader. Netto økte husleieinntekter (fratrukket husleie NRBR betaler til Fet i dag, samt 
årlige drift- og vedlikeholdskostnader) legges inn i 2021 med 10 måneders effekt, og helårseffekt fra 
2022. 

Profilering av ny kommune (bygg og bil) - 1,5 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Ny kommune krever blant annet skilting av alle kommunale bygg, samt "uniformering" av kommunens 
biler. Det er utarbeidet en visuell/grafisk profil for Lillestrøm kommune, som skal benyttes i denne 
forbindelse. Det foreslås bevilget 1,5 millioner kroner til formålet. 
Rådmannen foreslår å finansiere denne engangsutgiften ved bruk av disposisjonsfond. 

Redusert inntekt fra Nav stat i Fet og Sørum kommune 
NAV Sørum og NAV Fet er i dag lokalisert i kommunale bygg, og kommunen mottar husleie fra den 
statlige delen i NAV. I Sørum er denne på 586 032 kroner per år, og i Fet 312 646 kroner per år. 
Kommunen vil altså miste en årlig leieinntekt fra NAV på 898 678 kroner per år. Disse midlene er en del 
av finansieringsplan for ny kontrakt for leie av lokaler til NAV Lillestrøm. 
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Tomgangsleie i fraflyttede lokaler (påvente av salg)  
Bortfall av leieinntekter ved fraflytting av utleide lokaler i Verkstedgården (1. etasje) på Sørumsand og 
Duevegen 5 på Frogner. Lokalene er fraflyttet og i påvente av salg/omdisponering til annen bruk, er 
inntektstapet budsjettert med helårseffekt. 

Utsatt oppstart av Sophie Radich skole 
I Skedsmo kommunes økonomiplan er det budsjettert fem millioner kroner til forvaltning, drift og 
vedlikehold fra 1. januar 2021 til ny skole i Sophie Radichs vei. Ny fremdriftsplan viser at bygget ikke er 
klart før skolestart 2022. 

Økt bevilling til generelt vedlikehold 
For å ta vare på de verdier som ligger i kommunens bygningsmasse er det behov for å styrke 
bevilgningene til bygningsmessig vedlikehold. Det legges opp til en opptrapping av innsatsen i 
handlingsplanperioden. Det er ikke rom for å øke innsatsen i 2020. 

Økt husleie for oppsøkende ungdomsteam 
Oppsøkende ungdomsteam (OUT) utvider sine lokaler i Lillestrøm. Lokalene tjener som kontor og base 
for ungdomsteamet. 

Økte leiekostnader til nye NAV-lokaler  for Lillestrøm kommune 
Partnerskapet mellom Lillestrøm kommune og NAV Øst Viken bestemte at NAV Skedsmo, NAV Sørum og 
NAV Fet skal samlokaliseres sentralt i Lillestrøm. Flyktningetjenesten i kommunen og to avdelinger fra 
region NAV Øst-Viken blir også en del av samlokaliseringen. Samlokaliseringen gir økte leiekostnader, 
som beskrevet i sak om leie av lokaler for NAV Lillestrøm behandlet av Fellesnemnda 28.08.2019 (sak 
19/59). 

Leie av midlertidige lokaler - 21,8 mill kroner finansieres ved bruk av fond 
Fellesnemnda behandlet sak om behov for leie av midlertidige lokaler i sitt møte 25.09.2019 (sak 
19/75). Det er behov for tilleggslokaler slik at enkelte kommunale bygg kan tømmes helt eller delvis i en 
ombyggingsfase. Prosjektrådmannen fikk fullmakt til å inngå leieavtale opp til 8,7 millioner kroner i året, 
i inntil tre år. Rådmannen foreslår å finansiere disse midlertidige utgiftene ved bruk av 
disposisjonsfond. Det er budsjettert utgifter til leie, og tilsvarende bruk av fond, slik: 

 år 2020: 8,6 mill kroner 

 år 2021: 8,6 mill kroner 

 år 2022: 4,6 mill kroner 

 år 2023: 0 kroner 

Paviljongleie til Volla og Sagelva barnehage - totalt 8 mill kroner finansieres ved bruk av fond 
Skedsmo kommunestyre behandlet sak om etablering av paviljong for Sagelva barnehage 04.09.2019 
(sak 19/118). Barnehagene Volla og Sagelva skal rives og gjenoppbygges på respektive tomter. I 
byggeperioden vil barnehagene flytte ut i leide paviljonger. Paviljongleie vil påløpe med fem millioner 
kroner i 2020 og tre millioner kroner i 2021. 
Rådmannen foreslår å finansiere disse midlertidige utgiftene ved bruk av disposisjonsfond. 
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Miljøteknikk 

 
PA6. Fotograf: Stefan Lehn-Hermandsen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområdet Miljøteknikk omfatter hele det kommunaltekniske feltet, med et særlig fokus på 
bærekraftig klima- og miljøutvikling. Området er organisert i fire avdelinger: 

Vann og vannmiljø omfatter vannleveranser og avløpshåndtering som gir et bærekraftig vannmiljø. 
Samtidig skal kapasitetsøkning håndteres i takt med veksten i kommunen. Forvaltning av vann- og 
avløpsdatabaser, vassdragsovervåkning, modellering og rapportering hører hjemme her. Avdelingen 
driver også søknadsbehandling og utarbeider hovedplaner for vann og avløp. 

Miljø og vei er kommunens samferdselsmyndighet og veieier, med fokus på bærekraft. Kommunen som 
forurensningsmyndighet og ansvaret for renovasjon ligger også her. 

Prosjekt ivaretar prosjektering av tekniske anlegg og infrastruktur, og kommunens rolle som byggherre 
for disse. 

Utedrift har ansvar for kommunale veianlegg, vann og avløpsanlegg, parker og grøntområder og 
vaktordninger. Utedrift er også kommunens anleggsavdeling. Dette betyr at kommunen har en 
maskinpark som samlet sett skal benyttes på en best mulig måte. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  8 980 8 980 8 980 8 980 

Sum Lønns- og prisvekst 3 571 3 571 3 571 3 571 
Sum Tekniske justeringer -19 688 -19 725 -19 761 -19 761 

Vedtak forrige periode     
Fet: Endringer i selvkostberegning vann, avløp, renovasjon, 
feiing, septik 

-239 -1 274 -2 479 -2 479 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode -200 -2 400 -4 600 -4 600 
Sørum: Omskilting fra "veg" til "vei", samt nye veinavn i 2019 -140 -140 -140 -140 
Sørum: Tømming av sandfang -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Vedtak forrige periode -1 579 -4 814 -8 219 -8 219 

Konsekvensjusteringer -17 696 -20 968 -24 409 -24 409 

Konsekvensjustert ramme -8 715 -11 988 -15 429 -15 429 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -1 500 -3 000 -7 500 -8 250 
Reduserte kostnader til brøyting av private veier -700 -700 -700 -700 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -2 200 -3 700 -8 200 -8 950 

Nye tiltak     
Nye hovedplaner 0 250 250 0 
Overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp i Brånåsdalen 6 625 0 0 0 
Skilting av offentlig vei 500 500 500 500 
Sum Nye tiltak 7 125 750 750 500 

Endringer i selvkostområdene     
Automatisert avlesning av vannmålere 500 500 500 500 
Endret tilskudd feiervesenet, Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen  (NRBR IKS) 

786 738 689 689 

Endret tilskudd Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA) 2 595 4 595 4 195 4 295 
Endret tilskudd Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA IKS) 3 600 8 000 4 700 10 200 
Endret tilskudd Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) -16 528 13 470 3 104 10 304 
Endret tilskudd Romerike Avfallsforedling (ROAF IKS) 7 362 14 299 14 726 17 426 
Endret tilskudd septikk, Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA 
IKS) 

4 300 4 300 4 300 4 300 

Endringer i kommunale gebyrer og bruk/avsetning fond -9 607 -51 284 -37 620 -55 087 
Harmonisering av driftsovervåkningssystemer 500 0 0 0 
Nye hovedplaner 0 1 500 1 500 0 
Overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp i Brånåsdalen 5 875 0 0 0 
Rånåsfoss renseanlegg overføres til Nes kommune grunnet 
grensejustering 

-905 -905 -905 -905 

Sikring høydebasseng 1 000 0 0 0 
Sum Endringer i selvkostområdene -522 -4 787 -4 811 -8 278 

Nye tiltak og realendringer budsjett 4 403 -7 737 -12 261 -16 728 

Ramme 2020-2023 -4 313 -19 725 -27 690 -32 157 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Reduserte kostnader til brøyting av private veier 
Gjennom mange år har Fet kommune bekostet og besørget brøyting av private veier som er lengre enn 
100 meter. Dette er en ordning administrasjonen ikke forslår å gjøre gjeldende for Lillestrøm kommune. 
Forslaget reduserer kostnadsnivået med 0,7 millioner kroner.  
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Nye hovedplaner 
Det foreligger tre hovedplaner med ulik standard og prioriteringer fra Fet, Skedsmo og Sørum. Det er 
nødvendig å samordne disse til nye hovedplaner for samferdsel, vann og avløp. I 2020 starter arbeidet 
med samordning, mens vi ser for oss at hovedtyngden av planarbeidet må utføres i 2021. En plan bør 
være klar til behandling i 2022.  

Overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp i Brånåsdalen 
Kommunen er pålagt å følge opp overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp fra deponiet i 
Brånåsdalen. Overvåkningsprogrammet skal overvåke sigevann, overvann, deponigass, vann- og 
avløpsnett, gassanlegg og diffuse utslipp og setninger. Det er behov for å avsette interne ressurser til å 
følge opp det videre arbeidet knyttet til Brånåsdalen avfallsdeponi. I dag er arbeidet organisert som et 
prosjekt med 3,5 årsverk. Kostnadene til arbeidet fordeles mellom husholdningsavfall (selvkost) med 47 
% og næringsavfall (kommunal andel) med 53 %.  

Skilting av offentlig vei 
Regelverket for det kommunale regnskapsprinsipp krever at all skilting av offentlig vei belastes 
driftsregnskapet. Endret praksis medfører økte driftskostnader til nyskilting langs de kommunale veiene 
i Lillestrøm kommune. Kostnaden beregnes til ca 0,5 millioner kroner.  

Automatisert avlesning av vannmålere 
Vi planlegger å etablere en løsning for automatisk avlesning av vannmålere som er installert hos 
abonnentene. Dette vil medføre økte kostnader på 0,5 millioner kroner, som fordeles mellom 
selvkostområdene vann og avløp. Vannmålerene som installeres nå er klargjort for automatisk 
avlesning, og å ta i bruk dette vil forbedre tjenestekvaliteten. I tillegg reduseres saksbehandlingstiden i 
forbindelse med feil eller manglende avlesning av målerne. Tiltaket må også sees i sammenheng med 
arbeidet med å sette inn flere sonemålere og dele kommunen i mindre målesoner, slik at vi får bedre 
kontroll på lekkasjer. Tiltaket forventes å gi innsparinger på vannkjøp på sikt.  

Endret tilskudd feiervesenet, Nedre Romerike brann- og redningsvesen  (NRBR IKS) 
Feierseksjonen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen forebygger brann i boliger ved hjelp av 
informasjon, tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Hyppighet og gjennomføring av tilsyn og feiing baseres på 
risiko. Feiervesenet finansieres ved at kommunen krever inn feieravgift etter selvkostprinsippet. 
Lillestrøm kommune sin andel av driftstilskudd til feierseksjonen er foreslått til 11,2 millioner kroner i 
2020.  

Endret tilskudd Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA) 
Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA) er inne i sitt andre hele driftsår. Vedtatt budsjettramme for 2019 
var på 59,6 millioner kroner, og budsjettet for 2020 er foreslått til 62,3 millioner kroner. Dette tilsvarer 
en økning på 4,5 %. Finanskostnader utgjør ca. 60 % av hele driftsbudsjettet. Forbruket av strøm, 
kjemikalier, produksjon av slam, ristgods og personalkostnader/lønnskostnader utgjør de største delene 
av driftskostnadene. 
 
I 2020 vil Rånåsfoss renseanlegg bli en del av Nes Kommune. Det er avklart med Nes kommune at MIRA 
fortsetter å drive Rånåsfoss RA også i 2020. Videre er det planlagt å knytte Dalen RA til MIRA i 2021. 
 
Siden MIRA er et nytt anlegg så har det ikke vært planlagt andre investeringer i langtidsperioden, 
foruten etablering av en turvei. De siste måneders utvikling i slammarkedet har derimot gjort det 
nødvendig for MIRA (sammen med Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA)) å vurdere etablering av et 
anlegg for stabilisering av slam for perioden 2020 til NRA sitt planlagte biogassanlegg står ferdig. Dette 
da MIRA kan få store utfordringer med å avhende sitt slam og trenger et eget anlegg for å håndtere 
dette inntil biogassanlegget står ferdig. Lånekostnaden er 20 millioner kroner. 
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Endret tilskudd Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA IKS) 
For 2020 er det budsjettert med stor aktivitet både i investeringer og drift for Nedre Romerike 
Avløpsselskap (NRA). Som følge av store investeringer de siste årene øker den totale anleggsmassen som 
driftes og vedlikeholdes årlig. I tillegg til vedlikehold øker også driftskostnadene som følge av nye 
investeringer i anlegg, samt avskrivningskostnader, avdrag og renter. 

Regelverket for det kommunale regnskapsprinsipp krever at en større andel av vedlikeholdet belastes 
driftsregnskapet, i forhold til tidligere års praksis. Endret praksis medfører økt driftskostnader. Videre 
beskrives det behov for betydelige fremtidige investeringer for å møte regionens befolkningsvekst, 
vedlikeholdsbehov og miljøkrav. 68 % av de planlagte investeringene i planperioden 2020-2023 går 
under fokusområdet «økt ressursutnyttelse – klimanøytralitet». 
 
Driftstilskuddet til NRA økte med 19 % fra 2018 til 2019. Det er budsjettert med en ytterligere økning fra 
2019 til 2020 på nærmere 9 % for Lillestrøm kommune. Budsjettet for 2020 og regnskapet for 2018 viser 
at personalkostnader er budsjettert til å øke med 24 %, kjøp av varer og tjenester øker med 30 % og 
kalkulatoriske avskrivninger øker med 79 %. Sistnevnte økning skyldes at NRA har planlagt å øke 
gjeldsgraden fra 475,1 millioner kroner i 2018 til 755,7 millioner kroner i 2020. 

Endret tilskudd Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) 
For 2020 er det budsjettert med stor aktivitet både i investeringer og drift for Nedre Romerike vannverk 
(NRV). Som følge av store investeringer de siste årene øker den totale anleggsmassen som driftes og 
vedlikeholdes årlig. I tillegg til vedlikehold øker også driftskostnadene som følge av nye investeringer i 
anlegg, samt avskrivningskostnader, avdrag og renter. 

Regelverket for det kommunale regnskapsprinsipp krever at en større andel av vedlikeholdet  belastes 
driftsregnskapet, i forhold til tidligere års praksis. Endret praksis medfører økte driftskostnader. Det er 
varslet om at utbedring av råvannstunnel og kjøp av reservevann vil medføre vesentlig økning av 
driftskostnadene i 2021. Videre beskrives det behov for betydelige fremtidige investeringer for å møte 
regionens befolkningsvekst, vedlikeholdsbehov og miljøkrav. 

Driftstilskuddet til NRV er budsjettert med en økning fra 2019 til 2020 på 15 %. Budsjettet for 2020 og 
regnskapet for 2018 viser at personalkostnader er budsjettert til å øke med 12 %, kjøp av varer og 
tjenester øker med 39 % og kalkulatoriske avskrivninger øker med 54 %. Sistnevnte økning skyldes at 
NRV har planlagt å øke gjeldsgraden fra 653,4 millioner kroner i 2018 til 919,7 millioner kroner i 2020. 

Endret tilskudd Romerike Avfallsforedling (ROAF IKS) 
Romerike Avfallsforedling (ROAF) har budsjettert med en budsjettøkning på 11,8 %. Økningen skyldes 
flere elementer, deriblant underskudd fra 2018-2019 på 3,8 millioner kroner, som i stor grad kommer av 
overtakelsen av renovasjonsselskapene Veireno AS og RenoNorden AS i etterkant av selskapenes 
konkurs. Overtakelsen førte til økte kostnader blant annet fordi ROAF nå må stå for personalkostnader 
for 39 sjåfører mot tidligere tre-fire sjåfører og betydelig behov for reparasjoner og oppgradering av 
overtatte renovasjonskjøretøy. Videre skyldes budsjettøkningen nye stillinger for totalt 5,6 millioner 
kroner. Her inngår blant annet sju stillinger til sjåfører. Dette er nødvendig for å drifte lovlig og uten for 
mye overtid, i henhold til Arbeidsmiljøloven. Resterende økning i driftstilskuddet skyldes reduserte 
avsetningsinntekter og økte behandlingskostnader samt negativ utvikling på salg av utsorterte 
avfallstyper.  

Driftstilskudd for Lillestrøm i 2020 ligger på 106 millioner kroner. Dette tilsvarer 42,24 % av det totale 
driftstilskuddet ROAF mottar fra eierkommunene. 
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Endret tilskudd septik, Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) 
For 2019-budsjettet ble tilskuddet økt vesentlig for å gjenspeile kostnadene selskapet har med 
behandling av septik. Endringene ble varslet for sent til at kommunene fikk tatt hensyn til dette i 
budsjettet for 2019. Konsekvensen er en økning fra budsjettåret 2020. Tilskuddet for septik har ikke økt 
fra 2019 til 2020.  

Endringer i kommunale gebyrer og bruk/avsetning fond 
 
Harmonisering av kommunale gebyr 
I oktober 2018 behandlet fellesnemnda en sak om harmonisering av gebyrer for vann, avløp, 
renovasjon, feiing og septik. Da ble det vedtatt at Lillestrøm kommune skal fremstå som ett 
gebyrdistrikt. Dette betyr at prisene på hvert av de fem gebyrområdene skal være like for hele 
kommunen. I november 2019 behandlet Lillestrøm kommune forskrift om vann- og avløpsgebyr. Her ble 
det bestemt hvordan gebyrene skal innrettes og fordeles mellom abonnentene. 

I gebyrforslaget som legges frem for Lillestrøm kommune ser vi at gebyrene forslås økt fra 
harmoniseringssaken i 2018. I tillegg til ordinær pris og kostnadsvekst i perioden består forklaringen i:  

 Interkommunale selskaper står for en betydelig andel av kommunens tjenesteproduksjon og 
derav kostnader. Disse finansieres gjennom driftstilskudd fra kommunen, og det er planlagt med 
betydelige kostnadsøkninger i perioden. 

 Fet, Skedsmo og Sørum har hatt betydelige midler på fond. Midlene har blitt benyttet til å 
finansiere driften og har bidratt til å holde gebyrene på et lavere nivå enn kostnadene skulle 
tilsi. For 2020 budsjetteres det i hovedsak med at gebyrene skal dekke kostnadene fullt ut.  

 Lillestrøm har befolkningsvekst, noe som utløser behov for kapasitetsøkning og investeringer. I 
tillegg utløser vedlikeholdsetterslep behov for investeringer i den kommende perioden.  

Kunder med forbruk basert på areal, vann og avløp 
I Skedsmo og Sørum har det tidligere blitt benyttet bygningens bruksareal (BRA) som blir ganget med 
omregningsfaktor på 1,5 for å beregne forbruk for kunder uten vannmåler. I Fet har det blitt benyttet et 
alternativt areal ganget med omregningsfaktor på 1,4. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr legger opp til at en i Lillestrøm kommune skal legge BRA til grunn for 
å fastsette forbruk der hvor det ikke er installert vannmåler. Bygningens BRA ganges med 
omregningsfaktor på 1,5 for å beregne forbruk. 

Omlegging til ny metode for abonnenter fra Fet gjør at disse kundene får et økt forbruk. Dette omfatter 
omlag 2 700 abonnenter. For å beregne riktig gebyr benyttes kommunens eiendomsregister 
(matrikkelen). Det er gjort et analysearbeid for å estimere hva endringen fører til i økt fakturert 
vannforbruk, men dette er en faktor som skaper noe usikkerhet i forhold til grunnlaget for beregning av 
vann- og avløpsgebyret.  

Utviklingen i gebyrene i økonomiplanperioden 
Både kommunen og de interkommunale selskapene står overfor store investeringsbehov, både som 
følge av befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep, men også grunnet økte krav fra myndighetene. Økte 
rente- og avskrivningskostnader samt økte driftskostnader som følge av dette gjør at man må regne med 
økninger i gebyrene som går ut over normal lønns- og prisvekst i perioden.  
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Harmonisering av driftsovervåkningssystemer 
Fet, Skedsmo og Sørum kommuner har forskjellige systemer for driftsovervåkning av vannforsyning og 
avløp. Eksisterende løsninger videreføres og planlegging av sammenslåing av systemene startes i løpet 
av 2020. Antatt kostnad i 2020 er 0,5 millioner kroner.  

Nye hovedplaner 
Det foreligger tre hovedplaner med ulik standard og prioriteringer fra Fet, Skedsmo og Sørum. Det er 
nødvendig å samordne disse til nye hovedplaner for samferdsel, vann og avløp. I 2020 starter arbeidet 
med samordning, mens vi ser for oss at hovedtyngden av planarbeidet må utføres i 2021. En plan bør 
være klar til behandling i 2022.  

Overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp i Brånåsdalen 
Kommunen er pålagt å følge opp overvåkningsprogram for oppfølging av utslipp fra deponiet i 
Brånåsdalen. Overvåkningsprogrammet skal overvåke sigevann, overvann, deponigass, vann- og 
avløpsnett, gassanlegg og diffuse utslipp og setninger. Det er behov for å avsette interne ressurser til å 
følge opp det videre arbeidet knyttet til Brånåsdalen avfallsdeponi. I dag er arbeidet organisert som et 
prosjekt med 3,5 årsverk. Kostnadene til arbeidet fordeles mellom husholdningsavfall (selvkost) med 47 
% og næringsavfall (kommunal andel) med 53 %.  

Rånåsfoss renseanlegg overføres til Nes kommune grunnet grensejustering 
Fra 2020 overføres Rånåsfoss renseanlegg til Nes kommune, som en følge av grensejusteringen mellom 
Sørum og Nes. Dette medfører reduserte kostnader for Miljøteknikk.  

Sikring høydebasseng 
Lillestrøm kommune vil få åtte høydebasseng for vannforsyning. Bassengene kan være en kilde til 
forurensing av drikkevannet. Tilstand og status må gjennomgås for å vurdere behov for tiltak. Antatt 
kostnad for utredning er en million kroner.  

 
Øyerendeltaet. Foto: Berit Irmgard Hessel 
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By- og stedsutvikling 

 
Byfest. Foto: Anne Mette Rodem. 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Området har ansvaret for den fysiske utviklingen av Lillestrøm by, avgrenset til LSK-triangelet (dvs 
Lillestrøm, Strømmen og Kjeller), og for stedsutviklingen i kommunen forøvrig. Overordnet 
samfunnsutvikling gjennom strategisk arbeid og analyser, geodata og landbruk tilhører også dette 
kommunalområdet. 

Strategi og analyse skal ha hovedansvar for kommunens overordnede og strategiske planleggingsarbeid. 
Avdelingen har ansvar for kommuneplanlegging og kommunal planstrategi, i tillegg til 
samferdselsplanleggingen. Den har dessuten ansvar for forvaltning, planlegging og koordinering av 
kommunens klima- og miljøarbeid. Gjennom overordnet planlegging skal Strategi og analyse innhente 
kunnskap, drive analyse- og utredningsarbeid, være premissleverandør og gi støtte til planlegging på alle 
kommunens tjenesteområder. 

Avdeling for stedsutvikling har ansvar for planlegging, arealforvaltning samt bygge- og 
delesaksbehandling for tettstedene Frogner, Sørumsand og Fetsund. Skedsmokorset skal styrkes som 
bussbasert tettsted og vi skal sørge for livskraftige lokalsamfunn. Området rommer ca 55 000 
innbyggere. Særpreget til tettstedene skal videreutvikles på en bærekraftig måte, uten at dette går på 
bekostning av stedsidentitet og jordvern. Vi skal levere tjenester med høy kvalitet innenfor lovpålagte 
tidsfrister, og vi har ansvar for tilsyn i hele kommunen. 

Avdeling for byutvikling har ansvar for planlegging og arealforvaltning for Lillestrøm by, Strømmen og 
Kjeller, kommunens tettest befolkede områder. Området rommer ca 35 000 innbyggere, men 
veksttakten er høy, og det pågår utstrakt fortetting og transformasjon av gamle industriområder. 
Avdelingen arbeider for at utviklingen skal skje med kvalitet, klare mål og enhetlige strategier; fra 
overordnet plan, gjennom detaljregulering og byggesaksbehandling til gjennomføring. Vi har 
forutsetninger for å utvikle en av Norges mest bærekraftige byer, med gode arkitektoniske kvaliteter, 
grønne og attraktive byrom og sosiale møteplasser, samt mobilitetsløsninger tilpasset byen. 
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Avdeling landbruk skal bidra til at jord- og skogbruksarealer i kommunen brukes til produksjon av mat 
og trevirke. Det skal arbeides for at landbruket skal drives på en miljømessig god måte, med lavest mulig 
utslipp til jord, vann og luft. Samtidig skal næringen bidra til at kulturlandskapet og det biologiske 
mangfoldet ivaretas. Avdeling landbruk skal bidra til næringsutvikling, og til at det legges til rette for 
friluftsliv, jakt og fiske.  

Geodata utfører oppdatering av matrikkelen, eiendomsmåling og forvaltning av felles kartverk. 
Avdelingen drifter og videreutvikler kommunens GIS-plattform med leveranser av kartprodukter og -
tjenester, for å gi brukerne oppdatert fakta- og beslutningsgrunnlag.  

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  40 364 40 364 40 364 40 364 

Sum Lønns- og prisvekst 1 442 1 442 1 442 1 442 
Sum Tekniske justeringer 1 468 1 468 1 468 1 468 

Vedtak forrige periode     
Fet: Landbruksplan ferdigstilt i 2019 -40 -40 -40 -40 
Skedsmo: Økonomiplanendringer forrige periode 400 100 100 100 
Sørum: Redusert konsulentbruk Plan, bygg og næring i 2019 1 200 1 200 1 200 1 200 
Sum Vedtak forrige periode 1 560 1 260 1 260 1 260 

Konsekvensjusteringer 4 470 4 170 4 170 4 170 

Konsekvensjustert ramme 44 833 44 533 44 533 44 533 

Omstilling/effektiviseringskrav     
Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen -1 500 -2 625 -5 775 -7 275 
Sum Omstilling/effektiviseringskrav -1 500 -2 625 -5 775 -7 275 

Endring i brukerbetalinger og gebyrer     
Harmonisering plan- og byggesaksgebyrer -500 -500 -500 -500 
Sum Endring i brukerbetalinger og gebyrer -500 -500 -500 -500 

Nye tiltak     
Digitalisering av byggesaksarkiv 3 000 0 0 0 
Digitalisering av datagrunnlag Geodata - 1 mill.kroner 
finansieres ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Kommunedelplan for Glommakryssing  - 0,250 mill kroner 
finansieres ved bruk av fond 

0 0 0 0 

Kommuneplanlegging 250 500 500 0 
Ny programvare for oppmåling og matrikkelføring 270 270 270 270 
Nye datafangstmetoder med drone Geodata 0 200 0 0 
Områdeplan for Bingen lenser - 0,250 mill kroner finansieres 
ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Områderegulering for brannstasjon på Lystad - 0,250 mill 
kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Områderegulering for Hvam - 0,5 mill kroner finansieres ved 
bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Områderegulering for Lillestrøm nord 0 250 0 0 
Områderegulering for Skedsmokorset øst 0 500 0 0 
Områderegulering for Strømmen øst - 0,2 mill kroner 
finansieres ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Oppdatering av kartverk 0 500 500 500 
Oppfølging av ravineplan 0 250 500 500 
Oppfølging byutviklingsplan for Lillestrøm 500 250 250 250 
Prosjekt barnetråkkregistrering i Sørum - 0,1 mill kroner 
finansieres ved bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Samferdselsplanlegging 0 500 500 0 
Skanning av landbruksarkiv - 0,4 mill kroner finansieres ved 
bruk av fond i 2020 

0 0 0 0 

Utskiftning av landmålerutstyr 0 150 150 150 
Årlig drift og vedlikehold av eByggesak 1 700 1 700 1 700 1 700 
Sum Nye tiltak 5 720 5 070 4 370 3 370 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Nye tiltak og realendringer budsjett 3 720 1 945 -1 905 -4 405 

Ramme 2020-2023 48 553 46 478 42 628 40 128 

 

Administrative årsverk - oppfølging bemanningsplanen 
Fellesnemnda fattet vedtak om at det skulle utarbeides en bemanningsplan for administrasjonen i 
Lillestrøm kommune. Planen forelå i mars 2019, og har vært viktig i forberedelsene til oppstart av den 
nye kommunen. Bemanningsplanen lå til grunn for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon før 
sommeren 2019, og skal i det videre være et verktøy for å styre bemanningsbehovet i organisasjonen i 
årene framover. Planens fokus er administrativt ansatte i ikke-stedbundne tjenester. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt endringer i de økonomiske rammene for alle kommunens 
kommunalområder basert på bemanningsplanen. Det er i budsjett for 2020 budsjettert med netto 23 
årsverk reduksjon i administrative årsverk, og budsjettene er redusert med netto 17,850 millioner 
kroner. Fram mot 2025 er det lagt til grunn at bemanningen skal kunne reduseres med om lag 100 
årsverk. 

Du kan lese mer om bemanningsplanen i kapittel "Særskilte temaer" i denne planen. 

Harmonisering plan- og byggesaksgebyrer 
Det har tidligere vært store variasjoner i reguleringsgebyrene i de tre kommunene. Skedsmo kommune 
har hatt et vesentlig høyere gebyr enn Fet og Sørum. I forslag til ny gebyrforskrift, som er sendt til 
politisk behandling i Lillestrøm kommunestyre, forslås det at gebyrene legges nærmere Skedsmo-nivået. 
Rådmannen legger til rette for at private reguleringsplaner i Lillestrøm kommune skal behandles til 
selvkost så raskt som mulig. Harmoniseringen medfører en inntektsøkning for Lillestrøm kommune.  

Digitalisering av byggesaksarkiv 
Den nye kommunen har behov for et helhetlig, digitalisert byggesaksarkiv. Både Skedsmo og Fet har 
digitalisert sine byggesaksarkiver, men det er gjort lite i Sørum. Det kostet fire millioner kroner å 
digitalisere byggesaksarkivet i Skedsmo. Dermed antas det at det vil koste ca tre millioner kroner å få på 
plass et fullverdig digitalisert arkiv i Sørum. Prosjektet er i gang i 2019. 

Digitalisering av datagrunnlag Geodata - 1 mill.kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Fet, Skedsmo og Sørum sine kartbaser er sammenstilt i forkant av kommunesammenslåingen. Det ble 
avdekket at vi har ulik fullstendighet i datagrunnlagene. Konsekvensen er at det ikke er mulig å tilby 
fullautomatiserte produksjons- og utleveringsløsninger for situasjonskart og eiendomsmeglerpakker. 
Dette medfører at kartene må produseres manuelt i de områdene vi mangler digitale plandata. Ekstra 
prosjektmidler er nødvendig for å digitalisere manglende datagrunnlag og øke kvaliteten for at vi 
i fremtiden skal ha mulighet å tilby digitale løsninger som begeistrer brukerne. Arbeidet anslås å koste 
om lag 1 mill kr. 

Kommunedelplan for Glommakryssing  - 0,250 mill kroner finansieres ved bruk av fond 
Kommunedelplan for riksvei 22 – Glommakryssing pågår. Her står Staten for planleggingskostnadene, 
men det kan bli behov for å utarbeide supplerende plandokumentasjon/kvalitetssikring ved hjelp av 
konsulentbistand. Vi forventer imidlertid at Statens vegvesen svarer ut de bestillinger vi for øvrig måtte 
ha fremover i denne saken. Det foreslås å bevilge 0,250 mill kroner i 2020, og at dette finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. 
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Kommuneplanlegging 
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides i 2019, mens en kommunal planstrategi for Lillestrøm startes 
opp høsten 2019, og fullføres høsten 2020.  Planstrategien vil peke på hvilke plan- og utredningsarbeid 
det er riktig å prioritere inn mot en fremtidig revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Det 
forventes at kommunesammenslåingen utløser et svært stort behov for fornying av kommunens planer 
innen mange områder. Da blir det viktig at Avdeling for strategi og analyse har ressurser til å lede og 
følge opp disse arbeidene med et overordnet, strategisk og tverrfaglig kunnskapsgrunnlag. Flere tema i 
arbeidet kan bli kontroversielle og arbeidskrevende, slik som vekstfordeling, samordnet areal- og 
transportutvikling, parkeringspolitikk, klimakrav og landskapsvern. Arbeidet fram mot Lillestrøm 
kommunes første kommuneplanrevisjon bør prioriteres med midler.   

Ny programvare for oppmåling og matrikkelføring 
Programvare for oppmåling og matrikkelføring er anskaffet for Lillestrøm kommune. Programvaren 
digitaliserer arbeidsprosessene for eiendomsmåling og oppdatering av matrikkelen. Vi får automatisert 
arkivering, samspill med ny saksbehandlerløsning for byggesaker og en digital feltløsning for 
gjennomføring av kartforretninger. Programvaren medfører økte årlige vedlikeholdskostnader. 
Kostnadene kan ikke i sin helhet dekkes inn av gebyrinntekter siden enkelte forvaltningsoppgaver, som 
adressering og oppdatering av kartverk, ikke omfattes av selvkost. 

Nye datafangstmetoder med drone Geodata 
Ny teknologi og bruk av geodata til 3D, utvidet- (AR) og virtuell virkelighet (VR) krever nøyaktige og 
oftere oppdaterte data. Innovasjonsprosjekt for å se på muligheter til å gjøre datainnsamling og 
oppdatering ved hjelp av droner ble gjennomført i 2019 i Skedsmo kommune. Innføring og videre bruk 
av teknologien i Lillestrøm kommune gir ekstra kostnader knyttet til vedlikehold, kjøp av nye sensorer og 
droner i fremtiden. 

Områdeplan for Bingen lenser - 0,250 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Områdeplan Bingen Lenser har vært på høring. Det må sikres at vi kan ferdigstille denne planen inn i 
Lillestrøm kommune, slik at planen blir sluttført og vedtatt. Det foreslås å bevilge 0,250 mill kroner i 
2020, og at dette finansieres ved bruk av fond. 

Områderegulering for brannstasjon på Lystad - 0,250 mill kroner finansieres ved bruk av fond 
i 2020 
Planforslag er mottatt, er førstegangsbehandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Av hensyn til 
beredskapen er det viktig å få på plass ny brannstasjon, så dette bør ha høy prioritet. 
Områderegulering for Lystad brannstasjon finansieres i dag av eiendomsavdelingen i Sørum kommune. 
Det er satt av midler til planen, som videreføres i Lillestrøm kommune. Det vil påregnes kostnader for 
endringer etter høring, og det foreslås bevilget midler til administrativ saksbehandling ved hjelp av 
konsulentbistand.Det foreslås å bevilge 250 000 kroner til arbeidet i 2020, og at dette finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. 

Områderegulering for Hvam - 0,5 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Områderegulering for Hvam har pågått i flere år. Hensikten med planarbeidet er å avklare hva slags 
arealbruk det skal legges opp til i området i framtiden. Framdriftsplanen er ikke overholdt. Dette skyldes 
først og fremst behovet for å gjøre grundige geotekniske undersøkelser, der kvikkleireskred kan utgjøre 
en reell risiko dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn ved utbygging. 
Den opprinnelige bevilgningen på 2 millioner kroner til planarbeidet er brukt opp. Kommunestyret i 
Skedsmo gjorde en ekstrabevilgning på 0,8 millioner kroner til de geotekniske undersøkelsene, som 
overføres til 2020. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å sluttføre planarbeidet. Planforslaget skal legges 
ut på offentlig ettersyn i slutten av 2019, og erfaringsmessig er det behov for konsulenthjelp for å få 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 160 av 214 

sluttført planarbeidet.Det foreslås bevilget ytterligere 0,5 mill kroner i 2020, og at dette finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. 

Områderegulering for Lillestrøm nord 
Områderegulering for Lillestrøm nord er igangsatt. Planinitiativ er behandlet i kommunestyret i 
Skedsmo. Denne områdereguleringen dekker et viktig område mellom Lillestrøm sentrum og Kjeller 
flyplass. Planarbeidet vil avklare hvordan dette området skal utvikles. Det er tidligere satt av midler til 
gjennomføring av planprosessen. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig, og det er derfor foreslått avsatt et 
tilleggsbeløp for 2021, for å kunne fullføre planprosessen. 

Områderegulering for Skedsmokorset øst 
Områdereguleringsplan for Skedsmokorset øst er nylig startet opp, og konsulent er kontrahert. Det er 
avsatt to millioner kroner til planarbeidet i Skedsmo kommune, gjennom fond. Erfaringen med 
områdereguleringsplanlegging de senere år er at to millioner kroner er for lite. Dette har ført til uønsket 
stans i planarbeidet. For Skedsmokorset er det viktig med god fremdrift i dette planarbeidet. Derfor er 
det behov for en utvidelse av bevilgningen med en million kroner. 

Områderegulering for Strømmen øst - 0,2 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Områderegulering for Strømmen øst nærmer seg ferdigstilling. Denne områdereguleringsplanen er 
viktig for å avklare hvordan Strømmen sentrum skal utvikles videre. Det er behov for tilleggsmidler for å 
fullføre planprosessen. 0,2 mill kroner foreslås bevilget i 2020, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 

Oppdatering av kartverk 
For å møte samfunnsutfordringer som klimatilpasning, miljøutfordringer, transport, ressursforvaltning, 
beredskap og urbanisering er vi avhengige av oppdaterte kart. Fet, Skedsmo og Sørum deltar i 
samarbeidsprosjekter for etablering og oppdatering av kartene våre. Vi må gjennomføre 
kartleggingsprosjekter jevnlig i framtiden også, for å få et godt beslutningsgrunnlag ved utarbeidelse av 
planer, behandling av byggesaker og andre oppgaver som krever kart. Gjennomføring av 
kartleggingsprosjekter har en årlig kostnad på 0,5 millioner kroner. 

Oppfølging av ravineplan 
Skedsmo kommune utarbeider en ravineplan i 2019.  Implementering av planen og oppfølging av 
planens handlingsprogram må følges opp med tilleggsutredninger og andre tiltak i planperioden (2019-
2021). På sikt bør det utarbeides en ravineplan og etableres et ravinefond for Lillestrøm kommune. 

Oppfølging byutviklingsplan for Lillestrøm 
Byutviklingsplanen er en svært viktig plan for regionbyen Lillestrøm. Byutviklingsplanen vil beskrive en 
ønsket utvikling av bebyggelse, parker, grønne forbindelser, mobilitetsløsninger, sosial infrastruktur og 
møteplasser i Lillestrøm. Planen vil legge føringer for utviklingen mange år frem i tid. Når planforslaget 
ferdigstilles vinteren 2020, planlegges det utstillinger, debatter, byvandringer og ulike 
medvirkningsmuligheter. Planen vil ha stor offentlig interesse. Det er et sterkt behov for å ha 
tilstrekkelig med budsjettmidler neste år for å sikre god medvirkning og samhandling med innbyggere. 
Det vil sannsynligvis bli behov for justeringer og endringer etter politisk behandling. Det vil også bli 
nødvendig med midler til nødvendig oppfølging av planen der det er behov for å gå mer i detalj rundt 
prinsippene. 

Prosjekt barnetråkkregistrering i Sørum - 0,1 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Prosjekt barnetråkkregistrering i Sørum videreføres i Lillestrøm kommune. Dataene er samlet inn, men 
det gjenstår å lage en rapport med god presentasjon. Dataene skal dessuten legges inn i temakart. Her 
er det utført et stort og nyttig arbeid som må sikres sluttføring, slik at vi kan benytte datainnsamlingen 
til god planlegging i tettstedene. Estimert kostnad er 100 000 kroner. 
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Samferdselsplanlegging 
Lillestrøm kommune står foran svært store utfordringer innen bærekraftig utvikling, ikke minst med 
hensyn til styrking av grønn mobilitet og oppnåelse av 0-vekstmålet for personbiltrafikk. Skal man lykkes 
med å samordne prioriteringer på infrastrukturen slik at man når målsettinger for mobilitet og 
samferdsel, er det behov for å arbeide med kunnskapsutvikling for hele kommunen. 
Det vil blant annet være behov for utredninger innen områdene trafikkfordeling, ulykkesrisiko, støy og 
forurensning, tilgjengelighet for alle trafikantgrupper og parkering. Utredningene er nødvendige som 
grunnlag for utforming av Lillestrøm kommunes samferdselsstrategier og -planer.  

Skanning av landbruksarkiv - 0,4 mill kroner finansieres ved bruk av fond i 2020 
Landbruksarkivene i Skedsmo og Sørum er ikke digitalisert. Dette er et arbeid som må igangsettes, og 
utføres i 220. Estimert kostnad er 400 000 kroner, som foreslås dekket med bruk av fond. 

Utskiftning av landmålerutstyr 
Eiendomsmåling krever landmålingsutstyr som benytter oppdatert teknologi. Landmålerutstyret må 
fornyes jevnlig. En enhet må byttes ut minimum annet hvert år, med en årlig kostnad på omtrent 150 
000 kroner. 

Årlig drift og vedlikehold av eByggesak 
Årlige utgifter til drift og vedlikehold av Weblager (digitalisert byggesaksarkiv), samt drift og vedlikehold 
av eByggesak. 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger 

Beløp i 1000 Pri. Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 
Knutepunkteprosjekt for Lillestrøm stasjon 6 500 0 0 0 
Områdemodell for Fetsund og Frogner 6 0 500 500 0 
Områdemodell, gjennomføring av viktige infrastrukturtiltak 
i Lillestrøm sentrum 

6 500 1 000 500 0 

Områderegulering for Fetsund sentrum 6 1 500 1 000 500 0 
Områderegulering for Lillestrøm vest 6 1 000 1 000 1 000 0 
Områderegulering for Nesa Nord 7 0 1 000 2 000 0 

Sum  3 500 4 500 4 500 0 

 

Knutepunkteprosjekt for Lillestrøm stasjon 
Lillestrøm stasjon er selve origo i Lillestrøm by. Dette er Norges tredje største kollektivknutepunkt, og 
for svært mange det første møtet med Lillestrøm by. Knutepunktet er ikke tidsmessig utformet. 
Knutepunktet er utformet på bilens premisser, det første man møter når man kommer ut av stasjonen 
er flere rekker med biler og taxier. Det er mange som ikke skjønner hvor Lillestrøm by er når de kommer 
ut av Lillestrøm stasjon på vestsiden. Andre knutepunkt av tilsvarende størrelse har en utforming som 
gir mer effektive overganger mellom ulike reisemidler, utearealer som er utformet mer på myke 
trafikanters premisser og som også er attraktive for opphold, og som prioriterer kollektivtrafikken 
fremfor bilene. Derfor har kommunen tatt initiativ til oppstart av et knutepunktprosjekt for Lillestrøm 
stasjon, med deltagelse fra BaneNor, Ruter, Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og kommunen. 
Målet er å legge til rette for et mer tidsmessig, bærekraftig, effektivt knutepunkt med gode torg og 
byrom på begge sider som gjør at området fremstår som særlig attraktivt for brukerne og eventuelle 
fremtidige etableringer med nasjonal interesse. Målet er også å øke bussens fremkommelighet forbi 
området. Det vil være behov for midler slik at også kommunen kan bidra noe økonomisk til utredning av 
behov og mulighetsstudier, og etter hvert en detaljreguleringsplan.  
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Områdemodell for Fetsund og Frogner 
Det finnes allerede en områdemodell for Sørumsand sentrum. Med det høye utbyggingspresset som er 
ventelig i årene som kommer, vil det også være behov for tilsvarende områdemodeller for Fetsund og 
Frogner sentrum. Skal tettstedene bli så attraktive vi ønsker, må den blågrønne offentlige 
infrastrukturen forbedres. For å få gjennomført nødvendig oppgradering av fellesområdene i 
tettstedene våre, må mange bidra. Slike forbedringer må finansieres både av det offentlige, men også av 
private aktører gjennom utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser til reguleringsplaner. Men før 
slike avtaler kan inngås, må det utarbeides en oversikt over de offentlige tiltak som skal gjennomføres, 
og kvalitet på anleggene og tilhørende kostnader må besluttes og beregnes. Når dette er avklart, kan 
fordeling av kostnader og gjennomføringsansvar avklares gjennom en områdemodell. Å starte arbeidet 
med en områdemodell vil kunne gi oss forutsigbarhet i tettstedsutviklingen. Videre vil det gi økonomiske 
bidrag som langt overskrider kostnadene kommunen vil ha med å rigge opp et slikt prosjekt. 

Områdemodell, gjennomføring av viktige infrastrukturtiltak i Lillestrøm sentrum 
Det er et overordnet mål å utvikle Lillestrøm som en attraktiv regionby. Lillestrøm har opplevd en 
rivende utvikling de senere år. Den offentlige infrastrukturen, parkene, grønnstrukturen, lekeplasser, 
gågater, torg, moderne mobilitetsløsninger henger imidlertid etter, og har ikke en tilstrekkelig kvalitet i 
dag. Skal Lillestrøm bli så attraktiv vi ønsker, må denne offentlige infrastrukturen forbedres. For å få 
gjennomført nødvendig oppgradering av fellesområdene i byen vår, må mange bidra. Slike forbedringer 
må finansieres både av det offentlige, men også av private aktører gjennom utbyggingsavtaler og 
rekkefølgebestemmelser til reguleringsplaner. Men før slike avtaler kan inngås, må det utarbeides en 
oversikt over de offentlige tiltak som skal gjennomføres, og kvalitet på anleggene og tilhørende 
kostnader må besluttes og beregnes. Når dette er avklart, kan fordeling av kostnader og 
gjennomføringsansvar avklares gjennom en områdemodell. Å starte arbeidet med en områdemodell vil 
kunne gi oss forutsigbarhet i byutviklingen. Videre vil det gi økonomiske bidrag som langt overskrider 
kostnadene kommunen vil ha med å rigge opp et slikt prosjekt. 

Områderegulering for Fetsund sentrum 
Det er tidligere laget en kommunedelplan for Fetsund sentrum, men vi ser et sterkt behov for en 
områdereguleringsplan for planområdet som blant annet detaljerer veisystemet bedre. Det er et sterkt 
ønske å få til en bedre næringsutvikling i Fetsund sentrum, for å bygge opp under et bærekraftig 
tettsted, noe en slik områderegulering vil bidra sterkt til. 

Områderegulering for Lillestrøm vest 
Området mellom Brogata, Jonas Lies gate, Strømsveien og Nitelva er et viktig transformasjons- og 
utbyggingsområde, tett på Norges tredje største kollektivknutepunkt. I området skal det legges til rette 
for kontor- og næringsetableringer med relativt høy tetthet, med noe innslag av bolig. Her er det flere 
ubebygde tomter og områder som ligger inne som sentrumsformål og som trenger en 
områdereguleringsplan for å gi en helhetlig og god utvikling. Kommunen har flere ubebygde tomter og 
områder som kan gi et stort utbyggingspotensial, for kommunale behov, eller for andre formål. 
Byutviklingsplanen vil gi klare føringer for områdets utvikling. Å komme i gang med denne 
områdereguleringen vil bety viktig tilrettelegging for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i 
Lillestrøm, samtidig som utbygging her vil imøtekomme kommunens ambisiøse klimamål.  

Områderegulering for Nesa Nord 
Denne områdereguleringsplanen har ligget inne i køen av områdereguleringsplaner som lå som 
bestillinger fra politikken fra Skedsmos kommuneplan av 2015. Det har ikke vært kapasitet til å starte 
opp områdereguleringsplanprosessen, som lå nederst i en politisk bestemt rekkefølge. Grunneierne 
utviser stor utålmodighet, og har flere ganger prøvd å fremme politisk sak for å forsere planen. Avdeling 
for byutvikling vurderer at andre og nye planer som er tatt inn i kommuneplanens liste er viktigere, 
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herunder omåderegulering Lillestrøm vest og knutepunktprosjektet. Grunneier opplever det som 
frustrerende at deres plan stadig skyves ut i tid. 

 

 

 

 

Lillestrøm senter. Foto: Berit Irmgard Hessel 
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Brann, redning og parkering 

 
Tursti på Bjanes. Foto: Henrik Brendhagen. 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Brann og redning 
Lillestrøm kommune er deleier i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). NRBR er igjen 
deleier i Øst 110-sentral IKS. 

NRBR er eid av kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland. Med til 
sammen 5 kommuner, 180 000 innbyggere og et areal på 1 750 kvadratkilometer er NRBR Norges sjette 
største brannvesen utfra innbyggertall. NRBR utfører Lillestrøm kommunes oppgaver knyttet til brann- 
og eksplosjonsvernloven. 

Dette kommunalområdet inneholder budsjettmidler for NRBRs oppgaver innen brannvesen og 
brannforebygging, mens oppgaver innenfor selvkostområdet feiing ligger hos Miljøteknikk. 

Øst 110-sentral ligger i Ski og er en samlokalisering av Romerike 110-sentral, Alarmsentral Brann Øst og 
politiets operasjonssentral (112). Selskapet eies av 38 kommuner og betjener over 700 000 innbyggere. 
Sentralen har ansvar for mottak av meldinger om branner og andre ulykker. 

Parkering 
Skedsmo Parkering AS forvalter parkeringsvirksomheten i tidligere Skedsmo kommune. Avtalen mellom 
kommunen og Skedsmo parkering omhandler utleie av kommunale parkeringsplasser, samt kjøp av 
kontrolltjenester. Lillestrøm kommune leier ut i underkant av 10 000 kvadratmeter parkeringsareal og 
177 parkeringsplasser langs vei til parkeringsselskapet. 

Driftsbudsjett med endringer 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt budsjett  59 800 59 800 59 800 59 800 

Sum Lønns- og prisvekst 1 646 1 646 1 646 1 646 

Konsekvensjusteringer 1 646 1 646 1 646 1 646 

Konsekvensjustert ramme 61 446 61 446 61 446 61 446 

Nye tiltak     
Endret tilskudd til brannvesenet og 110-sentral 3 080 8 530 17 130 20 830 
Sum Nye tiltak 3 080 8 530 17 130 20 830 

Nye tiltak og realendringer budsjett 3 080 8 530 17 130 20 830 

Ramme 2020-2023 64 526 69 976 78 576 82 276 
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Endret tilskudd til brannvesenet og 110-sentral 
Ny ramme for brann og redning er lagt i tråd med forslag til eller vedtatt budsjett og økonomiplan for 
henholdsvis Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) og Øst 110-sentral IKS. Budsjett og 
økonomiplan for selskapene behandles av selskapenes representantskap. 

NRBR foreslår økt driftstilskudd på 6,18 millioner kroner utover pris- og lønnsvekst, der 2,08 
millioner kroner er en videreføring av tiltak vedtatt i 2018. Samlet driftstilskudd er foreslått satt til 
130 millioner kroner, som vil si en økning på 8,5 %. De prosentvise økningene inkluderer pris- og 
lønnsvekst på 1,7 % og 3,5 %. Økningen består av fire nye tiltak: 

 Grunnbemanning økes. 

 Det opprettes en stilling for tjenesteplanlegger operativ. Dette er nødvendig for å kunne 
redusere bruken av overtid og for å opprettholde beredskapen og sørge for effektiv ressursbruk. 

 Ressurser til opplæringsprogram. 

 Kurs for utrykningsleder. 

De to sistnevnte tiltakene kommer av at brannvesenet må følge lovmessige kompetansekrav.  

I 2018 ble det etablert en ny 110-sentral i Ski. Driftsbudsjettet for Øst 110-sentral IKS 2020 er vedtatt 
med en nettoramme på 54,7 millioner kroner. Dette gir en kostnad på 65 kroner pr innbygger, noe som 
er en økning på 5 kroner siden vedtaket om etablering i 2017. 



Eiendommer med fritak fra eiendomsskatt 

 

SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 

30 9 11 0 0 Vølneberg Vel Bolig Forening 
547 32 1 0 0 Opplysningsvesenets Fond Bolig Forening 

2153 73 2 0 0 Frogner Grendehus Ba Næring Forening 
3599 104 4 0 0 Mork Og Kvevli Vel Bolig Forening 
4306 123 49 0 0 Fossum Vel Bolig Forening 
4772 9 27 0 0 Blaker/Sørum Historielag Næring Forening 
4899 32 37 0 0 Opplysningsvesenets Fond Tomt - næring Forening 
4904 32 51 0 0 Opplysningsvesenets Fond Tomt - kommunikasjon Forening 
5010 41 553 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5011 41 554 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5012 41 555 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5013 41 556 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5014 41 557 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5015 41 558 0 0 Sennerud Iii Vel Tomt - bolig Forening 
5020 41 582 0 0 Valstad Cafe Stiftelsen Tomt - næring Forening 
7283 32 62 0 0 Opplysningsvesenets Fond Tomt - bolig Forening 
8054 45 33 0 0 Glomma Fellesfløtn Fore Tomt - kommunikasjon Forening 
8288 47 1 0 0 Glomma Fellesfløtn Fore  Bolig Forening 
229 14 47 0 0 Sørum Idrettslag Næring Idrettslag 

2184 73 37 0 0 Frogner Idrettslag Næring Idrettslag 
3692 111 33 0 0 Blaker Idrettslag Næring Idrettslag 
4797 14 205 0 0 Sørum Idrettslag Næring Idrettslag 
4801 14 50 0 0 Sørum Idrettslag Næring - tidl VB Idrettslag 
4821 14 199 0 0 Sørum Idrettslag Tomt - næring Idrettslag 
5188 46 285 0 0 Sørumsand Idrettsforening Næring Idrettslag 
5243 51 32 1 0 Sørum Skytterlag Næring Idrettslag 
5944 95 11 0 0 Frogner Idrettslag Tomt - næring Idrettslag 
5945 95 23 0 0 Frogner Idrettslag Næring Idrettslag 
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SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
6114 111 20 0 0 Blaker Idrettslag Næring Idrettslag 
6643 46 332 0 0 Sørumsand Idrettsforening Næring Idrettslag 
7847 14 48 0 0 Sørum Idrettslag Næring Idrettslag 
7918 46 101 0 0 Sørumsand Idrettsforening Tomt - kommunikasjon Idrettslag 
8082 14 19 0 0 Sørum Idrettslag Næring Idrettslag 
8101 32 26 0 0 Sørum Idrettslag Tomt - LNF Idrettslag 
5040 43 8 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Bolig IKS 
5205 48 8 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Næring IKS 
5206 48 9 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Tomt - kommunikasjon IKS 
5207 48 11 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Tomt - bolig IKS 
5422 69 47 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Bolig IKS 
5559 71 32 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Tomt - kommunikasjon IKS 
5560 71 33 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Tomt - kommunikasjon IKS 
5561 71 34 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Bolig IKS 
5562 71 35 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Bolig IKS 
5563 71 36 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Bolig IKS 
5564 71 37 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Næring IKS 
5636 74 33 0 0 Nedre Romerike Vannverk Iks Næring IKS 
5959 98 51 0 0 Aurskog-Høland Kommune Næring IKS 
6437 124 217 0 0 Romerike Avfallsforedling  Næring - tidl VB IKS 
7594 42 99 0 0 Midtre Romerike Avløpsselskap Iks Næring IKS 
8033 127 11 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap Iks Næring - tidl VB IKS 
8039 76 5 0 0 Midtre Romerike Avløpsselskap Iks Næring IKS 
8373 49 17 0 0 Midtre Romerike Avløpsselskap Iks Næring IKS 
7902 98 43 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7937 129 32 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7938 129 31 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7939 129 33 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7940 129 15 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7941 129 29 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7942 129 14 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7943 129 17 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7944 129 1 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7945 129 12 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
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SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
7946 129 19 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7947 129 28 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7948 129 13 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7949 129 16 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7950 129 2 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7951 129 3 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
7952 129 11 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8024 129 23 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8031 129 39 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8143 129 26 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8220 129 4 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8221 129 5 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8222 129 6 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8225 129 24 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8226 129 20 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8227 129 21 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8228 129 22 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8229 129 25 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8230 129 27 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8231 129 30 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8232 129 34 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8233 129 35 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8235 129 37 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8237 129 40 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8238 129 41 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8239 129 7 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8240 129 8 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8241 129 9 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8242 129 10 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
8243 129 42 0 0 Akershus Fylkeskommune Tomt - kommunikasjon Offentlig vei 
2369 74 36 0 0 Brusletta Barnehage Sa Næring Privat BHG 
2734 82 323 0 0 Sorknes Barnehage A/L Næring Privat BHG 
4150 118 150 0 0 Kanvas Stiftelsen Næring Privat BHG 
4620 125 225 0 0 Skogkanten Barnehage Sa Næring Privat BHG 
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SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
1367 46 26 0 0 Sørumsand V.G. Skole Næring Skole 
589 33 6 0 0 Sørum Indremisjonsfor Næring Trossamfunn 
717 41 71 0 0 Sørumsand Frie Misjonsfor. Næring Trossamfunn 

2970 90 10 0 0 Den Thailandske Buddhistforening Landbruk - bolig Trossamfunn 
4228 121 62 0 0 Menigheten I Filadelfia Bolig Trossamfunn 
6317 121 38 0 0 Filadelfia Menigheten Tomt - bolig Trossamfunn 
8000 73 153 0 0 Frogner Misjonslag Fritid Trossamfunn 
6113 111 17 0 0 Blaker Travselskap Næring  

 113 28   Blaker vannverk  Pumpestasjon 

 
 
 

FET KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier/Fester Type eiendom Merknad 

 10 2   Fet kommune Tribune og idrettsgarderobe m.fl. Åkrene idrettsplass 
 13 216   Fet utleiestiftelse Boliger  
 13 217   Fet utleiestiftelse Boliger  
 13 218   Fet utleiestiftelse Boliger  
 13 321   Fet utleiestiftelse Boliger  
 13 357   Nedre Romerike vannverk IKS Bygning for vannforsyning  
        
 14 70   Fetsund Lenser Museum  
 15 4   Fet idrettslag (fester) Annet idrettsbygg Fet kommune eier 
 15 4   Sagavika båtforening Annet kulturhus Fet kommune eier 
 15 9 1  Nedrumshagen barnehage SA (fester) Barnehage Fet kommune eier 
 16 8   Fetsund Lenser Museum  
 16 139   Nordre Øyeren Våtmarkssenter Museum  
 18 17/25   Fet Røde Kors (Ungdommen) Samfunnshus/grendehus  
 18 127   Fet utleiestiftelse Boliger  
 18 138   Fet utleiestiftelse Boliger  
 18 339   Somerly barnehage SA (fester) Barnehage Fet kommune eier 
 18 384   Fet boligstiftelse Boliger  
 20 101   Fetsund Lenser Museum  
 21 34   Fetsund nordmisjon Bedehus, menighetshus  
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FET KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier/Fester Type eiendom Merknad 
 21 58   Fetsund nordmisjon Bedehus, menighetshus  
 21 64   Fetsund andelsbarnehage SA (fester) Barnehage Fet kommune eier 
 25 2   Frelsesarmeens Eiendommer AS Helsebygg Institusjonsdrift 
 25 14   Frelsesarmeens Eiendommer AS Fritidsbolig Institusjonsdrift 
 27 32   Pinsemenigheten Betel Samfunnshus/grendehus  
 28 28   Nordre Roven vel (Fredvang) Samfunnshus/grendehus  
 32 10 2  Roven velforening (fester) Samfunnshus/grendehus Roven grendehus (Fet kommune eier) 
 33 1 2  Fet skytterlag (fester) Annet idrettsbygg Brattåsen (Fet kommune eier) 
 33 19   Norsk Folkehjelp Fetsund  Kiosk på Hvaltjern 
 36 1 2  Fet skiklubb (fester) Annet idrettsbygg Hvaltjern (Fet kommune eier) 
 38 43 1  Fet Arena AS Idrettshall  
 39 8   Fetsund KFUK/KFUM (Kringen) Samfunnshus/grendehus  
 39 22   Fetsund KFUK/KFUM (Kringen) Samfunnshus/grendehus  
 42 4   Fet og Dalen kirkesogn Kontor/adm. bygning Administrasjonsbygning Fet kirke 
 47 2   Fet og Skedsmo kommuner Annet kulturhus Søndre Bjanes 
 59 5 1  Norges Automobil-Forbund Kontorbygning NAF Øvingsbane 
 59 19   Dalen idrettslag  Fotballbane 
 59 20   Dalen ungdomslag (Dalheim) Samfunnshus/grendehus  
 65 10   Gansdalen indremisjon Bedehus, menighetshus  
 74 15   Dalen vannverk SA Bygning for vannforsyning  
 79 16   Enebakkneset vel (fester) Samfunnshus/grendehus Neset grendehus (Fet kommune eier) 
 79 21   Enebakkneset ungdomslag  Klubbhus 
 79 37   Enebakkneset ungdomslag  Fotballbane 
 90 8   Fet og Dalen kirkesogn Kontor/adm. bygning Enebakkneset kapell 

 
 
 

SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 

 6 1 1 0 Leirsund Idrettslag   
 8 73 0 0 Nedre Romerike Vannverk As   
 9 25 0 0 Nedre Romerike Vannverk As   
 12 40 0 0 ROAF   
 17 10 0 0 Lørenskog/Rælingen/Skedsmo Renseanlegg  
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SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
 21 51 0 0 Sørlia Borettslag   
 26 21 0 0 Institutt for energiteknikk   
 26 89 0 0 Institutt for energiteknikk   
 29 1124 0 0 Lillestrøm sportsklubb   
 29 1128 0 2 Måsasvingen borettslag   
 30 64 0 0 Akershus Fylkeskommune,  E.verkets fundament for høyspent.  
 30 267 0 0 Åråsen Eiendom AS, Idrettshall   
 37 625 0 1 Stiftelsen Furumo Fritid Tiltak/utleie for yrkeshemmede  
 37 625 0 2 Stiftelsen Furumo Fritid Tiltak/utleie for yrkeshemmede  
 37 625 0 3 Stiftelsen Furumo Fritid Tiltak/utleie for yrkeshemmede  
 56 374 0 0 Nordroa Borettslag, Åsenhagen 1  Omsorgsboliger for autister Organisert som borettslag 
 71 12 0 0 Ende-li borettslag Borettslag for funksjonshemmede  
 71 98 0 0 Hvam borettslag Omsorgsboliger  
 77 45 0 0 Akershus Fylkeskommune,  Strømmen Videregående Skole  
 77 63 0 0 Strømmen Sokn Tomt til Strømmen kirke  

 
77 89 0 0 Stiftelsen Romerike Sinceritas Ideell org med formål å skaffe lokaler 

til Odd Fellow ordenen 
 

 77 193 0 2 Bori Utbygging AS 14 boenheter for demente Leid ut til Skedsmo kommune 

 

77 193 0 3 Konten borettslag 34 boenheter, 6 enh brukes av 
ungdom som mottar oppfølging, 28 
enh brukes som omsorgsbolig, 
tildeles av Skedsmo kommune 

 

 77 640 0 0 Folkets Hus Delvis fritak. Arealet som Folkets Hus 
disponerer brukes til næring (1368 
kvm) og kultur (1394 kvm), ca. 
50/50-fordeling 

 

 77 908 0 0 Nedre Romerike Vannverk IKS   
 77 1053 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 77 1183 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 77 1184 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 77 1306 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 77 1415 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 77 1696 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 78 363 0 0 Akershus Fylkeskommune,  Bussholdeplassen på Strømmen  
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SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7A 

Avtale Gnr  Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
 78 368 0 0 Akershus Fylkeskommune,  Tomt  
 78 398 0 0 Akershus Fylkeskommune,  Tomt  
 81 69 0 0 Kirkens bymisjon   
 81 148 0 0 Kirkens bymisjon   

 81 374 0 0 
KFUK/KFUM Lillestrøm Kristelige 
Ungdomsforening  

  

 81 524 0 0 IOGT Concordia Tilbyr en rusfri møteplass for 
personer som har rusproblemer. 
Også for andre foreninger 

 

 81 556 0 0 IOGT Concordia Rusfritt samlingssted med 
forretningsdel. Fritaket gjelder ikke 
arealer som leies ut til næring 

 

 81 1164 0 0 Skedsmo røde kors   
 81 1284 0 0 Akershus Fylkeskommune Lillestrøm Videregående Skole  
 81 2226 0 0 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS   
 82 19 0 0 Kulturhuset   
 82 145 0 0 Akershus Fylkeskommune Jonas Liesgate 6, Bussterminal  
 83 450 0 0 Akershus Fylkeskommune Idrettshall  
 83 711 0 0 Akershus Fylkeskommune Skedsmo videregående skole  
 114 1 0 0 Akershus Fylkeskommune Vei  
 116 4 0 0 Akershus Fylkeskommune Vei  

 
 
 

SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier  Type eiendom Merknad 

681 41 5 0 0 Hoel Rolf Bolig - FG  
683 41 8 0 0 Ligaard Helge Bolig - FG  
684 41 9 0 0 Sparby Odd Bolig - FG  
688 41 18 0 0 Sanderengen Vidar Bolig - FG  
690 41 21 0 0 Valstad Cafe Stiftelsen Bolig - FG  
702 41 40 0 0 Winge Ruth Anneliese Bolig - FG  

1349 46 7 1 0 Akershusmuseet avd. UHB Næring  
1357 46 12 0 0 Brodwall Bjørn Bolig - FG  
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SØRUM KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier  Type eiendom Merknad 
1387 46 58 0 0 Festiviteten Bolig  
1787 67 11 0 0 Brenne Roar Andre Asak Bolig - FG  
3909 117 9 0 0 Akershus Energi As Bolig  
4023 117 169 0 0 Solbakken Finn Helge Bolig - FG  
4024 117 170 0 0 Fossum Anita Bolig - FG  
4025 117 171 0 0 Svartangen Monica Sameien Bolig - FG  
4026 117 172 0 0 Ottershagen Lars Erik Bolig - FG  
4027 117 173 0 0 Wilberg Marius Bolig - FG  
4028 117 174 0 0 Wilhelmsen Bjørn Magne Bolig - FG  
4029 117 175 0 0 Bjerke-Lindstrøm Marius Bolig - FG  
4030 117 176 0 0 Isaksen Hanne Kristin Bolig - FG  
4031 117 177 0 0 Gundersen Aksel S Strøm Bolig - FG  
4032 117 179 0 0 Grønlien Arne Henning Bolig - FG  
4033 117 180 0 0 Bjørge Øyunn Bolig - FG  
4034 117 181 0 0 Dahl Herdis Bolig - FG  
4035 117 182 0 0 Aksdal Sondre Olav Bolig - FG  
4041 117 188 0 0 Johansen Lasse Bolig - FG  
4042 117 189 0 0 Eid Christoffer Skauge Bolig - FG  
4043 117 190 0 0 Rolstad Anne I M Bolig - FG  
4069 118 38 0 0 Gundersen Bjørn Dag Bolig - FG  
5389 67 2 0 0 Bechensteen Martha Tomt - LNF  
6172 114 92 0 0 Blaker Og Sørum Hist.Lag LB-næring  
6205 117 9 1 0 A.Hus Everk Bedriftsidrl. Fritid  
6207 117 11 0 0 Akershus Energi Vannkraft As Fritid  
6244 118 1 0 0 Kolstad Sven Henrik LB-bolig  
6329 121 124 0 0 Jernbaneverket Bolig  
6991 46 19 0 2 Melvold Stine Annette Bolig - FG  
7061 46 19 0 1 Flikkeid Inga M E L Bolig - FG  
7062 46 19 0 3 Hansen Lisbeth Olestad Bolig - FG  
7236 32 63 0 0 Rosenqvist Marcus Bolig - FG  
7775 117 235 0 0 Olsson Kurt Bolig  
8307 64 1 0 0 Holmen Karianne Klaveness LB-bolig  
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FET KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 

 13 18    Bolig Regulert til bevaring 
 15 4 3   Bolig  

 58 1    Bolig 
Vedtaksfredet: Hovedbygnignen på 
Søndre Bye gård 

 61 1    Bolig Vedtaksfredet: Våningshus Gahn gård 

 
 
 

SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 

 8 4 0 0 Skedsmo kommune  Regulert til bevaring 
 12 43 0 0 Hilde og Stig Eilert Svendsen  Regulert til bevaring 
 14 15 0 0 Marte og Allan Reid  Regulert til bevaring 
 21 1 0 0 Skedsmo prestegård, hovedbygning  Fredet 
 21 1 0 0 Skedsmo prestegård, Stabbur  Fredet 
 21 33 0 0 Skedsmo prestegård, forpakterbolig  Fredet 
 22 10 0 0 Skedsmo kommune  Regulert til bevaring 
 31 318 0 0 Irene og Henrik Bruun Andersen  Regulert til bevaring 
 31 319 0 0 AP Grønnerød-Hemmingby  Regulert til bevaring 
 31 324 0 0 Kjeller gård  Regulert til bevaring 
 37 50 0 0 Skedsmo kommune  Regulert til bevaring 
 62 21 0 0 Lahaugmoen Vaktbygning, bygningsnr 150889049 Fredet 
 62 22 0 0 Lahaugmoen Offisersmesse, bygningsnr 6890377 Fredet 
 62 22 0 0 Lahaugmoen Administrasjonsbygning, bygningsnr 

150889219 
Fredet 

 62 22 0 0 Lahaugmoen,  Telthus fra 1728, bygningsnr 
300500920 

Fredet 

 73 5 0 0 Kasjotten hotell as  Regulert til bevaring 
 77 249 0 0 Kolbjørn Arntzen  Regulert til bevaring 
 77 348 0 1 UBR Invest AS med flere  Regulerti til bevaring 
 77 348 0 2 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 3 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 4 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 5 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
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SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
 77 348 0 6 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 7 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 8 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 9 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 10 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 348 0 11 UBR Invest AS med flere  Regulert til bevaring 
 77 351 0 0 Strømsveien 81 AS  Regulert til bevaring 
 77 468 0 0 Ola Storvik, Armi Kadampog Storvik  Regulert til bevaring 
 77 509 0 0 Kanavathi Suthan  Regulert til bevaring 
 77 588 0 0 Strømsveien 83 AS  Regulert til bevaring 
 77 1416 0 0 Skedsmo kommune  Regulert til bevaring 
 77 1527 0 0 Anh Tran Eiendom AS  Regulert til bevaring 
 78 1 0 0 Thongård AS Kun byggningsnr 150939003 Regulert til bevaring 
 78 11 0 0 Nils Preben Fredrik Ramm  Regulert til bevaring 
 78 27 0 0 Kari Suphammer, Pål Suphammer  Regulert til bevaring 
 78 229 0 0 Jernbaneverket Strømmen stasjonsbygning og privet Regulert til bevaring 
 81 28 0 0 Ketil Årtun  Regulert til bevaring 
 81 29 0 0 Tina og Frank Grønlund  Regulert til bevaring 
 81 30 0 0 K.A og J.F. Hjelmstad  Regulert til bevaring 
 81 31 0 0 Reidar Degnes  Regulert til bevaring 
 81 32 0 0 Øie Eiendomsutvikling  Regulert til bevaring 
 81 33 0 0 Øie Eiendomsutvikling  Regulert til bevaring 
 81 55 0 0 Lærerbolig  Regulert til bevaring 
 81 56 0 0 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 59 0 0 Skole  Regulert til bevaring 
 81 60 0 1 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 60 0 2 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 60 0 3 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 60 0 4 Storgt 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 69 0 0 Kirkens bymisjon stiftelsen Oslo Historisk adr. Jernbanegt 16 Regulert til bevaring  
 81 92 0 1 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 92 0 2 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 92 0 3 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
 81 92 0 4 Storgata 1 AS  Regulert til bevaring 
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SKEDSMO KOMMUNE - FRITAK §7B 

Avtale Gnr Bnr Fnr Snr Eier Type eiendom Merknad 
 81 93 0 0 Karl P Godberg Dahl  Regulert til bevaring 
 81 93 0 0 Karl P Godberg Dahl  Regulert til bevaring 
 81 105 0 0 Øie Eiendomsutvikling  Regulert til bevaring 
 81 146 0 0 Merete Stenberg Hermansen  Regulert til bevaring 
 81 235 0 0 Sissel og Heidi Ø. Almèn  Regulert til bevaring 
 81 237 0 0 Paragraf eiendom AS  Regulert til bevaring 
 81 240 0 0 Tærudparken AS  Regulert til bevaring 
 81 988 0 0 Tonje Langen og Frode Tangen  Regulert til bevaring 
 81 1147 0 0 Nittedalsgata 2A-C AS  Regulert til bevaring 
 81 1507 0 0 Doktorgården  Regulert til bevaring 
 81 2529 0 0 Lillestrøm byutvikling  Regulert til bevaring 
 82 233 0 0 Kulturhuset  Regulert til bevaring 
 82 55 0 0 Skedsmo kommune  Regulert til bevaring 
 82 75 0 0 SABB AS  Regulert til bevaring 
 82 252 0 0 Lillestrøm Eiendomsutvikling AS  Regulert til bevaring 
 83 233 0 0 Bygning med stabbur  Regulert til bevaring 
 83 233 0 0 Arbeidersamfunnet Flyttet til rådhusområdet Regulert til bevaring 
        

 



Gebyrer, priser og brukerbetalinger 

 
Hammering man. Foto: Kai Roger GJestemoen 

Det er et omfattende harmoniseringsarbeid som ligger til grunn for gebyrer, priser og brukerbetalinger 
for 2020. Generelt er det lagt til grunn en prisstigning på 3,1 %. 

Det ligger et stort arbeide bak forslag til nye gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2020. Generelt er 
det lagt til grunn en prisstigning på 3,1 %. 

Forslag til gebyrer, priser og brukerbetalinger er resultatet av et omfattende harmoniseringsarbeid som 
startet høsten 2018. Det legges ikke frem gebyrer fra tidligere år ettersom tilbud, vare-/tjenestetyper og 
satser i liten grad kan sammenlignes med de gamle kommunene. Generelt er strategidokumentet med 
en prisstigning på 3,1 % lagt i grunn, men dette vil for flere gebyrgrupper ikke stemme pga. nevnte 
årsaker. Det vises til harmoniserings-sakene for utdypende forklaringer på gebyrutvikling. 

I kommunestyremøtet 21. november 2019 ligger følgende saker til behandling: 
- Vedtekter for kommunale barnehager 
- Vedtekter for skolefritidsordningen 
- Gebyrforskrift for plansaker, byggesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling. 
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- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
- Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I budsjettfremlegget er det forutsatt at rådmannens innstillinger blir vedtatt. Ved endringsvedtak som 
påvirker grunnlaget for rådmannens budsjettinnstilling til gebyrer må det evt. legges frem en 
tilleggsinnstilling til budsjettbehandlingen etter kommunestyremøtet den 21. november.  

Barnehage 

1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, 
begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. 
januar 2020: 3.135,- per måned. 

2. Satsene for deltidstilbud inndeles i tre betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 7 %. 
3. 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis 

kjernetid per uke. Per 1. august 2019 er inntektsgrensen satt til 548.500 kroner. Fra 1. august 
2020 prisjusteres inntektsgrensen til 566 100 kroner. 

4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. 
Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats. 

5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for 
familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager. 

6. Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri. 

Satser for foreldrebetaling etter oppholdstid 

Tilbud om plass gis med antall hele dager per uke. Makssats for opphold i barnehage er 3 135 kroner per 
måned. Det tas forbehold om endringer i statsbudsjettet. 

Oppholdstid per uke Månedspris 

2+3 dager per uke (50 % plass) 1 677 

3 dager per uke (60 % plass) 2 013 

4 dager per uke (80 % plass) 2 684 

5 dager per uke (100 % plass) 3 135 

    

 

Satser for kostpenger 

Betaling per måned Kroner 

Melk og frukt 60 

Matservering i Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Nygård/Dalen (inkl. 
melk og frukt) 278 

Matservering i Nordli, Idrettsparken, Fjuk, Frogner, Fjellbovegen (inkl. melk 
og frukt) 412 

 
Kostpenger er øremerket matservering, og er beregnet å være tilstrekkelig til å dekke barnehagens 
utgifter. 
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Skolefritidsordningen 

1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, 
2. Satsene for deltidstilbud inndeles i fem betalingsintervaller knyttet til oppholdstid. 
3. Det gis ikke søskenmoderasjon.                      
4. Satsene for opphold i SFO er harmonisert og prisjustert med 3,1%          

Satser for foreldrebetaling etter oppholdstid i perioden 01.01.20-31.12.20 

Oppholdstid pr.uke Opphold Kost 

Halv tid (50%) 1653 114 

1 dg./uke 773 57 

2 dg./uke 1394 109 

3 dg./uke 2013 160 

4 dg./uke 2653 196 

5 dg./uke 3304 226 

Det tas forbehold om endringer i Statsbudsjettet. 

 

Musikk og kulturskolen 

1. Det gis søskenmoderasjon for søsken nr 2 og utover.  Søskenmoderasjon er per i dag 155 

kroner (i   semesteret) i reduksjon per søsken. 

2. Sats pr barn er harmonisert og prisjustert med 3,1% 

Satsene for foreldrebetaling i kulturskolen 

Fagtilbud Pr  år 

Musikkgrupper på skolene 1  – 4  klasse 2 062 
Enetimer sang og instrumental 4 124 
Korpsundervisning 1 elevplass 3 093 
Teater/drama 4 124 
Visuelle kunstfag begynner 1 time 3 093 
Visuelle kunstfag 1,5 time 4 124 
Band 2 062 
Gitargrupper 4 124 
Kor 2 062 
Dans 4-6 år 2 474 
Dans 1 klasse i uken 2 474 
Dans 2 klasser i uken 4 330 
3 klasser i uken 6 186 
Gruppeundervisning voksne 3 609 
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Voksenopplæringen 

Satsene for betalingselever på Lillestrøm voksenopplæringssenter er harmonisert og prisjustert med 
3,1%. For betalingselever/salg av timer til andre kommuner (norskopplæring) gjelder følgende satser fra 
01.01.2020: 

Tilbud Kroner 

Dagtid - pris per time 77 

Kveldstid - pris per time 94 

Nettkurs -  pris per måned 1 706 

 
 

Utleie kommunale bygg og haller 

 Utleie til andre kulturformål   Møterom Aktivitetsrom Kafeteria 

Intern  
   

Trening til og med 19 år   GRATIS   GRATIS   GRATIS  

Trening over 20 år   GRATIS   GRATIS   GRATIS  

     
Innenbygds     
Trening til og med 19 år Hverdag  GRATIS   GRATIS   GRATIS  

Trening over 20 år Hverdag  GRATIS   kr 200  GRATIS  

Trening til og med 19 år Helg  GRATIS   GRATIS   GRATIS  

Trening over 20 år Helg  GRATIS   kr 200  GRATIS  

Utenbygds og Private     
Uansett formål    kr 200  kr 200  kr 200 

 
 

 Utleie til idrettsformål   Hallflate** Ishallen 
Friidretts-
stadion* 

Fotballbane 
gress 

Intern  
    

Trening til og med 19 år   GRATIS   GRATIS   GRATIS   GRATIS  

Trening over 20 år   kr 200  GRATIS   GRATIS   GRATIS  

  
 

   
Innenbygds      
Trening til og med 19 år Hverdag  GRATIS   GRATIS   GRATIS   GRATIS  

Trening over 20 år Hverdag  kr 200  kr 900  kr 400  kr 400 

Trening til og med 19 år Helg  kr 200  kr 900  kr 400  GRATIS  

Trening over 20 år Helg  kr 200  kr 900  kr 400  kr 400 

Kamp/Turnering   kr 510  kr 900  kr 400  kr 400 

Arangement   kr 510  kr 900  kr 400  kr 400 

      
Utenbygds og Private      
Uansett formål    kr 510  kr 900  kr 400  kr 400 
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Helse og mestring 

Egenbetaling hjemmehjelp 
Timeprisen for hjemmehjelp/ praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer 
hjelp som bruker får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. 1/5-2019 er kr 
99.858, - 

Inntekt Timepris Maks. pris pr mnd 

< 2G  kr             70  kr           210 

2-3G  kr           223  kr           558 

3-4G  kr           234  kr        1 168 

4-5G  kr           318  kr        1 586 

>5G  kr           504  kr        2 203 

Trygghetsalarm 
Dersom bruker ikke er hjemme på avtalt oppmøtetid, belastes bruker for antall timer det er fattet 
vedtak om. Fritak fra betaling kan kun skje dersom bruker blir akutt innlagt på sykehus eller annen 
helseinstitusjon eller har planlagt ferie som er varslet senest 48 timer på forhånd. 

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt. Lav sats er for de med inntekt under 2G. 
(Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt 
under 2G). 

Inntekt Bet. pr mnd 

<2G 210 

>2G 433 

Andre betalingstjenester 

Dagsenter / dagaktivitetssenter Per dag 

Opphold dagsenter 157 

 
 

Korttidsopphold i institusjon Per dag 

Døgnopphold i institusjon 170 

Betaling for dagopphold i institusjon 90 

 

Diverse tjenester Kroner 

Mat til hjemmeboende-tilkjørt 81 

Utkjøring hjelpemidler  179 

Bassengutleie varmtvannsbasseng i institusjonene, pr time 618 
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Bad 

Nebbursvollen friluftsbad   Pris 

Enkeltbillett   Barn 0-3år  Gratis  

Enkeltbillett   Barn /honnør 62 

Enkeltbillett   Voksen 124 

Bruk av Saldokort Barn 36 

Bruk av Saldokort Voksen 72 

Kjøp av Saldokort   20 

Påfyll av Saldokort  Minimum 360 

Sesongkort Barn 820 

Sesongkort Morgenbadere 820 

Sesongkort Voksne 1 640 

Enkelttur Sklie 10 

Dagskort Sklie 75 

 

Kveldsutleie Nebben   Pris 

0-50 pers per time 1 050 

51-100  Pers per time 1 550 

101-150 Pers per time 2 050 

151-200 Pers per time 2 050 

201-300 Pers per time 3 050 

301-400 Pers per time 3 550 

401-500 Pers per time 4 050 

501 eller fler Pers per time 4 550 

Vannsklie per time 650 

 

Kuskerudnebben   Pris 

Enkeltbillett   Barn 0-6 år Gratis 

Enkeltbillett   Barn /honnør 60 

Enkeltbillett   Voksen 100 

Bruk av Saldokort Barn 30 

Bruk av Saldokort Voksen 50 

Kjøp av Saldokort   20 

Påfyll av Saldokort  Minimum 360 

Sesongkort Barn 300 

Sesongkort Voksne 450 

Sesongkort Barn nr 2 200 

Morgenbading    Gratis 
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Fritid 

Tilrettelagt fritid Kroner 

Egenandel aktivitetstilbud/fritidstilbud 40 

    

Ridetimer på Sørum Fritidsgård Kroner 

Barn fra Lillestrøm kommune 135 

Barn fra andre kommuner 215 

Voksne 215 

  

Gravferd 

Avgift for bruk av gravkapellene på Stalsberghagen: Kroner 

Store kapell for kommunens egne innbyggere: 1 720 

Lille kapell for kommunens egne innbyggere:  1 090 

Store kapell for utenbygdsboende:            2 410 

Lille kapell for utenbygdsboende:         1 550 

Avgift for kremasjon  for kommunens egne innbyggere:  Gratis  

    

Avgifter for utenbygdsboende: Kroner 

Vanlig kremasjon:  5 370 

Kremasjon for dødfødt barn: 2 685 

Vanlig kremasjon Rælingen/Lørenskog:  3 400 

Kremasjon dødfødt barn Rælingen/Lørenskog: 1 700 

    

Festeavgifter innenbygdsboende Kroner 

Festeavgift på gravplass: 300 

Festeavgift dobbel grav: 600 

 

Landbruk 

Konsesjons- og delingssaker etter Jordloven Kroner 

Søknad om erverv av fast jordbrukseiendom 5 000 

Søknad om erverv av tilleggsareal 5 000 

Søknad om delingssamtykke 2 000 

    

Fellingsavgifter Kroner 

Fellingsavgift Elg voksen 562 

Fellingsavgift Elg kalv 331 

Fellingsavgift Hjort voksen 430 

Fellingsavgift Hjort kalv 261 
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Vann, avløp, renovasjon og feiing 

Alle priser er uten merverdiavgift: 

Vann og avløp - kubikkpris Kroner 

Kubikkpris vann 19,45 

Kubikkpris avløp 28,75 

 
For abonnenter uten vannmåler gjelder omregningsfaktor: BRA x 1,5 = forbruk i m3 

Fast gebyr vann: Kroner 

Fast gebyr vann bolig 528 

Fast gebyr vann annet lav 528 

Fast gebyr vann annet høy 2 640 

 

Fast gebyr avløp: Kroner 

Fast gebyr avløp bolig 713 

Fast gebyr avløp annet lav 713 

Fast gebyr avløp annet høy 3 565 

 

Avlesingsgebyr vannmåler dagtid 1 000 

Avlesningsgebyr vannmåler kveldstid 1 500 

Oppmøtegebyr rørlegger dagtid 1 500 

Oppmøtegebyr rørlegger kveldstid 2 000 

 
Ved erstatning av vannmålere betales innkjøpspris (selvkost). 

Tilknytningsgebyr vann: Kroner 

Minimumsgebyr per boenhet (inntil 150 m2) 20 000 

Ekstra sats 151 m2- 1000 m2 100 

Redusert sats over 1000 m2 50 

 

Tilknytningsgebyr avløp: Kroner 

Minimumsgebyr per boenhet (inntil 150 m2) 20 000 

Ekstra sats 151 m2- 1000 m2 100 

Redusert sats over 1000 m2 50 

 
Renovasjon: Kroner 

Mat/restavfall 140 liter 3 521 
Mat/restavfall 240  liter 6 036 
Mat/restavfall 360 liter 9 054 
Mat/restavfall 660 liter 16 599 
Mat/restavfall 2,5 m3 62 875 
Mat/restavfall 4 m3 100 600 
Mat/restavfall 6 m3 150 900 
Mat/restavfall 8 m3 201 200 
Tillegg henteavstand 620 
Renovasjonsbrønn per boenhet 3 144 



Økonomiplan for 2020-2023 
 

Side 185 av 214 

Avfallssug per boenhet 2 641 
 

 Feie/tilsynsgebyr: Kroner 

Feie- og tilsynsgebyr 437 

Tilsynsgebyr 219 

Slam/septik 

Alle priser er uten merverdiavgift: 

Septiktømming / gråvann Kroner 

Septiktømming oppmøte 768 

Minirenseanlegg oppmøte 3 838 

Septiktømming per tømt m3 1 535 

Gråvann per m3 512 

 
Septiktanker tømmes èn gang i året. 
Gråvannstanker tømmes hvert 3 år. 
Tett tank tømmes etter behov (minst èn gang i året) 
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Byggesaksbehandling 

 

Plan, bygg og oppmåling - satser og generelle bestemmelser 

§ 1-5 Avbrutt eller avvist sak   

I saker der kommunens arbeide blir avbrutt av søker/rekvirent og der kommunen må avvise en på grunn 
av manglende oppfølging fra tiltakshaver, skal det betales ½ gebyr. 
Samme regler gjelder når en sak blir trukket, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres. 

For saker etter Plan og bygningsloven § 20-3 begrenses gebyret til: 19 000 

§ 1-9 Timesats   

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser er timesatsen .  Jfr § 1-3. 1 250 

 

Byggesaksbehandling - satser og generelle bestemmelser 

Foreldet godkjennelse 

Er en tillatelse bortfalt, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny 
behandling av samme søknad. 

 

Beregning av tiltakets størrelse – arealgrunnlag 

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det nyttes bruksareal for bygningen, jfr. 
Norsk Standard 3940. 
Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnhold. 

 

Tilsyn 

Av byggesaksgebyret skal ca. 10% dekke kostnadene med tilsyn, jf. pbl § 33.  

 
 

Gebyr for byggesaksbehandling   

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en prosentsats. 
Tilsvarende rabatt gjelder også for saker som sendt inn ved bruk av eByggesak. 
  

10 % 

Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev fra 
Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, 
slik at mangelbrev nr. 2 må skrives, tillegges et gebyr. 

1 500 

 

Bolig Kroner 

1. boenhet 31 000 

For 2. boenhet t.o.m. 10 boenhet i samme bygg: pr. boenhet 16 000 

For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg: pr. boenhet 11 000 

For 31. boenhet og flere boenheter i samme bygg: pr. boenhet 6 000 

Omdisponering av hytte til helårsbolig 25 000 

 
 

Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus på boligeiendom Kroner 
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Mindre tilbygg 0  til 25 m2 5 000 

Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet  21 000 

Tilbygg, påbygg eller underbygging fra 25m2  til 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 10 000 

Tilbygg, påbygg eller underbygging større enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 15 000 

Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m² 10 000 

Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m² 15 000 

Garasjeanlegg utført som bygninger større enn 70 m², på terreng: 15 000 

Parkeringskjeller 15 000 

For garasjeanlegg og parkeringskjeller tilleggsgebyr pr. parkeringsplass f.o.m. 3. parkeringsplass. 1 500 

 

Alle andre typer bygg Kroner 

0 – 50 m² 21 000 

mellom 51 – 100 m² 41 000 

mellom 101 – 500 52 000 

mellom 501 – 1000 72 000 

For BRA over 1000 m² betales i tillegg et gebyr pr.  m² 20 

 

Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner Kroner 

Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for 
næringsbygg) 

93 000 

Skilt og reklame:   

Per søknad som omfatter inntil 3 skilt 4 000 

Per søknad som omfatter inntil 5 skilt 5 000 

Per søknad som omfatter inntil 10 skilt 10 000 

Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt 20 000 

Samlet skiltplan for større bygg 14 000 

 

Dispensasjoner 

 - som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold 10 000 

 - som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold 7 000 

 

Driftsbygninger i landbruket 

Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m²  20 000 

For driftsbygninger i landbruket betales et tilleggsgebyr per kvadratmeter 5 

Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 betraktes som næringsbygg.   

 

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg 

Kiosker, brakker, telt og lignende t.o.m. 50 m² 10 000 

Kiosker, brakker, telt og lignende over 50 m² 19 000 

Boligbrakker, paviljonger til skolebruk, barnehagebruk etc. 38 000 

 

Gebyr for følgende mindre konstruksjoner og anlegg 5 500 

•   Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass 

•   Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m²  

•   Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde  

•  Støttemur under 10 m lengde  

•  Trappeheis og løfteplattform  
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•  Oljetanker og fyringsanlegg  

•  Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus  

•  Skilt, støttemur, fasadeendring, terrasse, tak over terrasse, pergola, gjerde og levegg  

•  Flytebrygger under 10 m lengde  

• Ved tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling (§ 20-5), men som allikevel skal 
godkjennes pga. avstandsbestemmelsene benyttes faktor 0,5 (dokkestuer, uthus, levegg)  

• Takoverbygg  

• Trapper i kjellernedgang  

•  Andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg   

 

Gebyr for følgende konstruksjoner og anlegg av middels størrelse 10 000 

Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende 
konstruksjoner og anlegg: 

• Utendørs svømmebasseng  

• Heis  

• Lagertanker  

• Broer  

• Master  

• Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde  

• Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og 
fjernvarme, pr. påbegynt 300 m tracèlengde  

• Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde  

• Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet  

• Åpne anlegg for idrett og lek  

• Ballbinge  

• Private ledningsanlegg uansett lengde  

• Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom  

• Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, anlegg for brannalarm, heis, 
rulletrapp og rullebånd  

• Midlertidig deponering av masse  

• Støttemur og innhegning over 10 m lengde  

• Utendørsplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt  

• Andre bygningstekniske installasjoner  

• Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser  

 

Gebyr for større konstruksjoner og anlegg 

Masseforflytning, planering og landskapsarbeid: 

- Som berører areal over 100 m² og opptil 500 m² 15 000 

- Mellom 500 m² t.o.m. 2000 m² 41 000 

 - Mellom 2000 m² t.o.m. 3000 m² 46 000 

- For arealer over 3000 m² betales et tillegg pr. påbegynt 200 m² på 4 000 

Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt 
som spesielle bygg.               

15 000 

•Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales gebyr for 
næringsarealene i tillegg  

15 000 

Tuneller og underjordiske haller, lokk og konstruksjoner over vei eller vann 15 000 

Behandling av utomhusplan som sak i teknisk hovedutvalg/politisk utvalg 28 000 
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Massedeponering 

Gjelder både uttak og mottak 

- Som berører inntil 30.000 m3 31 000 

-Over 30.000 44 000 

 

Bruksendring, endring, hovedombygging og riving 

Bruksendring og hovedombygging: 50% av satsene for tilsvarende areal i nybygg 

Rivingstillatelse  5 000 

Riving av bygg som krever avfallsplan og/eller miljøsaneringsplan 10 000 

Riving av bygg som krever uttalelse fra andre myndigheter    15 000 

Oppdeling av bolig/leilighet pr ny leilighet 12 000 

Sammenføyning av bruksareal 5 000 

Bruksendring med varighet inntil 6 mnd. 5 000 

Ny etasjeplan i eksisterende bygning: 50 % av satsene for tilsvarende nybygg   

Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse 5 000 

Fasadeendring for bygning per søknad for større bygg 10 000 

Endring av bygningstekniske installasjoner 4 000 

Revidert tegninger som krever ny behandling, småhusbebyggelse 5 000 

Revidert tegninger som krever ny behandling, næringbygg og boligblokker 10 000 

 
 

Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse   

Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting 10 000 

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring per bruksenhet 6 000 

Midlertidig brukstillatelse som krever befaring per bruksenhet 10 000 

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring.  36 000 

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som krever befaring.  52 000 

Driftstillatelse heis = ferdigattest   

 

Godkjenning av ansvarsrett   

(Byggesaksforskriften Kap. 9, § 9-1,2 og § 6-8)   

For personlig ansvarsrett for selvbygger 3 500 

Godkjenning av ansvarsrett 4 000 

Opplysning: Godkjenning av ansvarsrett gjelder pr foretak i den konkrete saken.   

 

Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak og igangsatte tiltak uten godkjennelse 

For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller igangsettingstillatelse foreligger, 
ilegges: 

•   50 % tillegg regnet av det samlede gebyret   

•   Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått   

 

Forhåndskonferanse med påfølgende referat:   

- For store utbyggingsprosjekter 5 000 

- For de øvrige byggeprosjekter 2 500 

 
Private reguleringsplaner 
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Reguleringsplaner Pris 

Oppstartsgebyr  10 000 

Grunnbeløp (behandlingsgebyr)  50 000 

 

Gebyr for planområdets areal (tillegg til grunnbeløpet) Pris 

Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 
20.000 m2 

20 

Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2 3 

Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til 20.000 m² 15 

Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m² 2 

Det beregnes ikke gebyr for den del av planområdet som overstiger 100.000 m².    

 
 

Gebyr for bebyggelsens areal (tillegg til grunnbeløpet)  Pris 

All bebyggelse, både over og under terreng, samt eksisterende og ny bebyggelse regnes med. BRA 
beregnes iht NS 3940. Bebyggelsen beregnes ut fra det maksimale bruksareal planen tillater. 

Tillegg pr m² BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet 30 

Tillegg pr m² BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 25 

Tillegg pr m² BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 10 

Tillegg pr m² BRA 0 – 10.000 m² 20 

Tillegg pr m² BRA 10.000 – 20.000 m² 15 

Tillegg pr m² BRA for areal utover 20.000 m² 5 

 

Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14 Pris 

Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av 
delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 

21 000 

Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling 
og høring eksternt 

41 000 

 

Ny behandling av planforslag Pris 

For planforslag som endres etter at forslaget er fremmet for hovedutvalg for tekniske tjenester betales 
følgende tilleggsgebyr: 

Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i 
hovedutvalg for tekniske tjenester. 

25 % 

Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn. 50 % 

 
Refusjon 

Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2 Pris 

Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår 
utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-
utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 

75 % 

 

Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12 

I refusjonssaker beregnes et minstegebyr, eller et gebyr beregnet ut fra en prosentsats av godkjent 
kostnadsoverslag dersom dette beløpet er større enn minstegebyret. Ved beregning av endelig gebyr 
trekkes tidligere betalte gebyr fra. Deling av anlegget i flere refusjonsobjekter får ikke betydning for 
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beregning av minstegebyret. 
 

Prosentsats for beregning av refusjonssaker: 3 % 

Endelig gebyr skal ikke overstige et maksimumsbeløp på: 230 000 

Minstegebyr for veianlegg eller ledningsanlegg 30 000 

Minstegebyr for som gjelder både veianlegg og ledningsanlegg 50 000 

 

Ekspropriasjon    

Saksbehandlingsgebyr for samtykke til privat ekspropriasjon 50 000 

I tillegg kreves eksterne utgifter refundert.    
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Kart, oppmåling, deling og seksjonering 

Situasjonskart Pris 

Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger 
(grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført 
hjemmelshaverinformasjon, samt arealplankart med arealplanbestemmelser). 

3100 

Forenklet situasjonskart (gjelder blant annet ved rekvisisjon av oppmåling og 
eierseksjonering) 

 Gratis  

 

Eiendomsmåling 

Oppretting av matrikkelenhet med oppmålingsforretning 

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

Areal fra 0- 2000 m2 26 000 

Areal fra 2001- 20 000 m2 pris per daa 1 900 

Areal over 20 000 m² per daa 210 

Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:     

For 1-4 enheter:  0 % 

For ytterligere matrikkelenheter (rabatt per enhet): 30 % 

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:  

Samme gebyr som for oppretting av grunneiendom se over 

 
 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 14 500 

Ved rekvirering av flere eierseksjoneringer for samme område og fra samme rekvirent, gis følgende 
reduksjon i gebyret: 

For 1.-4. uteareal:  0 % 

For 5.--. uteareal (rabatt per uteareal):      30 % 

 
 

Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.  

volum fra 0 – 2000 m³ 26 000 

volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 2 000 

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret 
betalt inn forskuddsvis. 

  

 
 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

Grunnbeløp for 1. enhet 4 000 
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Grensejustering 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Grensejusteirnger mellom 0-250 m2 7 000 

Grensejusteirnger mellom 251-500 m2 12 500 

 
 

Anleggseiendom   

Gebyr som for grensejustering av grunneiendom.   

volum fra 0 – 500 m³ 7 000 

volum fra 501 – 1000 m³ 12 500 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, 
men den maksimale grensen settes til 1000 m³.  

  

 
Arealoverføring  

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Areal fra 0-500 m2 10 000 

Areal fra 501-1000 m2 15 000 

Arealoverføring tillegg fra 1001 m² pris pr. m² 4 

 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. 
arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring 
av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 kvm, gjelder 
gebyr ovenfor. 

  

 

Anleggseiendom 

Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom.  

volum fra 0 – 500 m³ 10 000 

volum fra 501 – 1000 m³ 15 000 

volum fra 1001 m³ – Pris pr. m3. 1 

 
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka 

Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

For inntil 2 punkter 6 000 

For overskytende grensepunkter, per punkt 1 000 

 

Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter   

For inntil 2 punkter 8 000 

For overskytende grensepunkter, per punkt 2 000 

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter   

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   
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Utstedelse av matrikkelbrev (reguleres iht matrikkelforskriften)   

Matrikkelbrev inntil 10 sider 1 750 

Matrikkelbrev over 10 sider 350 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen 

  

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka   

Der oppmålingsforretning kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales andel av gebyrsats 
for grunneiendom, uteareal eller anleggseiendom Jfr. punkt …. 60 % 

 

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid   

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, beregnes etter medgått tid. Minstegebyr er 3.500 kroner.   

 
 

Privat grenseavtale    

Faktureres etter medgått tid.    

 

Eierseksjonering   

For inntil to seksjoner 7 500 

Fra seksjon 3 til 30. Pris per seksjon 550 

Fra seksjon 31. Pris per seksjon 150 

Tinglysningsgebyr fastsettes av staten 525 

Oppmåling av uteareal kommer i tillegg   

 

Deling av eiendom    

Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom. 
Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer. 

18 000 

Deling iht vedtatt tomtedelingsplan i regulert område 3 600 

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av 
festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. 
Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven, kommer i tillegg. 
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Andre forvaltningstjenester  

Fyrverkeri   

Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til 
handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift. dette 

Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri  1 793 

Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll 863 

Gebyr for egenmelding 415 

 
 

Frikjøp parkeringsplasser   

Avgift for frikjøp av parkeringsplasser per parkeringsplass. 250 000  

Avgift for frikjøp av sykkelparkering per sykkelparkeringsplass. 30 000 

 
 

Rigg og drift   

Pris for leie av areal til rigg og drift:   

Pris per m2 innenfor LSK-triangelet 290 

Pris per m2 Utenfor LSK-triangelet 200 

 

Graving i vei   

Gebyr for arbeidsvarsling og graving i kommunal vei 

Gebyr for arbeidsvarsling 1 150 

Gebyr for graving i kommunal vei 4 600 
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Forskriftsskjemaer 

1A Bevilgningsoversikt - drift 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan  2020 Øk.plan  2021 Øk.plan  2022 Øk.plan  2023 
Rammetilskudd -2 044 402 -2 089 150 -2 100 930 -2 121 790 
Inntekts- og formuesskatt -2 787 900 -2 832 500 -2 881 300 -2 925 600 
Eiendomsskatt -114 000 -115 000 -116 500 -118 000 
Andre generelle driftsinntekter -141 205 -134 865 -134 255 -133 650 

Sum generelle driftsinntekter -5 087 507 -5 171 515 -5 232 985 -5 299 040 

     

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 4 545 740 4 661 964 4 660 776 4 678 717 

     
Avskrivinger 293 740 311 279 326 283 331 964 
     

Sum netto driftsutgifter 4 839 480 4 973 243 4 987 059 5 010 681 

Brutto driftsresultat -248 027 -198 272 -245 926 -288 359 

     
Renteinntekter -51 720 -56 520 -57 220 -57 220 
Utbytter 0 0 0 0 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 146 001 175 001 191 401 199 401 
Avdrag på lån 234 700 321 200 336 700 356 700 

Netto finansutgifter 328 981 439 681 470 881 498 881 

     
Motpost avskrivninger -293 740 -311 279 -326 283 -331 964 
     

Netto driftsresultat  -212 786 -69 870 -101 328 -121 442 

     
Overføring til investering 78 890 96 412 119 282 134 796 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -28 073 -21 080 -21 087 -21 087 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 161 969 -5 462 3 133 7 733 
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

212 786 69 870 101 328 121 442 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
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1B Bevilgninger - drift 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 
Rådmannen og stab 16 292 16 292 16 292 16 292 
Økonomi 62 961 51 361 49 110 48 360 
Org- og utvikling 116 714 113 992 104 439 103 247 
Digitalisering 125 785 125 735 126 050 126 050 
Administrasjon og ledelse Oppvekst 442 435 446 452 444 154 444 154 
Barnehager 361 592 374 442 374 442 374 442 
Skoler 992 352 1 002 513 1 014 012 1 015 012 
Helsetjenester for barn, unge og familier 160 924 162 987 162 980 162 980 
Barneverntjenester 184 623 189 243 189 243 189 243 
Administrasjon og ledelse Helse og mestring 81 746 83 662 84 912 84 912 
Tjenestetorg for helse og mestring 165 866 164 066 162 266 162 266 
Helsetjenester til voksne 459 500 467 238 467 906 467 906 
Helsehus og institusjon 516 607 510 276 510 276 510 276 
Bo- og miljøtjenesten 345 389 349 639 349 639 349 639 
NAV 218 116 219 116 220 116 220 116 
Helse og mestring - sentrale inntekter -178 510 -177 502 -177 502 -177 502 
Administrasjon og ledelse Kultur, miljø og samfunn 14 126 13 413 13 413 13 413 
Kultur 129 081 133 816 133 316 133 316 
Kirke og trossamfunn 32 086 34 086 32 086 32 086 
Eiendom 270 141 274 468 279 993 285 243 
Miljøteknikk -4 313 -19 725 -27 690 -32 157 
By- og stedsutvikling 48 553 46 478 42 628 40 128 
Brann, redning og parkering 64 526 69 976 78 576 82 276 
Reserverte bevilgninger 102 115 32 479 41 251 62 751 
Pensjon -49 154 -49 154 -49 154 -49 154 
Frie inntekter 0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 4 679 552 4 635 345 4 642 752 4 665 293 

     
Herav:     
Avskrivinger 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter -19 -19 -19 -19 
Overføring til investering 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -28 138 -21 138 -21 138 -21 138 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 161 969 -5 462 3 133 7 733 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 4 545 740 4 661 964 4 660 776 4 678 717 
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2A Bevilgningsoversikt - investering 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 
Investeringer i varige driftsmidler 969 384 977 100 452 200 368 100 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 12 574 12 574 12 574 12 574 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 981 958 989 674 464 774 380 674 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -154 861 -202 820 -139 760 -133 100 
Tilskudd fra andre -43 829 -125 -125 -125 
Salg av varige driftsmidler -33 764 -1 500 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -29 982 -29 982 -29 982 -29 982 
Bruk av lån -769 614 -828 817 -345 607 -252 653 

Sum investeringsinntekter -1 032 050 -1 063 244 -515 474 -415 860 

     
Videreutlån 140 000 140 000 140 000 140 000 
Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 
Avdrag på lån til videreutlån 28 840 28 840 28 840 28 840 
Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån 168 840 168 840 168 840 168 840 

     
Overføring fra drift -78 890 -96 412 -119 282 -134 796 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-39 858 1 142 1 142 1 142 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -118 748 -95 270 -118 140 -133 654 

     

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 
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Bevilgninger - investering 

 
Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Administrasjon og ledelse 35 300 53 000 53 000 53 000 194 300 
Oppvekst 471 249 663 500 525 000 525 000 2 184 749 
Helse og mestring 80 875 45 375 5 375 5 375 137 000 
Kultur, miljø og samfunn 381 960 415 225 268 825 184 725 1 250 735 
Sentrale forutsetninger 0 -200 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 

Sum 2B  969 384 977 100 452 200 368 100 2 766 784 
 

Tilskudd til andres investeringer 

 
Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Sum 2B  0 0 0 0 0 
 

Investeringer i aksjer og eiendeler 

 
Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
KJØP AV AKSJER OG ANDELER/ EK-TILSKUDD KLP 12 574 12 574 12 574 12 574 50 296 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  12 574 12 574 12 574 12 574 50 296 
 

Utlån 

 
Beløp i 1000      
 Øk.plan 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan Sum 

2020-2023 
Sum 2B  0 0 0 0 0 
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3 Økonomisk oversikt - drift 

 
Beløp i 1000     
 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 
Rammetilskudd -2 044 402 -2 089 150 -2 100 930 -2 121 790 
Inntekts- og formuesskatt -2 787 900 -2 832 500 -2 881 300 -2 925 600 
Eiendomsskatt -114 000 -115 000 -116 500 -118 000 
Andre skatteinntekter -8 164 -2 164 -2 164 -2 164 
Andre overføringer og tilskudd fra staten -139 441 -139 101 -138 491 -137 886 
Overføringer og tilskudd fra andre -506 879 -506 275 -505 781 -505 830 
Brukerbetalinger -272 976 -273 468 -273 468 -273 468 
Salgs- og leieinntekter -702 910 -753 464 -757 340 -774 807 

Sum driftsinntekter -6 576 671 -6 711 122 -6 775 973 -6 859 544 

     
Lønnsutgifter 3 173 600 3 179 888 3 158 186 3 151 432 
Sosiale utgifter 720 415 900 951 899 993 900 040 
Kjøp av varer og tjenester 1 829 854 1 807 108 1 833 660 1 875 775 
Overføringer og tilskudd til andre 311 036 313 625 311 926 311 975 
Avskrivninger 293 740 311 279 326 283 331 964 

Sum driftsutgifter 6 328 644 6 512 849 6 530 047 6 571 185 

     

Brutto driftsresultat -248 027 -198 272 -245 926 -288 359 

     
Renteinntekter -51 720 -56 520 -57 220 -57 220 
Utbytter 0 0 0 0 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 146 001 175 001 191 401 199 401 
Avdrag på lån 234 700 321 200 336 700 356 700 

Netto finansutgifter 328 981 439 681 470 881 498 881 

     
Motpost avskrivninger -293 740 -311 279 -326 283 -331 964 
     

Netto driftsresultat -212 786 -69 870 -101 328 -121 442 

     
Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering 78 890 96 412 119 282 134 796 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -28 073 -21 080 -21 087 -21 087 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 161 969 -5 462 3 133 7 733 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

212 786 69 870 101 328 121 442 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 

     
 
 

 



Vedlegg: investeringer per program 

Ordinære investeringer 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Inntekt 

Investering Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 Inntekt 
2023 

2020-23 2020-23 

Administrasjon og ledelse          
IT-investeringer LØPENDE  3 000 3 000 3 000 3 000 0 12 000 0 
Lillestrøm rådhus - ombygging 2024 0 30 000 50 000 50 000 50 000 0 180 000 0 
Lillestrøm rådhus - Tilleggsbevilgning møterom 2020 7 500 2 300 0 0 0 0 2 300 0 

Sum Administrasjon og ledelse  7 500 35 300 53 000 53 000 53 000 0 194 300 0 

          
Oppvekst          

Barnehagebehovsplan for Lillestrøm 2029 0 3 000 100 000 100 000 100 000 0 303 000 0 
Dalen barnehage - ny 2020 38 435 29 938 0 0 0 0 29 938 0 
Riddersand skole, utvidelse 2020 113 964 82 686 0 0 0 0 82 686 0 
Sagelva barnehage 2021 4 250 92 250 28 500 0 0 0 120 750 0 
Skolebehovsplan for Lillestrøm 2029 0 5 000 425 000 425 000 425 000 0 1 280 000 0 
Sophie Radich skole - ny 2021 205 875 199 875 110 000 0 0 0 309 875 0 
Sørum rådhus - ombygging 2020 0 30 000 0 0 0 0 30 000 0 
Volla barnehage 2020 96 500 28 500 0 0 0 0 28 500 0 

Sum Oppvekst  459 024 471 249 663 500 525 000 525 000 0 2 184 749 0 

          
Helse og mestring          

Helse- og mestring, generell ramme LØPENDE  2 375 2 375 2 375 2 375 0 9 500 0 
Leirsundveien - omsorgsboliger 2021 41 600 30 000 40 000 0 0 0 70 000 0 
Løkenåsen boliger og aktivitetssenter - ny 2020 117 938 25 000 0 0 0 0 25 000 -43 704 
Skedsmotun bo- og behandlingssenter, kjøling 2020 0 15 000 0 0 0 0 15 000 0 
Sørvald og Blaker - etablere distriktskjøkken 2020 0 5 500 0 0 0 0 5 500 0 
Velferdsteknologi LØPENDE  3 000 3 000 3 000 3 000 0 12 000 0 

Sum Helse og mestring  159 538 80 875 45 375 5 375 5 375 0 137 000 -43 704 

          
Kultur, miljø og samfunn          
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Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Inntekt 

Investering Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 Inntekt 
2023 

2020-23 2020-23 

Aksjon skolevei 2029 0 3 500 7 400 9 700 1 200 0 21 800 0 
Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering 2021 37 000 12 500 10 000 0 0 0 22 500 0 
Boliger - kjøp og salg 2020 0 35 000 10 000 0 0 0 45 000 -14 000 
Eiendom - utviklingsplan LØPENDE  20 400 20 400 20 400 20 400 0 81 600 0 
Enga - ombygging og rehabilitering 2020 0 6 200 0 0 0 0 6 200 0 
Enøk-investeringer LØPENDE  4 250 4 250 4 250 4 250 0 17 000 0 
Fethallen, asfaltering parkeringsplass 2022 0 0 0 1 200 0 0 1 200 0 
Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 2022 0 2 250 20 500 5 000 0 0 27 750 0 
Gansvika - etablere nye gjestebrygger 2021 0 0 500 0 0 0 500 0 
Gravplasser - plan for utvidelse av kapasitet  2023 0 2 500 30 000 30 000 30 000 0 92 500 0 
Idretts- og friluftsanlegg, parker LØPENDE  1 250 1 250 1 250 1 250 0 5 000 0 
Kirkegata - miljøgate 2020 0 5 500 0 0 0 0 5 500 0 
Kultur og frivillighet LØPENDE  1 500 1 500 1 500 1 500 0 6 000 0 
Kunstnerisk utsmykning LØPENDE  3 625 3 625 3 625 3 625 0 14 500 0 
Leiraveien - ombygging 2021 0 400 5 000 0 0 0 5 400 0 
Lillestrøm sykkelby LØPENDE  1 200 1 200 1 200 1 200 0 4 800 0 
Maskiner og biler - utedrift LØPENDE  3 100 3 100 3 100 3 100 0 12 400 0 
Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader 2023 0 4 000 0 0 -4 000 0 0 0 
Samferdsel - hovedplaner LØPENDE  12 700 18 250 12 250 11 750 0 54 950 0 
Sørumsand brannstasjon 2021 39 000 86 500 94 500 0 0 0 181 000 0 
Vann og elvesikring, friluftsområder LØPENDE  250 250 250 250 -125 1 000 -500 
Veilys LØPENDE  3 430 5 300 3 600 2 000 0 14 330 0 
Åkrene gamle skole - rehabilitering 2020 1 000 5 875 0 0 0 0 5 875 0 

Sum Kultur, miljø og samfunn  77 000 215 930 237 025 97 325 76 525 -125 626 805 -14 500 

          
Sentrale forutsetninger          

Nødvendig reduksjon i investeringsnivået 2023 0 0 -200 000 -400 000 -400 000 0 -1 000 000 0 

Sum Sentrale forutsetninger  0 0 -200 000 -400 000 -400 000 0 -1 000 000 0 

Sum  703 062 803 354 798 900 280 700 259 900 -125 2 142 854 -58 204 
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Avgiftsfinansierte investeringer 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Inntekt 

Investering Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 2020-23 

Kultur, miljø og samfunn         
Dalen RA til Fetsund/avkloakkering 2022 0 2 500 10 000 20 000 0 32 500 0 
Gamle Strømsvei - vei, vann og avløp 2022 0 0 0 15 000 0 15 000 0 
Maskiner og biler - utedrift LØPENDE  5 100 500 500 500 6 600 0 
Skedsmokorset E6 Pumpestasjon 2021 0 15 700 8 000 0 0 23 700 0 
Skogfaret / Stubben - vann og avløp 2020 0 35 500 0 0 0 35 500 0 
Solberg, vei, vann og avløp 2023 0 30 250 40 750 37 500 21 700 130 200 0 
Storgata, vann og avløp 2021 0 13 850 15 000 0 0 28 850 0 
Vann og avløp - hovedplaner LØPENDE  52 130 79 200 80 000 80 000 291 330 0 

Sum Kultur, miljø og samfunn  0 155 030 153 450 153 000 102 200 563 680 0 

         

Sum  0 155 030 153 450 153 000 102 200 563 680 0 

 

Eiendomsskatteinvesteringer 

Beløp i 1000 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Inntekt 

Investering Ferdig 
år 

Tidligere 
bevilget 

2020 2021 2022 2023 2020-23 2020-23 

Kultur, miljø og samfunn         
E-skatt - inv Skjervagapet bro 2022 0 0 18 750 12 500 0 31 250 0 
E-skatt - inv svømmehaller 2020 0 5 000 0 0 0 5 000 0 
E-skatt - inv vei og trafikksikring LØPENDE  6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 0 

Sum Kultur, miljø og samfunn  0 11 000 24 750 18 500 6 000 60 250 0 

         

Sum  0 11 000 24 750 18 500 6 000 60 250 0 



Vedlegg - Lillestrøm Kirkelige Fellesråd - budsjett og 
økonomiplan 2020-2023 

 

 

 

Årsbudsjett og handlingsplan 2020 – 2023 for Lillestrøm kirkelige 
fellesråd 
 

1.    Innledning  
Lillestrøm kirkelige fellesråd vil være satt sammen slik i perioden 2020 – 2023: 
•    En representant fra hvert av de åtte menighetsrådene i Lillestrøm kommune. 
•    En representant oppnevnt av Lillestrøm kommune. 
•    En prost eller annen prest oppnevnt av biskopen.    

Lov om Den norske kirke (kirkeloven) sier i § 14 hvilke oppgaver og rolle kirkelig fellesråd skal ha. Her 
utdrag fra § 14:  

§14.Kirkelig fellesråds oppgaver. 
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide 
mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene 
og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 
a)    bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b)    anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 
c)    opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
d)    anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, 
e)    administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, 
f)    – – – 
g)    anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. 
Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over 
fellesrådets budsjett.  
Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av 
kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i 
soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. 
Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte 
menighetsråd. 

2.    Kommunens økonomiske ansvar 
§ 15 i Lov om Den norske kirken (kirkeloven) beskriver kommunens økonomiske ansvar slik:  
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§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 
a)                utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b)    utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 
c)    utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av 
kirkelig fellesråd, 
d)    driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 
e)    utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f)    utgifter til kontorhold for prester. 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og 
andre kirkelige tiltak i soknene. 
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, 
at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende 
og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til 
formål som nevnt i denne paragraf. 

3.    Tjenesteytingsavtale mellom kommunen og fellesrådet 
Lillestrøm kommune og Lillestrøm kirkelige fellesråd har inngått tjenesteytingsavtale for å oppfylle 
fellesrådets og kommunens forpliktelser etter Kirkeloven §§ 14 og 15 og Gravferdsloven § 3.  

Den kommunale fellesnemnda for Fet, Skedsmo og Sørum vedtok 06.06.18 at Lillestrøm kommune vil 
tre inn i Skedsmo kommunes rolle og overta ansvaret for avtalen om både eierskap og drift av 
Stalsberghagen gravlund og krematorium. 

Men på bakgrunn av Kirkelovens § 14 har fellesrådene i Fet, Skedsmo og Sørum og den kirkelige 
fellesnemnda vedtatt at Lillestrøm kirkelige fellesråd selv skal ha ansvaret for driften av alle 
gravferdstjenester inkludert driften av kremasjoner fra og med 01.01.20. Eierskapet av Stalsberghagen 
gravlund og krematorium er uavklart per 15.10.19.  

Lillestrøm kirkelige fellesråd utfører de aller fleste oppgavene sine selv, men tjenesteytingsavtalen som 
er inngått, bidrar til at fellesrådsansatte får hjelp til å utføre forskjellige administrative oppgaver, som 
f.eks. fakturabehandling, avleggelse av årsregnskap, purringer og inkasso etc.  I tillegg yter kommunen 
IT-tjenester gjennom bl.a. drift og vedlikehold av etablert nettverk og sikkerhet i nettverket.  

4.    Virksomhetsoverdragelse 
Nesten alle ansatte i kommunal kirkeforvaltning i Skedsmo kommune er etter enighet mellom 
kommunen og fellesrådet, blitt overført til Lillestrøm kirkelige fellesråd. Kommunal kirkeforvaltning i 
Skedsmo kommune hadde i 2019 til sammen 9,4 årsverk, herav 0,8 årsverk til avdelingssjefstilling. 

Virksomhetsoverdragelsen er gjennomført etter arbeidsmiljølovens kapittel 16.  

5.    Handlingsprogram mål 2020 - 2023 
1.    Utvidelse av gravplassen ved Skedsmo kirke er gjennomført. 
2.    Nytt orgel i Fet kirke er installert.  
3.    Kirkebyggene i kommunen er satt i god stand. 
4.    Forprosjektet for utvidelse av gravplasskapasiteten i forbindelse med Fet kirke er ferdig.     
5.    Maling av Fet kirke er gjennomført. 
6.    Utvidelse av gravplassen ved Blaker kirke er ferdig. 
7.    Utarbeidelse av plan for diakonalt arbeid i Lillestrøm kommune. 
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6.    Årsbudsjettmål 2020 
1    Etablere ny hjemmeside for å skape dialog og informere innbyggerne om gravferdstjenester og 
kirkens øvrige tjenester og aktiviteter.    
2    Omfattende vedlikeholdsarbeider ved Strømmen, Skedsmo og Lillestrøm kirker er gjennomført. 
3    Utarbeide rutiner og innarbeide god praksis for samhandling mellom prestene, representanter i åtte 
menighetsråd og de ansatte i kirkelig fellesråd.  
4    Sikre nødvendig opplæring av ansatte i sak- og arkivsystem, gravferdssystem og andre kirkefaglige 
systemer.  
5    Definere klare roller for alle ansatte i Lillestrøm kirkelige fellesråd. 
6    Utarbeide en plan for energisparing og ren energi for kirkens bygningsmasse. 

7.    Budsjett  
Kirkelig fellesråd skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens 
budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. 
Kommunen utreder utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.  

Kirkelig fellesnemd fremlegger for 2020 et budsjett på hovedpostnivå som inneholder forslag til 
kommunen om bevilgninger. Lillestrøm kirkelige fellesråd vedtar detaljårsbudsjettet for 2020 innen 
årets begynnelse, eller senest innen 1 måned etter at kommunens bevilgning er kjent. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og 
andre kirkelige tiltak i soknene. 
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i kraft i stedet for deler av dette. 

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av 
kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i 
soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. 

Hovedsatsningsområder i Lillestrøm kirkelige fellesråd (2019-tall) 

Administrasjon 
Fellesrådets administrasjon utfører oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kirker, forvaltning og drift 
av gravplasser og krematorium, arbeidsgiveroppgaver og merkantil støtte for menighetene, 
prostesekretæroppgaver og drift av menighets- og prestekontorer. Totale driftsutgifter til 
administrasjon er kr 11.973.000, hvorav finansiering over kommunens budsjett (rammeoverføring) 
utgjør kr 10.095.000. 

Kirker 
I Lillestrøm kirkelige fellesråd er det 9 kirker: Blaker kirke, Dalen kirke, Fet kirke, Frogner gamle kirke 
(middelalderkirke), Frogner kirke, Lillestrøm kirke, Skedsmo kirke (middelalderkirke), Strømmen kirke og 
Sørum kirke (middelalderkirke). Totale driftsutgifter (inkl. lønn) til kirkene er kr 9.734.000, hvorav 
finansiering over kommunens budsjett (rammeoverføring) utgjør kr 9.200.000. 
    . 
Gravplasser 
I Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) står bl.a. følgende: 

§ 2.Krav til gravplasser. 
I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige 
graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. 
Departementet gir regler om gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnforhold, gravstørrelser, 
gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk. 
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§ 6.Rett til grav. 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på gravplass her. Det 
samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen. 

I Lillestrøm kirkelige fellesråd er det totalt 7 gravplasser med tilhørende kapeller og driftsbygninger: 
Blaker kirkegård, Enebakkneset gravlund, Fet kirkegård, Frogner kirkegård, Skedsmo kirkegård, 
Stalsberghagen gravlund og krematorium og Sørum kirkegård. Totale driftsutgifter til gravplassene er kr 
14.285.000, hvorav finansiering over kommunens budsjett (rammeoverføring) utgjør  
kr 5.085.000. 

Menighetsarbeid (bl.a. kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk) 
En stor andel av arbeidet i menighetene finansieres av menighetene selv og delvis gjennom statlig støtte 
fordelt gjennom bispedømmet. Menighetene fører egne regnskap, mens fellesrådets driftsutgifter til 
menighetene hovedsakelig er lønnsutgifter. Totale driftsutgifter til menighetsarbeidet i 8 menigheter er 
kr 8.766.000, hvorav finansiering over kommunens budsjett (rammeoverføring) utgjør kr 2.455.000. 
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8.    Avgifter/gebyrer 
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra 
fellesrådet. 
Kirkelig fellesnemd foreslår å fastsette avgift for bruk av gravkapellene på Stalsberghagen slik: 

 Store kapell for kommunens egne innbyggere:     kr 1720,- 

 Lille kapell for kommunens egne innbyggere:     kr 1090,- 

 Store kapell for utenbygdsboende:     kr 2410,- 

 Lille kapell for utenbygdsboende:     kr 1550,- 

I Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) sies det bl.a.: 
§ 10.Kremasjon 
For kremasjon kan det kreves avgift. 

I de tre kommunene som skal slå seg sammen, er det ulike priser for innbyggerne ved kremasjon. I 
Sørum betaler innbyggerne kr 750,- kroner, i Fet kr 2500,- og i Skedsmo kr 0,-.  
Det er mindre arealkrevende og på lang sikt kostnadsbesparende å opparbeide urnefelt på gravlundene. 
Det er derfor hensiktsmessig å ikke innkreve avgift for kremasjon fra innbyggerne. 

Kirkelig fellesnemd foreslår å fastsette avgift for kremasjon til kr. 0,- for kommunens egne innbyggere. 

Avgifter for utenbygdsboende slik: 

 Vanlig kremasjon:     kr 5370,- 

 Kremasjon for dødfødt barn:     kr 2685,- 

 Vanlig kremasjon Rælingen/Lørenskog:     kr 3400,- 

 Kremasjon dødfødt barn Rælingen/Lørenskog:     kr 1700,- 

Per i dag er festeavgiften forskjellig (etter 20 avgiftsfrie år) i de tre kommunene som skal slå seg 
sammen. I Sørum betaler innbyggerne kr 250,-. I Fet betaler innbyggerne kr 220,- kroner. I Skedsmo 
betaler innbyggerne kr 160,- kroner ved feste av dobbeltgrav de første 20 år, så kr 320,- ved fornyelse. 

Kirkelig fellesnemd foreslår å fastsette festeavgiften til kr. 300,- pr. år fra og med 1. januar 2020. 

9.    Bemanning  
Bemanningen i Lillestrøm kirkelige fellesråd fra og med 01.01.20: 
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Lokalisering: 
Ansatte i administrativ stab vil bemanne de lokale kontorene i Fetsund og Sørumsand. Fellesrådsansatte 
som har sin tjeneste/arbeidsoppgaver ut mot innbyggerne, skal i all hovedsak være plassert ute på de 
enkelte tjenestestedene, slik de er per i dag. Nærhet til kirkene, gravplassene, gravlunden, skolene, 
menighetshus m.m. vil være gunstig for ansatte i fellesrådet i likhet med prestene.  

10.    Effektivisering i 2020 
Lillestrøm kirkelige fellesråd har i sammenslåingsprosessen avdekket en del utfordringer som vil være 
kostnadsdrivende i et par år framover. Her kan blant annet nevnes innføring av og opplæring i nytt saks- 
og arkivsystem og felles fagsystemer. I tillegg må priser, gebyrer og avgifter harmoniseres. Fellesrådet 
har ambisjoner om å være en effektiv organisasjon med høy tjenesteproduksjon og kvalitet i møte med 
innbyggerne. Fellesrådet er forelagt kommunens forventninger til effektivisering og innsparinger og 
deler langt på vei de samme forventninger. Med de trange rammeoverføringer som tidligere har vært 
gitt fra kommunene til fellesrådene, er det ikke forsvarlig å se for seg en innsparing som medfører 
redusert kommunal ramme. Men et økt krav til effektivisering av arbeidsoppgaver, organisering og 
tjenesteproduksjon vil sikre en effektiv forvaltning av Fellesrådets midler i en kommune med sterk 
befolkningsvekst. 

Omprioritering av ressurser for å kunne bygge opp en robust organisasjon: 
      
Lønnsressurs på kr 747 000 som tilsvarer 0,8 årsverk benyttes slik: 

 Ca. kr 250 000 benyttes til rekruttering av avdelingsleder bygg og anlegg (kirker og gravplasser) 

 Kr 85 000 benyttes til rekruttering av ny kirkeverge i Lillestrøm kirkelige fellesråd 

 Kr 412 000 benyttes til prosjektledelse for implementering og opplæring av ansatte og 
representanter fra menighetsrådene i nytt sak- og arkivsystem, kirkelige fagsystemer og ny 
hjemmeside 
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Følgende effektiviseringstiltak vil bli innført: 

Personalressurser og driftsmateriell innen bygg og anlegg blir brukt på en mer effektiv måte slik at både 
bygningsmassen og drift av gravplassene/minnelundene blir ivaretatt også med økte arealer og antall 
handlinger. 

1. En driftslederstilling er omgjort til en gravplassarbeider/krematørstilling for å ivareta økt antall 
kremasjoner og gravferder. 

2. Effektivisering av driften innenfor bygg- og anleggsområdet gjennom å sikre riktig 
lederkompetanse. 

3. Gravplassarbeidere/kirketjenere ved Fet gravplass overtar renholdet i Fet kirke og Dalen kirke. 
4. Minske sårbarheten i administrasjonen ved at minst to ansatte kan utføre samme 

arbeid/tjeneste. 
5. Forbedre og effektivisere behandling av søknader og annen saksbehandling for innbyggerne 

gjennom felles plattform og bedre arbeidsflyt. 
6. Innføring av økt digitalisering på enkelte tjenester. 

11.    Aktiviteter utenfor fastsatt ramme i prioritert rekkefølge  

 

 
Drift: 
1.    Økning av rammetilskudd for å dekke opp lønnsutviklingen: 
Lønnsutviklingen til ansatte i fellesrådet har ikke blitt fullt ut kompensert ved tildeling av 
rammetilskudd. Resultatet er at fellesrådet har måttet ta av driftsmidler i lengre tid for å gi ansatte 
forutsigbarhet for sine ansettelsesforhold. For å utføre lovpålagte tjenester, vil det være vanskelig å 
overføre midler fra drift til lønn i framtida. 

2.    Utvidelse av kantorstilling med 20 %: 
Det har vært utstrakt behov for kantor i forbindelse med gravferder og annen bruk av organist. 
Fellesrådet har benyttet en kantor som er ansatt i deltidsstilling. Deltidsansatt kantor har krav om 
utvidet stilling for å dekke deler av fast og varig vikarbruk som følge av økning i gravferder og spilling på 
institusjoner i kommunen.  

3.    Det ble levert tilstandsrapporter for Strømmen, Lillestrøm og Skedsmo kirker med kostnadsoverslag 
den 15.05.19. Det er i tillegg utarbeidet vedlikeholdsplaner for Blaker, Frogner og Sørum kirker. 
Rapporter og planer viser at det er et svært stort etterslep på vedlikehold av kirkene i 
fellesrådsområdet.  
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Investering: 
1.    Nytt orgel i Fet kirke: 
Allerede i 2009 startet planleggingen av å skaffe et nytt orgel til Fet kirke. Tilstandsrapporten fra 2010 
viser at det gamle orglet ikke kan bygges om/restaureres, og at det må bygges nytt orgel. Det ble 
etablert en orgelkomite for å arbeide med å skaffe midler. Mange kreative tiltak er gjennomført. Per 
15.06.19 er det samlet inn kr 400 000. Menigheten har som mål å samle inn ytterligere 600 000. Et nytt 
orgel vil koste ca. kr 8 mill.  

2.    Forprosjekt utvidelse av gravplasskapasiteten ved Fet kirke: 
Det er krav om å sikre kapasitet på gravplassene i kommunen til minst 3% av befolkningen. For å 
imøtekomme dette kravet er det viktig å igangsette et prosjekteringsarbeid i Fet allerede i 2020. 

 

12.    Organisering av Lillestrøm kirkelige fellesråd fra 01.01.20 

 
 

13.    Visjon for Lillestrøm kirkelige fellesråd 
Kirken til stede der folk er 

14.    Overordnede målsettinger/verdier for Lillestrøm kirkelige fellesråd 
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Tro og samhold 
Lillestrøm kirkelige fellesråd skal legge til rette for at innbyggerne gjennom sin lokale menighet, gis 
anledning til å utøve sin tro og oppleve samhold i et kristent fellesskap i hverdag, høytid og for livets 
merkedager. 

15.    Verdier 
Lillestrøm kirkelige fellesråd skal delta i arbeidet med å fremme kirkens rolle som verdibærer i 
samfunnet. 

For å arbeide med verdier, tro og samhold, vil Lillestrøm kirkelige fellesråd bidra med å legge til rette for 
et levende lokalsamfunn gjennom å styrke soknet i tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap. Videre vil det 
arbeides for å videreutvikle gudstjenestelivet og ritualene slik at folk opplever gode møter relatert til sin 
egen virkelighet. 

Målene og tiltakene skal utarbeides på mange områder: Trosopplæring, diakoni, kultur, kommunikasjon 
etc. Den norske kirke i Borg har utviklet en strategiplan for perioden 2015 – 2020 som har til hensikt å gi 
konkrete resultater i form av aktiviteter og tiltak som støtter opp om strategiene.  

Strategiene er som følger: 
     
1    Styrke kvaliteten på aktiviteter og tjenester når kirken møter mennesker.  
2    Videreutvikle troverdig og målrettet kommunikasjon. 
3    Utfordre medlemmene til å bruke og delta i lokalkirken. 
4    Utvikle samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner. 
5    Styrke samhandling mellom ansatte. 

Arenaene for å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med strategiene skal bl.a. være: 

•    Lokalsamfunnet 
•    Kirkerom og menighetshus/bedehus 
•    Hjemmene 

  

Lillestrøm 21.10.19 
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Vedlegg: Kirkelig Fellesråds budsjettforslag 
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