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1 Generelt om arbeidet med lokalisering 
I dette dokumentet finner du en oversikt over hvor de ulike enhetene i Lillestrøm kommune skal 

lokaliseres. Dette gjelder lokalisering av ansatte. Tjenesten kan også utføres andre steder der det er 

behov og muligheter for det. Stedbundne tjenester er ikke med i denne oversikten, da lokaliseringen 

av disse ikke påvirkes av sammenslåingen. Beslutningen om lokalisering er delegert til 

rådmann/prosjektleder og skal dermed ikke videre til politisk behandling. 

For å komme fram til en beslutning om lokalisering har det vært nedsatt en administrativ 

arbeidsgruppe der også tillitsvalgte og hovedverneombud har vært involvert. Resultatet er forankret i 

rådmannens ledergruppe. 

I januar 2019 vedtok Fellesnemnda prinsipper for lokaliseringen, som har vært førende for arbeidet. 

Den overordnede føringen er at dagens lokaler i størst mulig grad skal benyttes. Lillestrøm er byen i 

kommunen og et naturlig valg som administrasjonssentrum. Rådhuset i Lillestrøm kommune blir 

derfor det som i dag er Skedsmo rådhus. Her er det potensiale for bedre arealeffektiv utnyttelse. Det 

betyr at det på sikt må påregnes lokaliseringsendringer for deler av tjenestene. 

Etter sammenslåingen har vi flere store enheter med mange ansatte. For å holde disse fagmiljøene 

samlet kreves store arealer, og fagmiljøene må dermed plasseres i de største lokalene vi har 

tilgjengelig. Dette gjelder blant annet barnevern samt PPA og fagstab oppvekst. 

 

2 Prinsipper for lokalisering 
Mulighetsrommet for lokaliseringen er i stor grad begrenset av de lokaler kommunene i dag eier, og 
deretter de som er bundet opp i langsiktige leieavtaler. Innenfor denne rammen har det blitt gjort en 
helhetsvurdering og prinsippene tilgjengelighet for brukerne, økonomi, tjenestekvalitet og klima er 
benyttet som grunnlag i arbeidet. 
 
Føringer og prinsipper for arbeidet med lokalisering ble vedtatt av Fellesnemnda 23.01.19. 

Prinsippene slik de ligger i saken er ikke i prioritert rekkefølge: 

Utgangspunktet for valg av lokalisering må bero på en konkret helhetsvurdering hvor man tar 
utgangspunkt i behovet til de ulike tjenestene og ser på i hvilken grad tilgjengelige lokaler møter 
dette behovet. Det forslås at Lillestrøm kommune benytter følgende prinsipper for lokalisering: 

• Tilgjengelighet for brukerne  

Med dette forstås at lokalene skal ligge der det er enkelt for brukerne å oppsøke tjenestene, 

at lokalene er utformet slik at de oppleves som gode for brukerne og er universelt utformet. 

For «selvbetjente», digitale tjenester vil tilgjengelighetskriteriet være ivaretatt uavhengig av 

hvor lokalene befinner seg.  

• Økonomi  

Forhold som kan ha betydning for hvordan dette kriteriet skal vektlegges kan være relatert til 

selve lokalene eller til organisatoriske hensyn. Eks: Leiekostnader, arealeffektivitet, 

energikostnader, stordriftsfordeler, bemanningsbehov, produktiviteten i 

tjenesteproduksjonen.  

• Tjenestekvalitet  

Faglig sammenhengende tjenester, både innenfor og på tvers av tjenesteområder, vil antatt 

kunne levere tjenester av høyere kvalitet ved å være samlokalisert. Ved å samle tjenester 

oppnås sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på tjenestene. Lokalisering vil kunne ha 

betydning for rekruttering av kompetansearbeidskraft. 
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• Klima  

Arbeidsplassenes lokalisering har betydning for transportbehovet, både for ansatte og for 

besøkende. Nærhet til kollektivknutepunkt vil være et pluss. Effektiv utnyttelse av arealene, 

energieffektiviteten til lokalene, fossilfrie energikilder, utvikling av digitale tjenester slik at 

innbyggerne slipper å oppsøke et kontor, samlokalisering av tjenester.  

 

(eksemplene under hvert kulepunkt er ikke uttømmende).  

 

3 Rådmann 

3.1 Lokalisering 

Rådmann  Lillestrøm rådhus 

Rådmannens stab  Lillestrøm rådhus 

Kommunikasjon, inkl. kopisenter  Lillestrøm rådhus 

 

3.2 Vurdering 
Rådmannen er administrativ leder for kommunen og lokaliseres sammen med den politiske ledelse i 

Lillestrøm rådhus.  

 

4 Digitalisering 

4.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 

Fagstab  Lillestrøm rådhus 

 

Seksjon Avdeling Lokalisasjon 

Dokumentasjonssenter  Lillestrøm rådhus 

IT  Lillestrøm rådhus 

IT Brukerstøtte Lillestrøm rådhus 

IT Drift og forvaltning Lillestrøm rådhus 

Prosjekt og utvikling  Lillestrøm rådhus 

Rådgivning  Lillestrøm rådhus 

 

4.2 Vurdering 
Digitalisering skal sitte i 1. etasje på Lillestrøm rådhus. Bakgrunnen for dette er at det allerede 

befinner seg tyngre IT-teknisk infrastruktur i disse lokalene. Digitaliseringsavdelingen samhandler tett 

med ledelsen innenfor alle tjeneste- og stabsområder i arbeidet med å digitalisere arbeidsprosesser 

for å skape effektivitet og gevinster. IT brukerstøtte bør være sentralt plassert for å sikre at flest 

mulig får enkel tilgang til disse tjenestene. Dokumentasjonssenteret har tett samarbeid med alle 

stabs- og tjenesteområder i tillegg til å understøtte interne og eksterne interessenter i 

tilgjengeliggjøring av dokumentasjon.   
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5 Organisasjon og utvikling 

5.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 

Beredskap  Lillestrøm rådhus 

Hovedtillitsvalgte  Lillestrøm rådhus 

 

Seksjon Avdeling Lokalisasjon 

Politisk sekretariat  Lillestrøm rådhus 

Lønn  Lillestrøm rådhus 

HR  Lillestrøm rådhus 

Prosjektlag og fagnettverk  Lillestrøm rådhus 

 

5.2 Vurdering 
Stabsområdet har flere seksjoner som arbeider tett opp mot den politiske og administrative ledelsen 

i kommunen, og som derfor bør lokaliseres sentralt i Lillestrøm. Seksjonene i avdelingen samhandler 

tett på tvers for å oppnå synergiene med en sentralisert stab, og drar stor nytte av samlokalisering. I 

tillegg er tett samhandling, særlig mot Digitaliseringsavdelingen, viktig i en oppbyggingsperiode. Når 

det gjelder politisk sekretariat vises det til pkt. 3.2. 

 

6 Økonomi 

6.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 

Fagstab  Lillestrøm rådhus 

 

Seksjon Avdeling Lokalisasjon 

Kemnerkontoret  Portalen, Lillestrøm 

Innkjøp  Instituttveien 10, Kjeller 

Regnskap  Lillestrøm rådhus 

Økonomi- og virksomhetsstyring  Lillestrøm rådhus 

 

6.2 Vurdering 
Nedre Romerike kemnerkontor betjener kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, 

Skedsmo og Nittedal, og det er derfor naturlig at de blir i samme lokale som i dag. Innkjøp er, og vil i 

økende grad bli en digitalisert tjeneste, men bør være godt tilgjengelig for arbeidsgrupper i 

kommunen og i noen grad leverandører. Seksjonen er plassert i Instituttveien 10 på Kjeller. 

 

7 Kultur, miljø og samfunn    

7.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 

Fagstab  Lillestrøm rådhus 

Næring  Lillestrøm rådhus 

 



5 
 

Kommunalområde Avdeling Lokalisasjon 

Kultur Kommunalsjef Lillestrøm rådhus 

Kultur Kultur og frivillighet Lillestrøm rådhus 

Kultur Bibliotek – avdelingsleder Lillestrøm rådhus 

Kultur Friluftsliv og idrett Vektergården, Sørumsand 

Kultur Barn og unge Bankgården, Sørumsand 

Eiendom Kommunalsjef Lillestrøm rådhus 

Eiendom Byggherre Lillestrøm rådhus 

Eiendom Forvaltning og service Lillestrøm rådhus 

Eiendom Eiendomsdrift Teknisk base - Engaveien 6 

Eiendom Renhold Teknisk base - Engaveien 6 

Eiendom Boligdrift Teknisk base - Engaveien 6 

Miljøteknikk Kommunalsjef Lillestrøm rådhus 

Miljøteknikk Vann og vannmiljø Lillestrøm rådhus 

Miljøteknikk Vei og miljø Lillestrøm rådhus 

Miljøteknikk Prosjekt Lillestrøm rådhus 

Miljøteknikk Utedrift – ledelse Leiraveien, Lillestrøm 

By- og stedsutvikling Kommunalsjef Lillestrøm rådhus 

By- og stedsutvikling Strategi og analyse Lillestrøm rådhus 

By- og stedsutvikling Stedsutvikling Lillestrøm rådhus 

By- og stedsutvikling Byutvikling Lillestrøm rådhus 

By- og stedsutvikling Geodata Lillestrøm rådhus 

By- og stedsutvikling Landbruk Vektergården, Sørumsand 

 

7.2 Vurdering 
Tjenesteområdets øverste ledelse samt fagstab og næring samles i Lillestrøm rådhus, slik at ledelsen 

er samlokalisert med administrativ og politisk toppledelse.  

Landbruksavdelingen er lokalisert lett tilgjengelig for brukerne i Vektergården på Sørumsand, med 

bl.a. gangavstand til Sørumsand stasjon.  Friluftsliv og idrett er vurdert å få faglig gevinst av 

samlokalisering med Landbruk samt Barn og unge, som er lokalisert like i nærheten i Bankgården på 

Sørumsand.  

Forvaltning og service er lokalisert i Lillestrøm rådhus. Servicetorg- og sentralbordfunksjoner vil etter 

behov kunne bli lokalisert også andre steder i kommunen.  

Eiendomsdrift, Renhold og Boligdrift er knyttet til kommunale bygg og boliger, og har få eksterne 

besøkende. Samtidig er det økonomisk og miljømessig gunstig at tjenesten er plassert sentralt i 

kommunen, slik at medarbeiderne lett kan komme seg rundt.  Dette er ivaretatt med en 

samlokalisering i Engaveien 6 (Teknisk base Enga i Fet kommune). 

Byutvikling skal lokaliseres i Lillestrøm by, og Stedsutvikling blir da lokalisert samme sted av hensyn til 

et samlet fagmiljø. Øvrige teknisk administrative tjenester får samme lokalisering, slik at det hentes 

ut størst synergieffekt faglig sett.  

 

8 Oppvekst 

8.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 



6 
 

Fagstab  Solheimsgata 18, Lillestrøm 

Pedagogisk – psykologisk fag- 
og støtteavdeling (PPT) 

 Solheimsgata 18, Lillestrøm 

 

Kommunalområde Avdeling Lokalisasjon 

Skoler - kommunalsjef   Lillestrøm rådhus 

Skoler – ass. kommunalsjef  Lillestrøm rådhus 

Barnevern - kommunalsjef  Lillestrøm rådhus 

Voksenopplæringen  Sørum rådhus/Helsehuset 

Barnehager – kommunalsjef  Lillestrøm rådhus 

Barnehager – ass. kommunalsjef  Lillestrøm rådhus 

Helsetjenester for barn, unge og 
familier - kommunalsjef 

 Lillestrøm rådhus 

PPA - avdelingssjef  Lillestrøm rådhus 

Fagstab - avdelingssjef  Lillestrøm rådhus 

Helsetjenester for barn, unge og 
familier 

Tjenestetorg for barn, unge 
og familier - Tildeling 

Instituttveien 10, Kjeller 

Helsetjenester for barn, unge og 
familier 

Tjenestetorg for barn, unge 
og familier – Fysio/ergo 

Skedsmotun, Skedsmokorset 

Helsetjenester for barn, unge og 
familier 

Forebygging, psykisk helse 
og familiestøtte 

Instituttveien 10, Kjeller 

Helsetjenester for barn, unge og 
familier 

Oppsøkende ungdomsteam Lillestrøm sentrum 

Barnevernstjenester Barneverntjenester Fet rådhus 

Barnevernstjenester Familie -og ressurstjeneste Fet rådhus 

Barnevernstjenester Enslige mindreårige Thorvald Lammers gate, 
Lillestrøm 

 

8.2 Vurdering 
For Fagstab Oppvekst vurderes samlokalisering med PPA som viktigere for tjenestekvaliteten, enn 

samlokalisering med direktøren.  Seksjonene er derfor samlokalisert i Solheimsgata 18 med 

gangavstand til rådhuset. Nærheten til ledelsen i tjenesteområdet vurderes dermed tilstrekkelig 

ivaretatt. 

En samlokalisering av alle avdelinger innen barnevernet vil sikre et sterkt fagmiljø og god kvalitet på 

tjenestene. Lokaliseringen blir i Fet rådhus, som er det kommunale bygget i nye Lillestrøm kommune 

som er stort nok til å huse en samlet barneverntjeneste. 

Voksenopplæringen vil fylle rådhuskomplekset på Sørumsand, med kort gangavstand til 

jernbanestasjonen og nærhet til videregående skole.  

Oppsøkende ungdomsteam skal ha base i Lillestrøm sentrum. Konkret plassering vil bli avklart 

senere. 

 

9 Helse og mestring 

9.1 Lokalisering 

Direktør  Lillestrøm rådhus 

Fagstab  Lillestrøm rådhus 
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Kommuneoverlege  Lillestrøm rådhus 

 

Kommunalområde Avdeling Lokalisasjon 

Tjenestetorg kommunalsjef  Lillestrøm rådhus 

Tjenestetorg for helse og 
mestring rådgivere 

 Instituttveien 10, Kjeller 

Tjenestetorg for helse og 
mestring 

Mottak og vurdering Instituttveien 10, Kjeller 

Tjenestetorg for helse og 
mestring 

Forebygging og rehabilitering Instituttveien 10, Kjeller 

Tjenestetorg for helse og 
mestring 

Boligavdeling Instituttveien 10, Kjeller 

Helsetjenester til voksne – 
kommunalsjef med 
rådgivere/konsulent  

 Lillestrøm rådhus 

Helsetjenester til voksne Psykisk helse og avhengighet - 
avdelingsleder 

Lillestrøm rådhus 

Helsetjenester til voksne Seksjon Psykiske helsetjenester  Stillverksveien, Lillestrøm 

Helsetjenester til voksne Seksjon Avhengighet Stillverksveien, Lillestrøm 

Helsetjenester til voksne Seksjon Tidlig inn Vektergården, Sørumsand 

Helsetjenester til voksne Seksjon Aktivitet for psykisk 
helse og avhengighet 

Stillverksveien, Lillestrøm 

Helsetjenester til voksne Hjemmebaserte tjenester – 
avdelingsleder 

Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Helsetjenester til voksne Omsorgsboliger for eldre - 
avdelingsleder 

Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Helsetjenester til voksne Aktivitetssenter - 
avdelingsleder 

Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Helsehus og institusjon – 
kommunalsjef med 
rådgiver/konsulent 

 Lillestrøm rådhus 

Helsehus og institusjon KAD og korttidsplasser – 
avdelingsleder 

Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Helsehus og institusjon Institusjon – avdelingsleder Romerike helsebygg, Lillestrøm 

Bo- og miljøtjenester – 
kommunalsjef med 
fagkonsulent/rådgiver 

 Lillestrøm rådhus 

Bo- og miljøtjenester Bemannede boliger -
avdelingsleder 

Instituttveien 10, Kjeller 

Bo- og miljøtjenester Ambulerende tjenester  Pålsetunet, Fet 

Bo- og miljøtjenester Arbeids- og aktivitetstilbud 
(VTA) 

Instituttveien 10, Kjeller 

Bo- og miljøtjenester Miljøtjenester i institusjon Instituttveien 10, Kjeller 

NAV   Lillestrøm sentrum 

 

9.2 Vurdering 
Ambulerende tjenester er lokalisert midlertidig til Pålsetunet, men vil etterhvert flytte til Løkenåsen.  
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Seksjon Tidlig inn lokaliseres i Vektergården på Sørumsand. Bygget vil egne seg godt for 

virksomheten som har en del besøk og konsultasjoner. Tilgjengeligheten vil også være god med både 

buss og tog i gangavstand.     

Seksjon Psykiske helsetjenester, seksjon Avhengighet, og seksjon Aktivitet for psykisk helse og 

avhengighet samlokaliseres i Stillverksveien. Lokalene rommer bl.a. et velfungerende 

aktivitetssenter, og er dessuten godt tilgjengelig for brukerne. Det er rasjonelt å samle disse 

tjenestene for å sikre god kvalitet og sterke fagmiljøer.   

Tjenestetorget plasseres i Instituttveien 10 på Kjeller. Herfra er det svært gode bussforbindelser til 

Lillestrøm stasjon, samt god tilgang på parkeringsplasser for tjenestebiler. 

Partnerskapet mellom Lillestrøm kommune og tidligere NAV Akershus (i dag NAV Øst Viken) har 

bestemt at NAV Skedsmo, NAV Sørum og NAV Fet skal samlokaliseres sentralt i Lillestrøm. 

Flyktningetjenesten blir også en del av NAV Lillestrøm.  

 

10 Veien videre - organisering av flytteprosessen 
Ansatte skal så raskt som mulig inviteres til en omvisning i sine nye lokaler.  

I løpet av høsten 2019 skal eventuelle tilpasninger av nye lokaler og flytting igangsettes. Også ansatte 

som skal lokaliseres på samme sted som i dag må påregne intern flytting.  Ansatte skal få bidra i 

arbeidet med å tilrettelegge sin egen arbeidsplass. Vernetjenesten vil ha en sentral funksjon i dette 

arbeidet.  

Alle vil ikke være på plass i nye lokaler ved årsskiftet, men det vil bli utarbeidet en detaljert 

framdriftsplan slik at alle får vite når de skal flytte. Denne skal være klar i september. 


