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Særutskrift fra kontro lutvalgets mø 



p- -.-- - 
Organisasjonsnummer 976634446 Boks 313 
'iI'lfo 66 93 83 77 U--------.- 2001 Eillestrem ----P 

SERUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 08.09,%009 

dsberglaakken og vasa Inger B. Dingen 

hadde rnelcEt forfaPI. ----- 

VEDLEGG: 

T sak 38/09 
Saksbehandler 

1, Styrets vedtak i sak om budsjett 201 0 for NRD 

Budsjett for kontroll og tilsynsf~nks~ioieen 
Sekretær 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilisynsarbeidet 1 ko 
j%: kontrollutvalgsforskriften $j 18: 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller filkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag ril budsjettramme jbr 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommuner~&dets eller 
Jjllkesutvalgets/Jjllkesrådels innstilling til kommunestyret eller fylkestinget . .. 

Kontrollutvalget skal legge fram et forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsIu.beidet. Dene 
vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretzrfunksjonen, selskapskontrollen 
og revisjonen. 

Kontroliluhralgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonneinenter og eventuelle kms, i 
tillegg en liten pott til evt. uforutsatte oppgaver. 

Seketaerfunksjonen 
Det legges opp til en videreføring av dagens ordning. 

--. -_-_l___l__ll --- w 

Skedsmo komnune Lørenskog kommune Nittedal kommune Rælingen kornrriune 
Rådhuset Rådhuset Rådhuset Rådhuset 
2000 Lillestrøm 1470 Lørenskog 1482 Nittedal 2025 F~erditigby 
Tlf. 66 93 80 00 Tlf. 67 92 95 00 Tlf. 67 05 90 00 Tlf'. G3 X3 51 00 

Faks 66 93 85 90 Faks 67 92 98 10 Faks 67 07 22 70 Faks 63 83 52 33 



Selskapskontroll 
Det er kommuneloven som hjemler selskapskontrollen ($8 77 nr. 5 og 80). E i e ~ ~ h p ~ k ~ n e r ~ I I  er 
en del av selskapskontrollen og er obligatorisk, mens den øvrige selskapskontrsilRew Qb1.a. 
ffowaltnångs-revisjon i selskapene) er en "kan-oppgave". Selskapskontrollen skal baseres på en 
plan som kontrollutvalget skal utarbeide. Denne oppgaven er ikke skilt ut som egen budsjeUpsst, 
men låggcr som en integrert del av revisjonstjenesten (se under). 

Revisjonen 
Styret i NRD behandlet revisjonens budsjett i møte den 09.06.2009, budsjettet fdger vedlagt. 

Budsjettet tar utgangspunkt i dagens bemanning B NRD. Det vil sl ca, 6,s stillinger til 
regnskapsrevisjon, 2,s stillinger til f~rvaltningsrevisjon~ en juridisk ragiver blant skarnet med 
ansvar for selskapskontroll og oppfølging av tipslvarsling som meldes til revisjonen, l tillegg 
revisjonssjef og sekretter 0,s stilling. 

Erfaringer fra 2009 har vist at NRD har behov for en mer fleksibel bemarining, For å unngå bruk 
av overtid og stor slitas~e på enkelte medarbeidere i v& halvåret, legger budsjettet opp til er1 
styrking av bemanningen. For å kompensere dette tar N W  enkeltoppdrag for andre 
kommunerevisjoner, og holder noen eksterne kurs i høsthalvåret. 

il~armsoppgjøret for 2010 brventes moderat, vi legger opp til en lmnnsvekst p i  2 O/u for 2010, og 
3 3  % i handlingsplan perioden. 

H tråd med utkast til selskapsavtale er kostnader til husleie, kopiering, utstyr, telefon og IT nå lagt 
inn i budsjettet, 

Budsjettet legges frarai med en utgiftsramme på kr 7 940 500. 

Kommunenes betaling blir som følge av dette budsjettforslaget: 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Lørenskog blir slik: 

Rælingen I 972 O00 

-- ---.----.-------w. -- 
Tekst Budsjett 2009 ---pp--------.-pp --- 
Godtgjmrelser kontrollutvalget 75 000- 
Abonnementer KU 1 O00 
Mdeutgifier 1 O00 
KW 15 000 
Sekretærfunlksj onen 73 O00 

O Selskapskontroll (inkludert i revisjonens budsjett) 

Sum 6 920 000 



NEDW ROMERIKE 
D%STIWI[KTSREV%SJ(UON 

Sum utgifter KU " 165000~ 
Revisj onen -- 1 986 O00 ---- 
Totalt tilsyn og kontroll i Lsrenskog -p- 2 151 000 

limstilling -- 
Vedtak 

------w- --A 

Identisk med vedtak -- - 

l .  Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen vedtas med en 
ramme p& kr 2 15 1 000 og oversendes kommunen som kon&ollutva%gets 
forslag for ordningen for 2010. 
2. Kontrollutvalget ber om at forslaget G1 budsjettramm for kontroll- og - 
tilsynsarbeidet fmlger formannskapets innstilling -- til konrnnllasae~pet~ - .. 

--p- d---- ---- 

Økonomisjef 
--W" d-. 1 
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Informa onsbrev fra fylkesmannen 
vedrørende forslag til s sbudsjett for 

2010 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 
Samordningsstaben 

Kommunene i Akershus 
Oslo kommune 

Deres ref.: Deres dato: Vår re f :  Saksbehaildler: 
2009/10440 FM-K Tor Håkon Skonlsvold 

Dato: 
13.10.2009 

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 
2010, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i dette brevet kort gå gjennom regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 201 0 og de føringer dette legger for kommunenes rammebetingelser. Dette 
brev er et supplement til Fylkesmannens informasjonsmøte om statsbudsjettet, avholdt i dag, 
13. oktober. Vedlagt følger også de lysark som ble benyttet på møtet. Disse gjengis med 
tillatelse fra KRD. 

Vi gjsr videre oppmerksom p% at vi ikke tar sikte på å være uttømmende i forhold til det 
~konomiske opplegget regjeringen legger opp til i forhold til kommunesektoren. Det 
fokuseres på de elementer som antas å være av særlig interesse i forhold til den pågående 
budsjettprosessen i kommunene. Avslutningsvis gis det også enkelte anbefalinger fra 
Fylkes~iiannens side i forhold til arbeidet med årsbudsjettet og økonomiplan/handlingsplan. 

Endringer i det okonomiske opplegget for kommunesektoren for 2009, 

Skatteanslaget er oppjustert med om lag 1,2 milliarder kroner ift anslag i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB), fordelt med ca 950 millioner kroner på kommunene og 250 millioner 
på fylltesl<ominunene. Ekstrainntektene beholdes av kommunesektoren i 2009, men 
videreføres ikke til 2010. Dette i tråd med etablert praksis. 

Anslått vekst i skatteinngangen for primærkommunene i 2009 er nå ca 6,4 %. 

Kommunal deflator er ikke justert. Ved fiemleggelsen av tiltakspakken ble deflatoren 
iledjustert fra 4,5 til 4,l %. Denne ble heller ikke justert ved fremleggelsen av RNB. (Deflator 
er et saminenveid indeks for prisvekst i kominunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst 
på varer og tjenester, hvorav lønn teller 213 i indeksen.) 

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2008 til 2009 anslås i nasjonal- 
budsjettet for 2010 til 11,4 mrd. kr eller 4,O pst. Realveksten i de fiie inntektene anslås til 6,l 
mrd. kr, tilsvarende 3 pst. 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 Saksbehandler: Tor Håkon Skon~svold 
Postboks 81 11 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 35 11 Direkte telefon: 22 00 35 42 
0032 OSLO Inngang sjøsiden Inteinett: E-post: postmottak@fmoa.no 

~v~vw.ii/Lkcsii~~g~n~(~~~&Ah:i:~$l~ 0rg.nurnmer: NO 974 76 1 3 19 
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Det okonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010. 

I kommuneproposisjonen for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på mellom 5 og 6 milliarder, med en reell vekst i sektorens frie inntekter på 
4 mrd. kr. 

Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
innteltter i 2010 på 8 mrd. kr. Dette tilsvarer 2,6 pst. Veksten er i tråd med vanlig praksis 
regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Av veksten i samlede 
inntekter er 4,2 mrd. kr frie inntekter. 

Tabell 2.1. Hovedkomponenter i inntektsveksten i 
2010, regnet fra inntektsnivået for 2009 i revidert 

nasjonalbudsjett 2009. Reell endring i mrd. kroner. 

Frie inntekter 4,2 

Øremerkede overforinger 2,8 

Forsterket opplæring m.m. 0,7 

Gebvrinntekter 0.2 

Samlede inntekter 8 .O 

Hoveddelen av veksten i øremerkede overføringer skyldes økt tilskudd til barnehager og økt 
tilskudd til ressurskrevende tjenester. 

De flator 201 0: 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2010 er anslått til 3,l %. 

Vi har ikke fått finansdepartementets fordeling mellom lønnsvekst og prisvekst, men KRD 
opplyser at lønnsveksten er anslått til 3,5 %. 

Skattwc 2010 

Sltattørene foreslås holdt uendret. Dette betyr 12,8 % i kommunalt skattøre, og 2,65 % 
fyllteslcoinmunalt sltattøre. 

Skatteiiintektenes andel av samlede inntekter anslås til 43,4 % i 201 0 for sektoren. For 
l<omniunene er skattens andel av de samlede inntektene anslått til 44,6 %. 
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Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene på 4,2 milliarder kroner i 2010. 
Av dette er 230 millioner kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende 
helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. l milliard kroner av 
veksten er begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Veksten er 
regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2009 i revidert nasjonalbudsjett for 2009. 

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 2,73 mrd til kommunene og 1,5 milliarder til 
SIlkeskommunene. 

Dette er reell vekst i frie inntekter, dvs. at det i budsjettopplegget i tillegg er lagt inn 
kompensasjon for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. 

Veksten i frie inntekter dekker b1.a. kommunesektorens økte demografikostnader i 2010. Det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og ~lkeskoinmunal økonomi (TBU) har anslått 
merutgiftene for kommunesektoren, forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i 
tjenesteytingen holdes uendret, til om lag 1,5 milliarder kroner. Pensjonskostnadene er 
forventet å øke med 600 millioner kroner, som må dekkes innenfor veksten. 

Tabellen under viser kommunenes utvikling i de frie inntekter (tall i millioner kroner): 

Vekst 20 10 regnet fra anslag på regnskap 2009: innebærer at ekstra skatteinntekter for 
kommunene på ca 950 mill. la i 2009 er inkludert i beregningsgrunnlaget. Nominell vekst i 
frie inntekter 20 10: 4,1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009) Deflator: 3,l %. Reell vekst i 
frie inntekter: 1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009). 

For fjdkeskommunene er nominell vekst i frie inntekter, regnet med samme utgangspunkt, 
anslått til 5,8 % og for sektoren som helhet: 4.5 % (Realvekst 1,3 % eller 3 milliarder kroner). 
De ekstra skatteinntektene i 2009 fører dermed til at veksten i sektorens inntekter fra 2009 til 
20 10 blir lavere når den regnes fra anslag på regnskap 2009. 

Anslag på 
regnskap 

Nivå RNB 

Nivå tiltakspakken , 
Nivå saldert 2009- 
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Kommunene i Akershus 
Fra 2009-20 10 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 
prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de 
frie inntektene på 5,l prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie 
inntekter 20 10 på 4,l prosent, ltommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell 
velat i de frie inntektene på 4,4 prosent. 

I Akershus har 16 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. 
S t~ r s t  vekst har Nittedal kommune med 6,9 prosent, mens Aurskog-Høland kommune har 
lavest vekst med 4,l prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009. 

Sett under ett hadde ltommunene i Akershus i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 
prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for 
variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester 
varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 5 av 22 kommuner utgifts- 
korrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er 
ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene 
i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske 
tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilsltudd. 

Netto driftsresultat viser hva kommunene/~lkeskommunene sitter igjen med av 
driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. 
Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere 
bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
(TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for 
sektoren samlet. Kommunene i Akershus hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 
1,l prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. 
Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent. 

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrultket totale utlån 
(videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som 
gir best uttryltlt for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. 
ICommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 37 719 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 
2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger. 

Oslo kommune 
Oslo kommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent (fra RNB 
2009). Dette er 0,l prosentpoeng lavere den anslåtte veksten til kommunene på landsbasis 
som er på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 har Oslo en nominell veltst på 3,9 prosent, 
dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn den anslåtte veksten på landsbasis på 4,l prosent. 

Oslo fyll<esltommune anslås å få en vekst i de frie inntektene på 5 prosent (fra RNB 2009), 
dette er 1,4 prosentpoeng lavere den anslåtte veksten til fylkeskommunene på landsbasis på 
6,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 har Oslo ~lkeskommune en nominell vekst på 4,3 
prosent, dette er 1,5 prosentpoeng lavere enn den anslåtte veksten på landsbasis på 5,8 
prosent. 

Oslo kommune og fyllteskornmune anslås samlet sett å få en nominell veltst i de frie 
inntektene på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Dette er 0,4 prosentpoeng under den anslåtte 
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nominelle veksten i de frie inntektene til ltommunesektoren på 5,l prosent. Fra anslag på 
regnskap 2009 har Oslo en nominell vekst på 3,9 prosent, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn 
den anslåtte veksten på landsbasis på 4,5 prosent. 

Sett under ett hadde Oslo i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 112 prosent av 
landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i 
utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer 
betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har 
hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og 
sltjønnstilsltudd. Oslo kommune har relativt høye skatteinntekter 

Endringer i inntektssystemet for kommunene 
Den symmetriske inntektsutjevningen øker fra 57 % ( i 2009) til 59 % (i 2010), 
Dette som varslet i kommuneproposisjonen. 

Justering av kostnadsnøkkelen for kommunene, pga helårseffekter av: 
* Økt fysisk aktivitet i grunnskolen 

Forsterka opplæringltidlig innsats 

Delltostnadsnøkkelen for grunnskole har fått en større andel av den samlede ltostnads- 
nøkkelen og kriteriet antall innbyggere 6- 15 får økt vekting. Vektingen av antall innbyggere 
67-79 og 80-89, antall arbeidsledige, pu under 16 år og urbanitetskriteriet er redusert, mens 
antall innbyggere 16-66 er justert noe opp. 

Øreinerka tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes rammetilskudd (og inntekts- 
systemet) i 201 1. Det må da etableres en egen delkostnadsnøkkel for barnehager i den samla 
Itostnadsnokkelen for kommunene. 

Samtidig med innlemmingen av barnehager i inntektssystemet skal også den eksisterende 
kostnadsnøkkelen for kommunene revideres. Ny kostnadsnøkkel for kommunene skal legges 
fram i ltommuneproposisjonen for 20 1 1 våren 20 10. 

Når det gjøres en revidering av nøkkelen gjøres det nye analyser av kommunenes (og 
fy4keskommunenes) utgifter til de tjenestene som inngår i utgiftsutjevningen, og kriterier og 
vekter oppdateres slik at disse gjenspeiler kommunenes (og fj4keskommunenes) utgifter på en 
best mulig måte. Revideringen av kostnadsnøkkelen tar utgangspunkt i Borgeutvalgets 
utredning, samt andre tilgjengelige utredninger. Borgeutvalget utførte sine analyser på data 
fra 200312004, det vil derfor bli gjort nye analyser på oppdaterte tall (2008-tall) 

Innlemming: av oremerkede tilskudd 

Forslaget i kommuneproposisjonen følges opp i 2010: 

* Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse (Kap.718, post 60) : Samtidig med 
gjennomføringen av forvaltningsreforinen lovfestes @lkeskommunenes ansvar for 
folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging mv. Det innlemmes 41, 3 
mill. kr i rammetilskuddet til @lkeskommunene i 20 10. 
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* Tilskudd til fagskoler (Kap. 276, post 70 og post 71) Tilskuddene til tekniske 
fagskoler og annen fagskoleutdanning blir foreslått innlemmet i fylkeskommunenes 
rammetilskudd fra 2010. Det innlemmes 389 mill. kr i rammetilskuddet. 

* Krisetiltak (Kap. 840, post 21) : Som ett ledd i arbeidet med å forebygge 
Icjønnslemlestelse foreslås det å innlemme 1, 5 mill. kr i rammetilsltuddet til 
kommunene fra 2010. Midlene skal dekke frivillige underlivsundersøkelser. 
Undersøkelsene skal utføres av kommunehelsetjenesten. 

* Tilskudd til lokale vilttiltak (Kap. 1425, post 61 ): Tilskuddet til lokale vilttiltak 
dekker deler av de kommunale utgiftene til tiltak innen den lokale viltforvaltningen. 
Kommunene skal i utgangspunktet selv dekke driftsutgifter til viltforvaltning. I K-prp. 
for 2008 ble det derfor vist til at bevilgningen skal trappes gradvis ned fram mot 2010. 
I tråd med dette foreslås posten avviklet i 20 10. 

Barnehager 
I dag mottar ikke-kommunale barnehager minimum 85 pst. av det tilsvarende barnehager eid 
av liomniunen i gjennomsnitt mottar. For å legge til rette for bedre lønns- og arbeidsforhold i 
ikke-kommunale barnehager, tar regjeringen silte på å innføre likeverdig behandling gjennom 
en femårig opptrappingsplan. 

Bevilgningen i 201 0 på 82 mill kr utgjør første steg i denne opptrappingen. 
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å øke minimumsforpliktelsen i forskriften for hva 
kommunen må gi ikke-kommunale barnehager fra 85 til 88 pst. fra 1. august 2010. 

Foreldrebetalingen for et ordinarrt heltidstilbud videreføres nominelt og vil i 2010 maksimalt 
utgjøre lir 2 330 per mnd (lcr 25 630 per år). Regjeringens mål er å videreføre maksimalprisen 
på foreldrebetalingen på samme nominelle nivå fram til målet i Soria Moria-erklæringen om 
en maksimalpris for foreldrebetalinga på 1750 kr per mnd (2005-kr) blir nådd. 

I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for etablering av totalt om lag 7 200 nye 
barnehageplasser i midlertidige og faste barnehagelokaler. Det er anslått at disse plassene skal 
gi rom til 5 500 flere barn. Dette vil si at det i 2010 er lagt bevilgningsmessig til rette for at 
om lag 277 000 barn skal kunne ha plass i barnehage ved utgangen av 2010. 

Satsing på skolen 
Undervisningstimetallet utvides fra høsten 2010 med 1 time per uke fordelt på 1. til 7. trinn 
for å sikre bedre læring og utvikle grunnleggende ferdigheter. 

For å bidra til bedre larring gjennom tidlig innsats vil regjeringen fra høsten 2010 innføre et 
tilbud om 8 timer gratis leksehjelp per uke, fordelt på l .  til 4. trinn. Til disse to tiltakene er det 
lagt inn 235,8 millioner kroner i rammetilskuddet til kommunene, men dette er ikke 
medregnet som en del av veksten i frie inntekter. 

For å bidra til at flere bedrifter tar inn nye lærlinger i en periode med nedgangskonjunkturer 
og å stimulere til at bedrifter holder på lærlingene som allerede er i bedriftene foreslår 
regjeringen å videreføre det midlertidige tillegget til lærlingtilskuddet i tiltakspakken med 190 
mill. kr over fylkeskommunens rammetilskudd. 
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Tidlig innsats i norsklsamisk og matematikk på I .-4,trinn og 2 timer fysisk aktivitet på 5.- 
7.trinn ble innført høsten 2009. De 620,6 mill. kr og 68,9 mill. kr som er foreslått bevilget 
over rammetilsluddet til kommunene i 20 10 utgjør kompensasjon for helårseffekten av 
tiltakene. 

For mrmere informasjon: Se Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon. 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg skal vare 8 år,  og det tas sikte på 
en total investeringsramme på 15 milliarder. I 2010 vil regjeringen gi rentekompensasjon 
innenfor en låneramme av to milliarder. Tiltaket har en budsjetteffekt på 28 mill. kr i 201 0. 

Rentekompensasjonen beregnes sjablonmessig med utgangspunkt i et serielån med 20 års 
løpetid, 5 års avdragsfrihet og flytende rente i Husbanken. 

Investeringstilskudd til o m s o r ~ s b o l i ~ e r  og sykehiem 
Fra 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 
Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns tjenester uavhengig av alder, 
funksjonshen~ning og diagnose. I tillegg til eldre inngår b1.a. personer med psykisk sykdom, 
utviklingshemning og rusproblemer. Engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25 % av 
anleggskostnadene. Det foreslås en tilskuddsramme som gir rom for 2 500 nye 
omsorgsplasser i 201 0. 

Husbanken forvalter ordningen. Husbanken skal innhente uttalelser fra Fylkesmannen om 
prosjektene er i samsvar med kommunens behov, og om investeringer og drift knyttet til 
prosjektene er innarbeidet i årsbudsjett og økonomiplan. 

De maksimale tilskuddssatsene prisjusteres for omsorgsboliger til kr 43 1 000 og for 
sykehjemsplasser til kr 647 000. Det samlede kostnadstaket heves fra 2,088 mill.kr til 2,157 
mill. kroner. 

Ressurskrevende tjenester 

Kostnadene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester økte fra ca 3 mrd. kr i 
2008 til 4 inrd. kr i 2009. 

Antallet mottakere i ordningen økte med 17,6 pst. og utgiftene per tjenestemottaker utover 
innslagspunktet økte nominelt med 14,6 pst (reelt ca 10 pst.). Den sterke utgiftsveksten fra 
2008 til 2009 har ført til at regjeringen har måttet iverksette tiltak for å få bedre kontroll med 
utgiftene i ordningen. 

Anslagene for økningen i antallet tjenestemottakere i 2010 er satt til 8,1 pst. Anslagene for 
realøkningen av utgiftene per tjenestemottaker er satt til 3,9 pst i 2010. Disse anslagene er 
basert på gjennomsnittet av veksten for perioden 2004 til 2008. 
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I tillegg vil kommunenes kompensasjon for utgifter utover innslagspunktet bli redusert 
fra 85 pst. til 80 pst. 

Innslagspunktet er foreslått justert opp med 3,6 pst. til 865 000 kr  (fra 835 000). Dette er 
noe mer enn anslått prisvelst som er  på 3,1 pst. 

Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i 
utgiftsanslagene for ordningen i statsbudsjettet for 2010 få virkning på kommunenes 
budsjetter allerede fra 2009. 

ICommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i 2009. Videre vil 
Itommunene få etterslcuddsvis refusjon fra staten i 2010. 

Samlet sett vil disse tiltakene føre til at det budsjetteres med en real-økning av utbetalingene 
til kommunene fra 2009 til 2010 med 5,4 pst. 

Andre momenter/forhold 

Integreringstilskudd 
Integreringstilskuddssatsene er økt betydelig i 2008 og 2009 

12010 - satser for voksne og barn på hhv. 574 300 kr og 554 300 kr  

Utbetaling av tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap legges om fra å 
være 5-årig til å bli 3-årig. 

Samhandlingsreformen 
Det foreslås samlet 369 mill. kr til samhandlingstiltak i 2010. Av dette er 273 mill. kr en 
styrking (230 mill. kr i fi-ie inntekter, 10 mill. kr til Hdir, 33 mill. kr til forskning) 

230 mill. kr til forebygging gjennom veksten i frie inntekter skal bidra til bedre helse i 
befolkningen, forebygge sykdom og sykdomsutvikling, begrense unødvendige innleggelser i 
sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfriske lengst mulig. 

Det videreføres 96 mill. kr fra 2009 b1.a. : 
33 mill. kr til samhandlingstiltak som utvikling av lokalmedisinske sentra og 

samarbeid mellom kommuner1 mellom kommuner og helseforetak og 8 mill. kr til 
sykestueprosj ektet mv. 
50 mill. kr til samhandling mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5 
mill. kr til samhandlingstiltak rusfeltet. 

Momskompensasion 
Vi minner om følgende: For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av 
merverdiavgifts-kompensasjonen fia investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 
20 1 1 skal minimum 40 prosent overføres, for 20 12 minimum 60 prosent og for 20 13 
minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen 
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fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og 
f ~ r e s  i investeringsregnskapet. 

For utfyllende informasjon: se tidligere infonnasjonsskriv. 

Småkommunetilskudd 
Satsene for srnåkommunetilskuddet for 2010 prisjusteres i forhold til 2009. Tilskuddet 
beregnes med utgangspunkt i folketallet pr. l .  januar året før budsjettåret. I Akershus er det 
bare Hurdal kommune som f"ar dette tilskuddet. 

Vekstkommunetilskudd 
Vekstgrensen er lik 175 % av landsgjennomsnittlig årlig befoll<ningsvekst fra l .  januar 2006 
til l .  januar 2009. I perioden som ligger til grunn for beregningene av veksttilskuddet for 
201 0 er gjennomsnittlig årlig vekst for landet 1,13 % og vekstgrensen blir dermed 1,98 %. 

Sats pr ny innbygger over vekstgrensen er prisjustert, og i 2010 satt til 41 240 kroner. 
I 2009 fikk I I kommuner i Akershus veksttilskudd, i 2010 er det 9 kommuner. 

Skjsnnsmidler 2010 for Akershus 

Sljønnsrammen for Akershus for 2010 er på 63,3 millioner kroner. Tildelingen av sljonns- 

1. Sum skjønn for 2010 (Akershus) ersaff til 63,3 millioner av KRD 
2. 12010 legges det opp til å benytt ca. 42 millioner krone,: 

3. Fyikesrnannen har lagt tilgrunn 12.25 millionerkmner. Jf. KRD's brev. 

4. Kompensasjon tillnntektssv&e kommuner i Sør-Norge. 2 rnkri 2009, 3 mkr i 2010. 
5. Tilsagn til å holde tilbake skjønn til tildeling gjennom året - Fylkesmennen holdertilbake 6 millioner kroner.Sarnme beløp som i 2009. 
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Følgende sentrale føringer er hensyntatt i skjønnsmiddeltildelingen: nye føringer vedrørende 
finansieringsbistand Gardermoen, og kompensasjon til inntektssvake kommuner i Sør-Norge. 
I sum utgjør dette 15,25 millioner kroner av skjønnsmiddelpotten. 

Vel 42 millioner kroner er deretter fordelt etter filkesmannens skjønnsmessige vurderinger, 
hvor det er lagt vekt på ulike forhold, herunder okoiiomisk bæreevne, utfordringer som ikke 
ivaretas av inntektssystemet og lignende. 

Det er holdt tilbake 6 millioner kroner av skjønnsmidlene for 2010, til senere fordeling. 
Disse er tenkt benyttet til prosjektskjønn og eventuelle ekstraordinære forhold i enkelt- 
kommuner. Vi vil i forhold til de tilbakeholdte skjønnsmidlene sende ut et eget brev om 
prosedyren og betingelsene for tildeling av disse til kommunene i f'ylket. 

Utgangspunktet for alle kommunene må imidlertid være falgende: Skjannsmidler er 
ingen påregnelig inntekt, og må i den grad det budsjetteres med, budsjetteres svært 
forsiktig. 

Fylkesmannens anbefalinger 
Fylkesmannen har de siste årene hatt enkelte kommentarer til budsjett- og øltonomiplaner 
hvor netto driftsresultat har vært så lite at det ikke har kunnet bidra til egenfinansiering av 
vedtatte investeringer og nødvendige avsetninger. 

Fylkesmannen anbefaler derfor at følgende legges til grunn for budsjett- og 
øltonomiplanarbeidet: 

Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av 
nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3- 
5 %. Buffere er en nsdvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- 
og utgiftssiden. 

Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene oin å 
gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke 
kommunens økonomiske stilling. Det bør gjøres vurderinger i denne sammenheng i 
forhold til den mva-kompensasjon som mottas for investeringer. Jf de regelendringer 
det tidligere er redegjort for. 

Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. ICommunen må i økonomiplanen 
synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. 

Avsluttende merknader 
De Itommuiier som eventuelt ønsker å drøfte særlige utfordringer før budsjettet behandles i 
kommunestyret, kan ta kontakt med Fylkesmannen. Fylkesmannen vil videre be den enkelte 
kommune holde seg orientert om de endelige budsjettvedtak som fattes av Stortinget senere i 
høst. 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 

Når det gjelder oversendelse av kommunestyrets budsjettvedtak til fylkesmannen, viser vi til 
forsltriit om årsbudsjett § 15 hvor det heter at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument 
senest 15. januar det år budsjettet gjelder for. Dokumentene, samt øltonomiske oversikter etter 
5 12, skal oversendes Fylkesmannen til orientering straks de foreligger. 

Vi vil be om at den enkelte kommune sender 2 eksemplarer av budsjett og oltonomiplan til 
Fylkesmannen. Alternativt kan dette sendes over som et elektronisk dokument. 

Spørsmål i forbindelse med ltommuneøkonomiopplegget kan rettes til Tor Håkon Skomsvold, 
telefon 22 00 35 42. 

Med hilsen 

Rannveig Bjerkmo 
assisterende fylkesmann Tor Håkon Sltomsvold 

seniorrådgiver 
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Vedlegg 1 

Netto drifts- Netto UtgiRskorr. 
resultat i pst. lånegjeld fri e 

av drifts- 2008 inntekter 
ICommune inntektene 2008 

02 1 1 Vestby 6,7 50 580 96 
0213 Ski 1 2  43 161 99 
0214 Ås -3,2 53 944 96 
02 1 5 Frogn -0,4 39 720 101 
02 1 6 Nesodden -0,4 24 331 95 
02 1 7 Oppegård 1,5 29 106 104 
02 1 9 Bærum 4 2  37 606 116 
0220 Asker -3,l 51 437 112 
022 1 Aurskog-Høland 1,5 35 612 92 
0226 Sørum 2,8 -1 708 96 
0227 Fet 1,5 44 532 97 

0229 Enebakk -0,l 26 920 94 
023 O Løreilskog 0,6 43 405 99 
023 1 Skedsmo 3,5 27 493 97 
023 3 Nittedal 3,7 22 721 9 8 
023 4 Gjerdrum -3,6 36 237 9 8 
023 5 Ullensaker -1,3 60 667 9 8 
0236 Nes -4,9 29 444 93 
0237 Eidsvoll -1,5 22 965 93 
023 8 Naimestad -5.5 57 826 9 5 
023 9 Hurdal -2,3 19 089 1 O0 
Fordeles aiennom året 
Akershus 1 .l 37 719 103 

Akershus fylkeskommune 5,8 2 184 97 

Fylke 
03 Oslo 
Kommune 
0301 Oslo 

Oslo samlet 3,9 19 350 112 
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Vedlegg 2 

Kommune 

Vekst fra RNB Vekst fi-a anslag 
2009-20 10 på regnskap 2009-20 10 

Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent 
frie kroner kroner 

inntekter 
2010 

fl 000 kr) 11 000 kr) fl 000 kr) 

021 1 Vestby 43 6 709 22 411 5,4 19 685 4,7 
0213 Ski 890 55 1 42 O10 5,o 36 402 4,3 
0214 Ås 499 398 26 055 5,5 23 002 4,s 
021 5 Frogn 485 513 20 297 4,4 17 252 3,7 
02 1 6 Nes odden 535 796 22 823 4,4 19 462 3,8 
02 1 7 Oppegård 834 178 40 263 5,1 34 911 4,4 
02 1 9 Bærum 4321 124 210853 5,1 183 616 4,4 
0220 Asker 1 984 179 90 944 4,8 78 150 4,1 
022 1 Aursl<og-Høland 465 716 18 365 4,1 15 754 3 s  
0226 Sorum 
0227 Fet 

0229 Enebakk 317 044 18 029 16 137 5,4 
023 O Lørenskog 1 009 909 52 791 5,5 46 226 4,8 
023 1 Sltedsmo 1 478 056 63 933 4,5 54 723 3,8 
023 3 Nittedal 668 736 43 195 6,9 39 129 6 2  
0234 Gjerdrum 189 954 8 978 5 8  7 857 4,3 
023 5 Ullensaker 866 395 46 397 5,7 40 956 5,0 
023 6 Nes 61 1 604 29 337 5,o 25 881 4,4 
023 7 Eidsvoll 657 560 37 051 6 0  33 290 5,3 
023 8 Nannestad 348 777 18 167 5,5 16 161 4,9 
023 9 Hurdal 107 454 4 368 4,2 3 885 3 3  
Fordeles gjennom året 
Akershus 17 97 1 953 873 124 5.1 761449 4.4 

Akershus fvlkeskommune 4 295 436 227 600 5,6 200 019 4,9 

Fy1 ke 
03 Oslo 
Kommune 
0301 Oslo 

Oslo samlet 24484781 1093735 4,7 927 390 3,9 

Deflator 2010 er 3,1 %. Tallene over er nominell vekst. 
Realvekst finnes ved å trekke fra deflator. 
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Vedlegg 3 

Veksttilskudd 2010 

Gj. snittlig Innbyggere Vekst- 
Innbyggere Innbyggere skatte- Befolknings- utover tilskudd 

Per P er prosent endring Vekst- vekst- 201 0 
ICommune 01.01.2006 01 .01.2009 2006 - 2008 2006 - 2009 grense grensen 

0211 Vestby 
0213 Ski 

0216 Nesodden 16 541 17 129 100,l 1,17 1,98 0,0 0 
0217 Oppegård 23 897 24 612 124,6 0,99 1,98 0,o 0 
02 19 Bærum 105 928 109 700 152,l 1,17 1,98 0,o 0 
0220 Asker 51 484 53 756 142,9 1,45 1,98 0,o 0 
0221 Aurskog-Ii[øland 13 379 14 158 80,l 1,90 1,98 0,0 0 
0226 Sørum 13 367 14 942 101,l 3,78 1,98 269,8 11 128 
0227 Fct 9 734 10 139 101,8 1,37 1.98 0-0 0 
0228 Rælingen 14 857 15 345 101,O 1 ,O8 1,98 0,o 0 
0229 Enebakk 9 442 10 153 90,4 2,45 1,98 48,O 1 979 

0231 Skcdsino 43 201 46 668 106,O 2,61 1,98 293,9 12 120 
0233 Nittedal 19 722 20 555 105.2 1.39 1 ,O8 0.0 0 
0234 Gjerdrum 5 214 5 567 104,s 2,21 1,98 12,8 530 
0235 Ullensaker 25 269 28 138 100,4 3,65 1,98 470,7 19 413 
0236 Nes 18 022 18 629 85,4 1,11 1,98 0,o 0 
0237 Eidsvoll 18 923 20 321 84,8 2,40 1,98 86,9 3 583 
0238 Nannestad 10 321 1 0 800 87,6 1,52 1,98 0,o 0 
0239 Hurdal 2 611 2 621 76,O 0,13 1,98 0 4  0 
Akershus 501 125 527625 103,5 1,82 1,98 1397,l  57 618 

0301 Oslo 538 411 575 475 136.9 2.24 1.98 1537.1 63 389 

Vekstgrensen er lik 175 % av landsgjennomsnittlig årlig befolkningsvekst fra l .  januar 2006 
til l .  januar 2009. I perioden som ligger til grunn for beregningene av veksttilskuddet for 
2010 er gjennomsnittlig årlig vekst for landet 1,13 % og vekstgrensen blir dermed 1,98 %. 

Sats pr ny innbygger over vekstgrensen er prisjustert, og i 2010 satt til 41 240 kroner. 

I 2009 fikk 11 kommuner i Akershus veksttilskudd, i 2010 er det 9 kommuner. 

Se tabell D i Grønt hefte for en oversikt over alle landets kommuner. 
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Vedlegg 4 

Inntektsgarantitilskudd - Tabell B-k 

Abs. korr. vekst Abs. Itorr. vekst Inntekts- INGAR INGAR 
i rammetilsltuddet i rammetilskuddet garanti- inkludert inkludert 

2009-2010 2009-2010 tilskudd finansiering finansiering 
Vektsgrense: 

Kommune -197 kr 

021 1 Vestby 1 667 117 O - 25 -353 
0213 Sla 23 8 9 O - 25 -689 
0214 ÅS -2 666 - 166 O - 25 -397 
02 15 Frogn 681 4 7 O - 25 -359 
02 16 Nesodden -3 820 -222 25 O - 2 
0217 Oppegård 2 353 9 5 O - 25 -6 12 
0219 Bærum 34 733 315 O - 25 -2 735 
0220 Asker 5 842 108 O - 25 -1 340 
0221 Aursltog-Hølanc -6 628 -465 268 243 3 461 
0226 Sørum 1398  92 O - 25 -376 
0227 Fet -2 150 -21 2 14 -11 -1 09 
0228 Rælingen -6 428 -416 218 1 93 2 992 
0229 Enebakk 2 818 27 7 O - 25 -252 
0230 Lørenskog 4 035 124 O - 25 -804 
0231 Skedsmo 9 139 194 O - 25 -1 168 
0233 Nittedal 12 215 589 O - 25 -514 
0234 Gjerdrum 1 949 344 O - 25 -140 
0235 Ullensal<er 3 776 132 O - 25 -708 
0236 Nes 187 1 O O - 25 -464 
0237 Eidsvoll 6 866 335 O - 25 -508 

0301 Oslo -45 167 -7 8 O - 25 -14 376 

INGAR - inntektsgarantitilskudd 

Garanti for maksimalt avvik ha landsvekst på 300 kroner pr innbygger. Kompenserer for 
endringer i innlemming øremerkede tilskudd, systemendringer, endring i kriteriedata og 
endring i distriktspolitiske tilskudd. 

Skjønnstilskudd, saker med særskilt fordeling, veksttilskudd og skatteendringer (inkl 
inntektsutjevning) inngår ikke i ordningen. 

Finansieres med et likt trekk pr. innbygger. 

INGAR er ikke like enkel å beregne som den tidligere overgangsordningen - og det er ikke 
lenger mulig å se virkningen av en enkelt innlemming, og overgangsordning alene - det er 
helheten som vurderes. INGAR fra året før er inkludert i grunnlaget for neste år - kommuner 
vil "dra med seg" INGAR over flere år for store endringer 
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Vedlegg 5 

Saker med særskilt fordeling 

Frukt og Minoritets- Inndelings- Trekk Sum 
Fysioterapi grønt til språklige tilskudd Nannestad og Icolonne 

skoler med elever Ullensaker 1 til 5 
ungdomstnnn 

0211 Vestby 
0213 Ski 
02 14 As 333 546 2 968 O O 3 848 
0215 Frogn 434 976 1 717 O O 3 127 
0216 Nesodden 294 626 4 070 O O 4 989 
02 17 Oppegård 674 884 4 946 O O 6 504 
02 19 Bærum 3 250 3 706 20 244 O O 27 200 

0227 Fct 128 866 1810 O O 2 804 
0228 Rzelingen 214 433 3 242 O O 3 889 
0229 Enebalclc 121 359 1 077 O O 1556 
0230 Lørenskog 65 8 1032 6 340 O O 8 030 
0231 Skedsmo 1 027 1914 7 345 O 0 10 286 
0233 Nittedal 26 1 982 3 811 O O 5 054 
0234 Gjerdrum 103 203 8 76 O O 1 182 
0235 Ullensal<er 347 1283 3 013 O - 11 920 -7 277 
0236 Nes 430 676 3 377 O 0 4 483 
0237 Eidsvoll 380 66 1 2 463 O O 3 504 
0238 Nannestad 167 608 1512 O -7 430 -5 143 
0239 Hurdal 40 8 1 273 O O 394 
Akershus 12 063 21 325 87 326 O -19 350 101 364 

0301 Oslo 15 329 20 198 194460 O O 229 987 

Fysioterapi: kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte Qsioterapitjenesten skal 
styrkes. De kommunale driftstilskuddenes andel av Qsioterapeutenes inntekts samlet sett, skal 
økes på bekostning av refusjonstakstene fra trygden. Omlegging skjer ved en gradvis 
overforing av midler til det kommunale driftstilskuddet. Kommunene får i 2009, 20 10 og 
201 1 overført midler gjennom rammetilskuddet som dekker merutgiftene ved at 
driftstilskuddet øker. 

Fruktlgrønt: fordelingen mellom kommunene er beregnet på bakgrunn av elevtall i den 
enkelte kommune. Se ytterligere informasjon i tidligere informasjonsskriv. 

Minoritetsspråklige elever: det øremerkede tilskuddet ble innlemmet fra 1/1-07. Fordeling i 
2010 på grunnlag av regnskapstall for 2006. 
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Vedlegg 6 

Anslag Anslag på Anslag Anslag på Anslag på Vekst 
på frie oppgave- på frie oppgave- oppgave- regnskap 

intitcl<tcr korrigerte inntckter korrigert korrigert 2009-201 0 
2009 frie inntekter 2010 vekst vckst 

2009 2009-2010 2009-20 10 

0211 Vestby 
02 13 Ski 
0214 Ås 473 784 476 389 499 391 23 002 1 450 4 3  
02 15 Frogn 465 703 468 256 485 508 17 252 1 195 3,7 
02 16 Nesodden 513 552 516 326 535 788 19 462 1 136 3,8 
0217 Oppegård 795 073 799 250 834 161 34 911 1 418 4,4 
0219 Bærurn 4 117 391 4 137 388 4 321 004 183 616 1 674 4,4 
0220 Asker 1 896 603 1 905 976 1 984 126 78 150 1 454 4,1 
0221 Aurskog-I-bland 447 457 449 957 465711 15 754 1 113 3 ,s 
0226 Soiuin 457 199 459 645 481 765 22 120 1 480 4.8 

0228 Ralingen 435 237 437 489 454 849 17 361 1 131 4,O 
0229 hnebakk 299 317 300 907 317 044 16 137 1 589 5.4 
0230 Lorcnskog 958 509 963 657 1 009 883 46 226 1 431 4.8 
0231 Skcdsmo 1415588 1423289 1478012  54 723 1 173 3 8  
0233 Nittedal 626 3 12 629 594 668 724 39 129 1 904 6.2 
0234 Gjerdrum 181 151 182 103 189 960 7 857 1411  4.3 
0235 Ullensal<er 832 698 825 417 866 373 40 956 1 456 5,O 
0236 Nes 582 429 585 713 611 594 25 881 1 389 4,4 
0237 Eidsvoll 620 801 624 258 657 548 33 290 1 638 5.3 
0238 Nannestad 338 012 332 615 348 776 16 161 1 496 4,9 
0239 Huidal 103 064 103 578 107 463 3 885 1 482 3,8 
Fordelesglennom dret 8 000 8 000 6 000 
Akershus 17 139 994 17210 504 17 971 953 761 449 1 443 4,4 

0301 Oslo 19255340 19017074 19751464 734 391 1 276 3,9 

Hele landet 170 293 772 170 801 O00 177 847 O00 7 046 O00 1 468 4,l 

Realveltst finnes ved å korrigere for deflator på 3,l %. 



Vedlegg 3 

Forklaring til inntektssysteme 
kommunene 



Inntektssystemet for kommunene / kommunenes frie inntekter 

Overordnet målsetting 
En av de overordnede målsetningene med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske 
forutsetninger, slik at forholdene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne over 
hele landet. Det betyr ildte at alle kommuner skal ha like inntekter, men at alle kommuner skal ha 
forutsetning for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud. 

På den annen side er også inntektssystemet et distriktspolitisk virkemiddel. Systemet har også 
innebygget en del mekanismer som tar sikte på å sette regioner som opplever fraflytting i stand til å gi 
et bedre kommunalt tilbud enn hva tilfellet er i pressområdene. Inntektssystemet er likevel 
hovedsalcelig utformet med sikte på å kompensere for variasjoner i utgiftsbehov og delvis å utjevne 
variasjoner i skatteinntekter mellom kommuner. I tillegg tildeles diverse skjønnstilskudd, dels av 
distriktspolitiske hensyn og dels for å korrigere uønskede skjevheter inntektssystemet ikke klarer å 
fange opp. 

Ncermere om s~vstemets o-ppb.vgging 
Lørenskog er en lettdrevet, sentralt beliggende og relativt skattesterk kommune. I rammetilskuddet 
ligger både innteltsutjevning og utgiftsutjevning. Lørenskog mottar derfor lite i rammetilskudd. Som 
illustrasjon på en del utslag av inntektssystemet kan en sammenlilme Lørenskog med kommunen som 
er aller mest kjent for sitt glade mannskor, Berlevåg: 

Utslag av inntektssystemet (kr per innbygger, 2009-tall) 
Lørenskog Berlevåg 

Innbyggertilsl<udd 

Utgiftsutjevning 
INGAR (ny overgangsordning fra 2009) 
Utenfor overgangsordingen 
Nord-Norge-tilskudd 
Namdalstilsl<udd 
Småkommunetilskudd 
Distriktstilsludd Sør-Norge 
Veksttilsludd 
Hovedstatstilskudd 
S kj ønn 
Skattesvake kommuner i Sør-Norge 
Tiltakspaldten 
Endringer fra Revidert nasjonalbud 09 
Innteltsutj evning (anslag) 

Sum rammetilskudd 5.3 19 49.194 

Skatteinntekter (anslag) 24.424 16.232 

Sum frie inntekter per innbygger (anslag): 29.743 65.426 



Forklaring til den enkelte post 

Innbyggertilskuddet er en flat sats for alle kommuner. Denne danner en basis for beregning av 
rammetilslniddet. 

Utniftsutievningen. Målsettingen her er å få til et objektivt utjevningssystem som tar hensyn til 
utgiftsdrivere som ikke kommunen selv kan påvirke. Som eksempel kan nevnes demografi. 
Mange gamle innbyggere krever mer kommunale tjenester på dette området enn i en 
kommune med få gamle innbyggere. Derfor ser en for eksempel at antall eldre innbyggere 
inngår i nøkkelen. Det er  lagt inn ltostnadsnøkler for følgende variabler: aldersfordeling, andel 
skilte og separerte, arbeidsledighet, dødelighet, ikle gifte over 67 år, innvandrere, reisetid ift 
sone, nabotetthet, psykisk utviklingshemmede over og under 1 6 år, urbanitetslriterium og 
landbrultskriterium. Variablene reflekterer de tjenestene kommunene produserer og de tar 
siltte på å kompensere særskilte utgiftsbehov på en nøytrallrettferdig måte. Kostnadsnøklene 
er ildte vesentlig endret på mange år og en tar sikte på en full revisjon av disse i 20 11. 

INGAR. Inntektsgarantiordningen skal sikre kommunene mot for store svingninger i de frie 
inntektene. En er med denne ordningen garantert mot en vesentlig dårligere utvikling i de frie 
inntektene enn landsgjennomsnittet fra et %r til et annet. Innslagspunktet er 1r 300 per 
innbygger. Ordningen finansieres med trekk hos samtlige kommuner. 

Utenfor overgangsordningen. Kompensasjon for enkelte sentrale satsninger som skolefrultt, 
l~rerpensjoner og minoritetsspråklige elever. 

Nord-Norne tilsltudd. Kommuner i Finnmark og Nord-Troms får 7.135 kr per innbygger i 
sserskilt tilskudd, resten av Troms-kommunene får kr 2.921 per innbygger og i Nordland er 
satsen 1.523 kr per innbygger. 

Namdalstilskudd. Tilskuddet til Nordland er forlenget ned til og med Namdalen, kommunene 
her mottar også 1.523 kr i særskilt tilskudd. 

Småkommunetilskudd. Kommuner med mindre enn 3.200 innbyggere gis et særskilt tilskudd. 

Distriktstilsludd Sør-Norge. Kommuner med utfordringer i forhold til tilgjengelighet, 
demografi, arbeidsmarket og inntekt får særskilt tilskudd. 

Veksttilsludd, Det er innført et eget vekstkommunetilskudd for ltommuner som har en høy 
befolkningsvekst. Vekstgrensen er satt til 175 % av gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis 
for de siste tre årene. Tilskuddet gis med 40.000 kr per ny innbygger utover veltstgrensen. 
Kommuner med skatteinntekter høyere enn 140 O/o av landsgjennomsnittet Itan ikke få slikt 
tilskudd. Tilskuddet finansieres ved likt trekk for alle kommuner (koster 45 kr per innbygger i 
2009). 

Hovedstadstilskudd gis som følge av at Oslo kommune må gi enkelte tilbud i kraft av 
hovedstadsrollen. 

Skiønnsmidler. En stor andel av de ordinzre skjønnsmidlene tildeles etter en konkret 
vurdering av Fylkesmannen. Lørenskog er en av seks akershuskommuner som ikke mottar 
sltj ønnstilsltudd. 



@ Skattesvake kommuner i Sør-Norge. Det ltan innvilges skjønnsmidler til disse. 

@ Tiltaltspaldten. Det ble i 2009 gitt en særskilt økning i rammetilskudd som kompensasjon for 
antatt skattesvikt som følge av finanskrisen. 

@ Endringer fra RNB 2009. Økt innbyggertilskudd til psykisk helse. 

@ Innteltsutjevning. Fordi inntektsnivået blant innbyggerne i de ulike kommunene varierer 
sterkt, utjevnes skatteinntektene delvis mellom kommunene. Fra 2005 er innført ny 
symmetrisk innteltsutjevning. Finansieringen av inntektsutjevningen kommer til fradrag i 
beregnet rammetilskudd de enkelte år. I statsbudsjett for 2009 vedtok man å øke nivået på 
inntektsutjevningen til 57 % i 2009 og videre til 59 % i 2010 og 60 % i 201 1. I 2008 var 
prosentsatsen 55. Kommuner som ligger over landsgjennomsnittet mister i 2010 59 % av 
inntekten over landsgjennomsnittet. Dette trekket overføres til de kommunene som ligger 
under landsgjennomsnittet. En tommelfingerregel er at dersom en kommune som Lørenskog, 
som har en sltatteinntekt over landsgjennomsnittet får økte skatteinntekter med 1 mill. kr, øker 
bidraget til inntektsutjamningen med 590.000 kr. Tilsvarende dersom skatteinntekten 
reduseres med 1 mill. kr, reduseres også bidraget tilsvarende. 

@ Rammetilskudd. Summen av postene over. For Lørenskog utgjør ramrnetilskuddet 5.3 19 kr 
per innbygger, mens landsgjennomsnittet er 17.014 kr. 

@ Skatteinntekter, Skatteinntektene er den klart største inntektsposten for kommunene. På 
landsbasis utgjør den ca 45 % av kommunenes driftsinntekter. Kommunene krever selv inn 
skatten - slik sett er midlene "rent kommunale" og er heller ikke med i statsbudsjettet. Staten 
fastsetter imidlertid den kommunale skattsren og bestemmer således hvor stor del av 
skatteinntektene som skal tilfalle kommunen. Skattesatsen på inntekt og formue er 28 % i 
Norge. Fra de personlige skattyterne går 12,8 prosentpoeng til kommunen der skattyter bor. 
De resterende 15,2 prosentpoeng går til fylkesltommunen og staten. For øvrig ltan nevnes at 
selskapsskatt og toppskatt går direkte til staten, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift direkte til 
folketrygden. 

Et flertall av landets kommuner har i tillegg innført kommunal eiendomsskatt. 

Frie inntekter. Summen av skatt og rarnrnetilsltudd. Dette i motsetning til øremerkede midler. 
På kommunens inntektsside tilkommer blant annet også brukerbetalinger, salgs- og 
leieinnteltter, samt finansinntekter. 



Oslo kommune: kr 33.63 1 O, 99 

1 Stavanger kommune: 

Stokke kommune: 

Bykle kommune: 

kr 30.984 

kr 65.753 

Ålesund kommune: 
I I I 

0, 91 

1,94 

kr 31.056 

Andøy kommune: 

Nesseby kommune: 

(O, 95) 

(1,67) 

O, 91 

kr 40.195 

kr 71.291 
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1,18 

2,l O 
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Detaljert oversikt over 
rammeendringer for den enkelte 

enhet og sentraladministrasjonen 



Vedlegg 
Detaljert oversikt over rammeendringer for den enkelte enhet og 
sentraladministrasjonen 

For den enkelt enhet og sentraladministrasjonen er det utarbeidet oversikt over rammeendringer som 
viser sammenhengen mellom opprinnelige vedtatte budsjett 2009 og forslag til nettorammer for 
årsbudsjett 20 10 og økonomiplan 20 10-20 13. Til sammenligning er også medtatt regnskapsmessig 
resultat for 2008. 

Tall er presentert i faste 2010-kroner. Budsjett 2009 er ført opp i samsvar med kommunestyrets 
vedtatte budsjett for den enkelte enhet og seiitraladmiilistrasjonen. Fra 2008 til 2009 er det lagt til 
grunn en pris- og lønnsvekst på 2,5 %, og fra 2009 til 2010 en pris- og lønnsvekst på 2,O %. 

Generelle kommentarer; 
Arbeidet med øltonomiplan er hjemlet i økonomireglementet. Rådmannen skal som utgangspunkt for 
øltonomiplanarbeidet utarbeide konsekvensjusterte budsjett. 

Konseltvensjustert budsjett er hovedsakelig en videreføring av budsjett 2009 inklusiv driftsmessige 
konsekvenser av investeringsprosjekter som er igangsatt og driftsmessige forhold hvor det foreligger 
varige vedtak fra kommunestyret - og hvor vedtakene allerede er iverksatt samt lovpålagte tiltak og 
andre forhold som staten har vedtatt. I tillegg er det foretatt korrigeringer som følge av faktiske 
endrede forutsetninger som f.eks. inngåtte avtaler med eksterne, økte arealerlvolumøkninger, 
lønnsvekst ut over antatt pris- og lønnsvekst m.m. 

Konsekvensjustert budsjett representererlviser de forhold som kommunestyret i liten grad kan påvirke. 

Forhold som kommunestyret må ta stilling til er ført opp i 4 hovedgrupper: 

Driftsltonsekvenser av nye investeringer 
o Endringer vedtatt av kommunestyre/forrnannskap 
o Innsparingerlrammereduksjoner 

Nye tiltak m.m. 

Gjennomgående forhold / felleskommentarer (kommenteres ikke s~rslcilt under den enkelte enhet): 
Lokale lønnsforhandlinger for toppledere ble gjennomført så sent i 2008 at det ildte var mulig å ta 
hensyn til disse ved beregning av rammen for 2009. Enhetenes ramme må følgelig korrigeres for ikke 
kompensert lønnsvekst fra 2008 til 2009 (helårsvirkning). Det er videre korrigert for enhetens andel av 
kostnadene knyttet til innkjøpsltoordinator (inkl. særskilt opplæring) og brukerstøtte IKT. 

Det er også foretatt tekniske justeringer knyttet til kalkulatoriske avskrivninger og prisvekst fra 2009 
til 20 10. Kalkulatoriske avskrivninger for de enkelte enheter er fra 201 0 anslått tilsvarende 
regnsltapsførte kalltulatoriske avskrivninger i 2008. Dette medfører ramrnekorrigeringer i forhold til 
hva som ligger inne i budsjett 2009. Denne rammeøkning dekkes av tilsvarende økning i motpost 
avskrivninger. Videre foreligger nå resultatet av årets lønnsoppgjør, og de enkelte enheter og 
sentraladministrasjonen er gitt rammeøkning tilsvarende merkostnader som ikke dekkes av den 
generelle pris- og lønnsvekst. 



Bygg- og eiendomstj enesten 

Regnskap 2008 
Vedtatt budsjett 2009 
Lønns-Iprisstign, 2008-09 
Lønns-l~risstian. 2009-1 0 

Endrede budsiettforutsetninger: 
Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 
Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 
Husleieinntekter NRD 
NA V-bygget: 
Husleie + FDV NAV-Lørenskog 
Overført fra fraflyttede lokaler 
NAV-stats andel husleie 
Husleie + FDV for TST 
Overført fra fraflyttede lokaler 
Lørenskog Hus: 
FDV-kostnader totalt (egne lokaler) 
Overført fra fraflyttede lokaler 
Andel fellesutg. Sentrumsområde 
Økte arealer m.m.: 
Bårliskogen 
Kjennhallen 
Lærerbolig Fjellhamar skole 
Klubben barnehage 
Vennskapsparken 
Gårdeieransvar e.verksbygget 
Opphør leieinnt. Limtomta 

Tekniske iusterinqer: 
Korr. kalk. avskrivninger 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Overføring PKK fra SOT 
Driftstilsk. Kurlandsparken til KTJ 
Priskorrigering 09-1 0 

I Forskrift- 00 oopgaveendrinqer: 
- inaen I e -  

Konsekvensjustert budsjett 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

I~ndrinqer vedtatt av k.st./f.sk.: I 
I - ingen 

Innsparin~erlrammeiusterin~er: 
Effektivisere drift/vedl.h. 1 still. 

Effektivisere renhold skolebygg 

I 
Effektivisere driftlved1.h. fri-Iskogsomr. 

Redusere tomgangsleie I 
Boligktr. - red. arb.oppg. vletabl. NAV 

I 

Nve tiltak m.m.: I 
Oppgradering grønt/parkomr./Rådhusparken 

I 
I 

Sum nettoramrne 1 
loverført fra andre enheter I 



Konsekvensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
Fra 2010 vil NRD bli belastet husleie m.m. knyttet til bruk av kontorer. Husleieinntekter for 
loltaler i Lørenskog rådhus vil utgjøre 67.000 kr. 
I 2010 etableres NAV-Lørenskog i nye lokaler på Sltårersletta og til samme bygg flytter også 
enhet for tiltak og sosiale tjenester. Innflytting vil skje våren 201 0. Årlige FDV-utgifter og husleie 
(ltomrnunens andel) utgjør til sammen 7.877.000 kr, hvorav ca. 650.000 kr allerede ligger i 
rammen for 2009. Til fradrag i beløpet kommer utgifter knyttet til fraflyttede lokaler. 
Bygging av Lørenskog Hus er i rute og "lukket" bygg påregnes i løpet av 2009. Det er forutsatt at 
lokalene vil kunne tas i bruk i tidlig i 201 1. Selve åpningen er planlagt til 30. april 201 1. Årlige 
totale FDV-utgifter for "ltommunale" lokaler er beregnet til ca. 15,6 mill. kr. Til fradrag i beløpet 
lommer utgifter lcnyttet til fraflyttede loltaler - 8 mill. kr. Fra 201 1 vil kommunen også bli 
belastet for sin proratarislte andel av utgifter til vedlikehold og drift av fellesarealer ved Lørenskog 
sentrum. Beløpet er per i dag ilke kjent. I2010 er avsatt 600.000 kr til opplæring av personale og 
prøvedrift av Lørenskog hus. 

9 Foretatte og planlagte rehabiliteringerlnybygg har medført areal- og volumøkninger som gir økte 
FDV-utgifter for enheten. Ved beregning av slike økte utgifter er det tatt utgangspunltt i 
gjennomsnittlige FDV-utgifter i Lørenskog i 2009 for de forskjellige typer bygg. (Det er et ønske 
å føre opp FDV-utgifter i henhold til middels standard "Holteprosjektet", men merutgift som følge 
av dette behandles på lik linje som øvrige forslag om standardheving.) Dette gjelder følgende 
bygglanlegg: 
- Bårliskogen 1. byggetrinn ferdigstilles sommeren 2009 (3.900 m2) - beregnet årlig FDV- 

ltostnad 2.550.000 kr. Helårsvirkning er lagt inn fra 2010. 
- Kjennhallen ferdigstilles høsten 2009 (2.800 m2) - beregnet årlig FDV-kostnad fratrukket 

tilskudd til driften fra fyllet er 862.000 kr. Helårsvirkning er lagt inn fra 2010. 
- Lærerbolig Fjellhamar skole disponeres nå av skolen. Tidligere FDV-kostnader er overført til 

nye loltaler som helsetjenesten har flyttet inn i. FDV-kostnader for 286 m2 (eltskl. renhold som 
er tatt med fra tidligere leide lokaler) utglør 116.000 kr på årsbasis. 

- Klubben barnehage gjelder en brakke på 75 m2- beregnet årlig FDV-kostnad 109.000 kr. 
- Kommunen skal ha ansvar for den nye vennskapsparken fra 2010. Det er forutsatt tilsvarende 

standard som Rådhusparken - årlig kostnad 147.000 kr. 
- I forbindelse med utleie av e.verksbygget får kommunen også et gårdeieransvar (forsikring 

m.m.). Årlig kostnad ved dette er beregnet til 276.000 kr. 
- Fra 201 1 forventes at nåværende utleieforhold ved Limtomta vil opphøre. 
- FDV-kostnader og husleie knyttet til midlertidig leie av paviljong Rasta sltole er lagt til skole- 

og oppveksttjenesten. 
- FDV-kostnader knyttet til bad i Skårerhallen ligger allerede i enhetens ramme. 

e Det er i tillegg fortsatt usikkerhet knyttet til hvorvidt statlig finansiering og foreldrebetaling vil 
dekke alle løpende utgifter knyttet til drift av nye barnehageplasser. I verste fall kan det bli 
nødvendig å øke rammen tilsvarende ikke dekkede FDV-kostnader i forbindelse med de nye 
arealer. 

Tekniske iusteringer: 
e Tilskudd til drift av Kurlandsparken utbetales av kulturtjenesten. Bygg- og eiendomstjenestens 

andel av tilskuddet utgjør 97.000 kr som overføres til KTJ. 

Forslrifts- og oppgaveendrinper: 
e Det foreslås ingen endringer knyttet til nye forskrifts- og oppgaveendringer. 

Forslag 2010-2013: 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
Her er ført opp ølte renter og avdrag knyttet til Lørenskog hus, garasjer Blåltollen, nødstrøm 
Lørenskog sykehjem, brannoppgradering rådhuset, utskifting av lelteplassutstyr og rehabilitering 
av ltoinmunestyresalen. Renter og avdrag Lørenskog hus utgjør i 20 1 1 ca 6 mill. kr og i 20 12 og 
2013 ca 5 mill. kr hvert av årene. Disse utgifter er deretter trukket ut av rammen . 



Endringer vedtatt av kommunestyrelformannskap 
e Det foreslås ingen endringer knyttet til nye vedtak i kommunestyre og formannskap. 

Innsparingerlrammej usteringer: 
e Innsparingerlrammereduksjoner på til sammen 1 mill. kr er ført opp i samsvar med enhetens lavest 

prioriterte tiltaklvirksoinheter : 
- Ved omgjøring av stillinger til driftsoperatørstilling kan innspares en stilling. 
- Ved at enheten selv utfører vedlikehold av skogsskjøtselen i fri-lskogsområdene kan spares 

inn inntil 100.000 kr. 
- Ytterligere effektivisering innen renhold i skolene kan redusere renholdsliden. 
- Redusere tomgangsleie, det vil si den tid leiligheter står tomme ved skifte av leietakere. 
- Innsparing ved boligkontoret som følge av overføring av arbeidsoppgaver til NAV. 

Nye tiltak m.m. 
e Til opplæring av personale og prøvedrift av Lørenskog hus avsettes 600.000 kr i 2010. 
e Fra 201 1 er ført opp ølte utgifter til oppgradering og drifting av grønt- og parkornråder, inkl. 

Rådhusparken med 250.000 kr årlig. 

Overført fra andre enheter: 
e FDV-utgifter knyttet til investeringer m.m. er overført bygg- og eiendomstjenesten fra de øvrige 

enheter. Det vises til kommentarene under den enkelte enhet. 



Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 

Tekniske iusterinaer: 
Korr. kalk. avskrivninger 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Overføring husleie PKK til BET 
Priskorrigering 09-10 

Forskrift- oa o~~qaveendrinqer: 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinqer vedtatt av k.st./f.sk.: 
Andel koordinator TFS fra HTJTTST 

Innsparinqer/rammeiusterin~er: 
SF0 - økt foreldrebetaling 
Innsparing v/Lørenskogmodellen 
Red. to-språklig ass. barneh. 

Nve tiltak m.m.: 

innsparing to klasser Rasta 

Konsekvensjustert budsjett. 

Endrede budsiettforutsetninger: 
Enhetens ramme ble ved siste budsjettbehandling økt med 4 mill. kr som er videreført i hele 
perioden. 
Drift av paviljong ved Rasta skole er ihht. gjeldende økonomiplan viderefurt et år -ut skoleåret 
2009110. Det vises for øvrig til nye tiltak under, hvor videreføring foreslås i ytterligere 1 år. 



e I statsbudsjettet for 2009 ble avsatt midler til forsterket opplæringen i norsldsamisk og matematikk 
og i tillegg 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009. Lørenskog Itomnlunes 
beregnede andel av avsetning til 2 timer fysisk aktivitet per uke er 185.000 kr i 2009 økende til 
390.000 kr i 2010. Når det glelder forsterket opplæring sier regjeringen: "I 2006 ble det lagt inn 
430 mill. kr til innfasing av nye læremidler. Utskiftingen skal være fullført i 2008. Midlene 
viderefgres i 2009 til forsterket opplcering (Ingen ny bevilgning i 2009). Kommunene 
kompenseres for helårsvirkningen på 1 rnrd. kr (beregnet til 600 mill. kr) i 2010-budsjettet," I 
samsvar med dette er lagt inn helårsvirkning av begge tiltakene fra 20 10. Rådmannen er klar over 
at rammeøkningene neppe fullt ut dekker merutgiftene for skolen i Lørenskog. Det er imidlertid 
også klart at Lørenskog ved sin satsing på skole de senere år - og senest ved budsjettbehandlingen 
for 2009, allerede er tilført ressurser til å kunne dekke den økning som staten her legger opp til. 

Forslaifts- og oppgaveendringer: 
* Det foreslås ingen endringer knyttet til nye forskrifts- og oppgaveendringer. 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftsltonsekvenser av investeringer m.m. 
e Her er ført opp FDV-utgifter knyttet til ny base på ungdomstrinnet ved Åsen skole fra skoleåret 

2012113. Disse utgifter er deretter trukket ut av rammen og overført bygg- og eiendomstjenesten. 
e Ølte renter og avdrag gjelder nye basetilbud samt midlertidige lokaler ved Fjellhamar skole. Disse 

utgifter er deretter trukket ut av rammen . 

Endringer vedtatt av kommunestyrelforrnannska~ 
e I samsvar med vedtak i k.sak 17109 skal koordinatorstilling ved skole- og oppveltstsjefens kontor 

som sltal arbeide med drift og utvikling av TFS (Lørenskog kommunes tverrfaglige 
samarbeidssystem), MOT og SLT (Samordning av Loltale kriminalitetsforebyggende Tiltak), 
finansieres innenfor rammen til skole- og oppveksttjenesten, tiltak og sosiale tjenester og 
helsetjenesten. Enhetene skal dekke henholdsvis %, !4 og !4 av kostnadene. Overførte midler fra 
tiltalt og sosiale tjenester og helsetjenesten utgjør til sammen 320.000 kr. 

Innsparinaer/rammeiusteringer: 
e Innsparingerlrammereduksjoner på til sammen 1 mill. 1- er ført opp i samsvar med enhetens lavest 

prioriterte tiltaldvirksomheter: 
- Brukerbetaling S F 0  foreslås økt med 5 % ut over generell lønns- og prisstigning. 
- Innsparing Lørenskogmodellen innebærer redusert tilbud om aktivitet om morgenen. 
- To-språklig assistent i barnehagen reduseres fra 3 til 2,5 årsverk. 
- Brukerbetaling LMK foreslås økt med 6 % ut over generell lønns- og prisvekst. 
- Migrasjonspedagogisk tilbud i grunnskolen til tospråklig fagopplæring reduseres fra 5 til 4,8 

årsverk. 

Nye tiltak m.m. 
e Paviljongene ved Rasta sltole foreslås videreført ytterligere et år - ut skoleåret 201011 1. Fra 

skoleåret 201 1 vil det ut fra skolens prognoser for elevtall bli to færre klasser ved Rasta skole. 
Årlig utgift ved en klasse er beregnet til 1,2 mill. kr. 
Fra skoleåret 201 1/12 foreslås oppstart av en ny base på barnetrinnet ved Åsen sltole. 

e Fra skoleåret 2012113 foreslås oppstart av ny base på ungdomstrinnet ved Åsen skole. Basen får 
plass i ledige lokaler etter helsestasjonen som flyttes til Lørenskog hus. 

e Fra 20 11 er ført opp en ny stilling ved barnehagekontoret. 
e 2-3-årig grunnskoletilbud til enslige yngre asylsølterelflyl<tninger er ført opp med 500.000 kr årlig 

fra skoleåret 2010. Det forutsettes at det foretas en samlet vurdering de tilbud kommunen i dag har 
om skoletilbud til asyls~kerelflyktninger og statlige tilskuddsordninger i denne sammenheng. 



Helsetjenesten 

Endrede budsiettforutsetninqer: 
Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 
Fastlegeordningen 
Engangskostnad nytt nødnett 
Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 
Ny turnuslege +just. avtale Finstad 

Tekniske iusterinser: 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Priskorrigering 09-10 

Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinqer vedtatt av k.st./f.sk.: 
Andel koordinator TFS til SOT 

Red. 20 % still. psykolog 
ed. fysio- og ergoterapi sykehjem 
ed. telefonvakt psykolog 

Konse/vensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
Utgifter til fastlegeordningen er økt i samsvar med forventet vekst i antall innbyggere. 

e I budsjettet for 2009 er det budsjettert med en engangskostnad knyttet til etablering av nndnett på 
50.000 kr. Etableringen er forsinket og midlene er opprettholdt i 2010. 

* Kommunen er pålagt av fylkesmannen å ta imot turnuslege hvert halvår, det vil si at det løpende 
vil være to turnusleger i kommunen fra høsten 2009. Finstad legesenter og Skårer legesenter har 
påtatt seg å ta i mot kandidatene mot dekning av husleie og ekstra hjelpepersonell. 
Det er inngått avtale med Oslo kommune, legevakten, om overgrepsmottak. Det betales en fast 
sum per innbygger samt stykkpris per overgrepsoffer som får behandling. 

e Koinmunens utgifter til pasientskadeerstatning er økt ut over generell pris- og l~rnnsvekst. 



Forslrifts- og oppgaveendringer: 
Ny avtalelfinansieringsordning for privatpraktiserende fysioterapeuter medfører at kommunenes 
finansieringsansvar økes. Kommunene får kompensert merutgiftene som dette innebærer i forhold 
til de faktiske antall fysioterapiårsverk per 1.7.2009. I forslag til statsbudsjett 2010 er kun medtatt 
merutgiftene knyttet til økningen fra 1.7.2009. Rådmannen forutsetter at ytterligere økninger de 
kommende år også dekkes via rammetilskuddet. 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftsl<onselvenser av investeringer m.m. 
Her er ført opp økte renter og avdrag knyttet til garderober ved Rolvsrudhjemmet (badet). Disse 
utgifter er deretter trukket ut av rammen. 

Endringer vedtatt av kommunestyre/formannskap 
0 I samsvar med vedtak i k.sak 17/09 er ført opp delfinansiering av koordinatorstilling ved skole- og 

oppvekstsjefens kontor som skal arbeide med drift og utvikling av TFS (Lørenskog kommunes 
tverrfaglige samarbeidssystem), MOT og SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende 
Tiltalt). 

Inns~aringerlrammeiusteringer: 
0 Innsparinger/rammereduksjoner på til sammen 500.000 l a  er ført opp i samsvar med enhetens 

lavest prioriterte tiltaklvirksomheter: 
- Reduksjon med 20 % stilling som helsesøster tilsvarer en dags reduksjon i skolehelsetjenesten 

ved en skole. 
- Reduksjon med 20 % stilling som psykolog tilsvarer 5 konsultasjoner per ulte. 
- Reduksjon i fysio- og ergoterapitjenesten ved sykehjemmene tilsvarende ' l5 stilling. 
- Tilbudet om akutt-telefon reduseres med en dag per uke. 

Nve tiltak m.m. 
e I perioden er ført opp midler til nye IT-løsninger, lisenser, servere og PC-er. Dette omfatter 

oppgradering av fagsystemer, servere og PC-er, samt kobling mot Helsenett. Årlige lisensutgifter 
utgjør 160.000 kr. 



Tiltak og; sosiale +;---n"-- - 

Vedtatt budsjett 2009 
Lønns-Iprisstign, 2008-09 

ndel brukerstøtte IKT 
y arbeids- og velferdsforvaltning 

riskorrigering 09-1 0 

Konsekvensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
e Vedtatt øltonomiplan 2009-2012 forutsetter at utgiftene til økonomisk sosialhjelp reduseres med 6 

mill. kr fra 2009 - og deretter med ytterligere 2 mill. kr i løpet av perioden. I Itonseltvensjustert 
budsjett er kun videreført reduksjonen fra 2008 til 2009. 
I budsjett 2009 er bevilget 1,7 mill. kr i forbindelse med flytting til nye lokaler i Skårersletta 5 5 .  
Midlene er i 2009 overført til investeringsbudsjettet. Denne bevilgning er ilke videreført. 

e Det forutsettes som tidligere at etablering av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) fi-a 2010 
ikke vil medføre ekstralnye utgifter for kommunen ut over hva som er en følge av etablering i nye 
lokaler, jf. kommentarer under bygg- og eiendomstjenesten. 
I 1t.sak 4/09 vedtok kommunestyret å ta i mot og etablere boliger for totalt 8 enslige mindreårige 
flyktninger. Boliger er nå anskaffet og innflytting i boligene skjer i nov-des innev~rende år. Det er 
en forutsetning at alle kostnader ved drift og etablering av boligene dekkes av statlige tilskudd. 

e Utgifter og inntekter knyttet til årlig mottak av nye flyktninger forutsettes å balansere og må 
beregnes særskilt for det enkelte år. 



Tekniske justereinger: 
Rammejustering knyttet til mottak av flyktninger er basert på kominunestyrets vedtak om at det 
skal budsjetteres med mottak av 20 4 2 nye flyktninger årlig. Hvert år kommer nye flyktninger inn 
under ordningen samtidig med at de som har vært her i mer enn 5 år ikke lenger medfører tilskudd. 
Det vises til oversikt og beregning i avsnitt 4.1.3 i administrasjonens saksframlegg. 

Forslcrifts- og oppgaveendringer: 
0 Kommunenes egenandel ved plassering av barn er økt med 4.000 kr per barn per måned. For 

dagens antall barn utgjør dette en merutgift på 0,5 mill. kr. 
0 I juni 2009 ble barnevernloven endret. Endringene medfører mer arbeid for kommunene knyttet til 

barn som fyller 18 år og til familier som takker nei til barnevernstiltak. Barnevernkontoret har 
anslått at merarbeidet tilsvarer 2 årsverk. Rådmannen har ført opp et ekstra årsverk fra 20 10. 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftskonselvenser av investeringer m.m. 
Her er ført opp økte renter og avdrag knyttet til innflytting i nye lokaler ved NAV-etableringen. 
Disse utgifter er deretter trukket ut av rammen. 

Endringer vedtatt av kommunestyre/formannskap 
e I samsvar med vedtak i k.sak 17/09 er ført opp delfinansiering av loordinatorstilling ved sltole- og 

oppvekstsjefens kontor som skal arbeide med drift og utvikling av TFS (Lørenskog kommunes 
tverrfaglige samarbeidssystem), MOT og SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende 
Tiltak). 

Innsparinger/rammejusteringer: 
e Innsparinger/rammereduksjoner på til sammen 500.000 kr er ført opp i samsvar med enhetens 

lavest prioriterte tiltaWvirksomheter: 
- Reduksjon med 0,7 merkantil stilling - engasjement som utløper ved utgangen av året. 
- Arbeidet med effektivisering og bedre koordinering av oppdrag innen tolketjenesten er startet 

opp. Målet med dette er å gjøre tjenestene billigere for brukerne. 
- Utgifter til konsulenttjenester i forbindelse med etablering av NAV-Lørenskog vil reduseres 

når etableringen er skjedd. 

Nye tiltak m.m. 
e Fra 20 1 1 foreslås bemanningen ved Vallenid bosenter økt med 4 årsverk. Dette for å legge til rette 

for botilbud til inntil 3 personer med særlig sammensatt og omfattende problematikk innen rus og 
psykiatri. Merutgiftene ved dette er beregnet til 2,4 mill. kr. Rådmannen forutsetter at 0,4 mill. lcr 
kan dekkes i form av besparelser til disse innen rustjenesten, eventuelt at tilbudet kan utløse statlig 
tilskudd for særskilt ressurskrevende tjenester. 



Endrede budsiettforutsetninaer: 
Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinaer vedtatt av k.st.1f.sk.: 

Innsparinaer/rammeiusterinaer: 
Full brukerbet. trygghetsalarmer 
Inndra still. aktivitør Dovre 

Nve tiltak m.m.: 

Drift Bårliskogen - nordfløyen 
nderetasje Lørenskog sykehjem 
rift nye sykehjemsplasser 

Konsekvensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
e I tidligere lconselwensjustert budsjett er det enkelte ganger lagt opp til en økning i enhetens ramme 

i forhold til vekst i antall eldre. I denne perioden er enhetens ramme som følge av vedtatte tiltak 
allerede øl t  langt ut over hva vekst i antall eldre tilsier. Enhetens ramme ble ved siste 
budsjettbehandling i tillegg økt med 5 mill. kr som er videreført i hele perioden. 

e Helårsvirkning av Bårliskogen omsorgsboliger (sydfløyen) er lagt inn fka 2010. Dette er et tilbud 
som blant annet skal erstatte tidligere tilbud på Mellom Hammer og i Aasmund Vinjes vei. I 
samsvar med vedtatt økonomiplan avsettes 17,l mill. kr årlig i nye "frislte" penger til å dekke 
driftsutgifter som følge av I .  byggetrinn, hvorav de første 5 mill. kr allerede ligger inne i 2009- 
budsjettet. 

e Til erstatning for plasser som ikke realiseres som følge av at underetasjen ved Lørensltog 
sykehjem ikke bygges ut, ble avsettes i vedtatt økonomiplan avsatt midler til kjøp av ytterligere 6 



plasser utenfor kommunen fra 2010 og ut perioden. Dette i tillegg til midler avsatt i 2009 til kjøp 
av inntil 6 plasser, Nå som utbygging likevel skjer, må økte driftsutgifter som følge av dette, 
dekkes av disse midler. 

Forskrifts- og oppgaveendringer: 
e I forslag til statsbudsjett endring i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 

Innslagspunktet justeres noe opp, mens kompensasjon for utgifter ut over innslagspunktet 
reduseres fra 85 til 80 %. En slik endring medfører en reduksjon i kompensasjonen med 1,4 mill. 
l a  årlig for Lørenskog. 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
I-Ier er ført opp ølte FDV-utgifter knyttet til full drift av Bårliskogen omsorgsboliger (nordfløyen) 
og nye sykehjemsplasser som følge av ombygging ved Rolvsrudhjemmet. Disse utgifter er deretter 
trukket ut av rammen og overført bygg- og eiendomstjenesten. Økte driftsutgifter for enheten 
lcnyttet til Bårlisltogen og sykehjemsplasser ved Rolvsrudhjemmet er ført opp under nye tiltak. 
Økte renter og avdrag gjelder hovedsakelig etablering av smitterom ved Lørenskog sykehjem, 
utskifting av biler og senger samt ombygging til sykehjemsplasser ved Rolvsrudhjemmet. Disse 
utgifter er deretter trukket ut av rammen. 

Endringer vedtatt av lcommunestyrelforrnannslap 
e Det foreslås ingen endringer knyttet til nye vedtak i kommunestyre og formannskap. 

Innsparingerlrammejusteringer: 
e Innsparingerlrammereduksjoner på til sammen 900.000 kr er ført opp i samsvar med enhetens 

lavest prioriterte tiltaklvirksomheter: 
- Det foreslås full brukerbetaling for trygghetsalarmer. 
- Stilling som aktivitør ved Dovre bolig- og servicesenter inndras. 
- Ordningen med matombringing til hjemmeboende, hovedsakelig eldre, awiltles eller full 

brukerbetaling innføres. 

Nye tiltak m.m. 
I løpet av 2009 vil det bli gjort avtaler for til sammen 3 nye ressurskrevende brukere. Netto 
merutgift som følge av disse er beregnet til 4,l mill. kr årlig. 
Som en oppfølging av Samhandlingsreformen innføres Norsk Helsenett som innebærer at sykehus, 
lege og kommune har elektronisk tilgang til et "felles" nett. 

o Bårlisltogen omsorgsboliger (nordfløyen) vil gradvis kunne tas i bruk innen rammen i 2010. Dette 
ved frigjøring av midler til kjøp av avlastning utenfor kommunen til brukere som skal inn i 
Bårliskogen, frigjøring av omsorgslønn, bevilgning fra helse og sosialutvalget som er videreført 
fra 2008 og overflytting av ressurser fra Kløverveien - til sammen ca. 7 mill. kr. Fra 201 1 må 
driften styrkes med 3 mill. kr i "friske" midler for å dekke helårsdrift. 

o Utbygging av underetasjen ved Lørenskog sykehjem vil gi 12 nye sykehjemsplasser. Årlige brutto 
driftsutgifter anslås til ca. 10 mill. kr og egenbetaling anslås til 0,5 mill. la. I budsjett 2009 er 
avsatt 4,2 mill. l a  til kjøp av plasser utenfor kommunen. Ved at disse midler tilføres Lørenskog 
sykehjem kan driftstart skje høsten 2010. Helårsdrift tilsier tilføring av nye "friske" midler fra 
201 1 på 5,3 mill. la. 

Drift nye syltehjemsplasser glelder Rolvsrudhjemmet - ombygginglomgjøring av tidligere 
omsorgsboliger til sykehjemsplasser. Driftsutgifter er ført opp med 4 mill. kr i 2013. 
Helårsltostnad er anslått til ca. 11 mill. la .  Det er forutsatt en gradvis opptrapping i bruken av de 
ombygde plassene. 



Kulturtj enesten 

Endrede budsiettforutsetninqer: 
Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 
UNGdata-undersøkelse 
Bokprosjektet - netto 
Ny idrettshall Kjenn - helårsvirkning 
Inntektssvikt kino 
Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 

Tekniske justerinser: 
Korr. kalk. avskrivninger 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Driftstilsk. Kurlandsparken fra BET 
Priskorrigering 09-1 0 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinqer vedtatt av k.st./f.sk.: 

Endre struktur fritidstilbubl-klubber 

Nve tiltak m.m.: 
Åpning Lørenskog hus 
Oppstartldrift Lørenskog hus 

Konsekvensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
I budsjettet for 2009 er det budsjettert med en engangskostnad laiyttet til UNGdata-undersøkelse 
på 300.000 kr. Disse midler videreføres ikke. 
I budsjett 2009 er det forutsatt salg av bøker (Administrasjonshistorien og Lørenskog leksilcon) for 
vel 350.000 kr. I de kommende år forventes kun et minimumssalg. 
Helårsvirkning av ny idrettshall på Kjenn som skal stå ferdig høsten 2009 er lagt inn fra 2010. 
Årlige driftutgifter til tilsyn og utstyr m.m. er beregnet til vel 670.000 kr. 

e Årlig inntektssvikt på vel 500.000 kr knyttet til kinoen er videreført til og med 1. halvår 20 1 l .  



Telaislte justeringer: 
Tilskudd til drift av Kurlandsparken utbetales av ltulturtjenesten. Bygg- og eiendomstjenestens 
andel av tilskuddet utgjør 97.000 kr som overføres til KTJ. 

Forskrifts- og oppgaveendringer: 
Det foreslås ingen endringer knyttet til nye forskrifts- og oppgaveendringer. 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
Her er ført opp økte FDV-utgifter knyttet til nytt servicebygg ved Sørlihavna med 106.000 kr årlig 
fra 20 11. Disse utgifter er deretter trukket ut av rammen og overført bygg- og eiendomstjenesten. 
Videre er i 2012 og 2013 ført opp økte driftsutgifter for enheten knyttet til lysløype Kurland. 
Økte renter og avdrag gjelder hovedsakelig nytt servicebygg Sørlihavna, sikring av Vasshjulet, 
løypemaslin og traktor og rehabilitering av Kjenn samfunnssal. Disse utgifter er deretter trukket 
ut av rammen. 

Endringer vedtatt av ltommunestvre/forrnannslcap 
Det foreslås ingen endringer knyttet til nye vedtak i kommunestyre og formannsltap. 

Innsparingerlrammeiusteringer : 
Innsparingerlrammereduksjoner på til sammen 500.000 kr er ført opp i samsvar med enhetens 
lavest prioriterte tiltaklvirksomheter: 
- Vår-, hmt- og julefest for eldre foreslås avviklet. Per i dag gis et annet og langt mer 

omfattende kulturtilbud til eldre gjennom det statsstøttede prosjekt Den kulturelle 
spaserstokken (i 2008 til sammen 33 arrangement), og disse forutsettes videreført. 

- Fjellhamar bibliotek gjøres om til et rent skolebibliotek. Stillingsdel som tilligger 
barnebiblioteket overføres til hovedbiblioteket. 

- Omorganisering av tilsynet med idrettshallene slik at brukerne i større grad fører tilsyn ved 
egen aktivitet uten godtgjøring. 

- Det foretas en vurdering av kulturtjenestens faste fritidstilbud til barn og unge med silte på å 
konsentrere innsatsen om færre og mer livskraftige tilbud, når resultatet fra 
ungdomsundersøltelsen foreligger. 

Nye tiltak m.m. 
Lørenskog hus vil bli offisielt åpnet 30. april 201 1. Fra 2010 vil det påløpe utgifter knyttet til 
åpning og drift av Lørenskog hus og fra første kvartal 20 1 1 må påregnes fulle driftsutgifter og 
inntekter. Det vises her til vedtatt driftsplan for Lørenskog hus. Det forutsettes at utleie m.m. 
knyttet til organisasjonenes (det frivillige kulturlivet) bruk av Lørenskog hus subsidieres slik at 
disse betaler 50 % av ordinære satser. 
I forbindelse med innflytting i Lørenskog hus foreslås bibliotekets mediebudsjett økt med 
300.000 kr i 201 1 og 2012. Fra 2013 videreføres 150.000 kr som en årlig ølning. 
I henhold til driftsplan for Lørenskog hus skal Volt drifte kantinen for de ansatte i huset. Netto 
årlige utgifter er beregnet til 740.000 kr basert på erfaringstall fra kantina på rådhuset. 1 201 1 er 
forutsatt 10 måneders drift av kantina. 
Driftstilskuddet til organisasjoner har gått ned de siste årene. Fra 201 1 økes det samlede tilskudd 
med 350.000 kr. Dette tilsvarer en økning på ca. 30 % for driftstilskudd per medlem. 



Regnskap 2008 
Vedtatt budsjett 2009 

Endrede budsiettforutsetnincier: 
- ingen 
Tekniske iusterinqer: 
- ingen 

Forskrift- oa oppclaveendrincler: 

Konsekvensjustert budsjett: 

- ingen 
Konsekvensjustert budsjett 

Endrede budsi ettforutsetninger: 
e Enheten er definert som en selvkostaktivitet som selv innen egne rammer må dekke alle 

merutgifter. 

Forslaifts- og oppgaveendringer: 
e Det foreslås ingen endringer knyttet til nye forskrifts- og oppgaveendringer. 

O 

Forslag 201 0-201 3: 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
Ølte renter og avdrag som følge av digitalisering av arkivet, må dekkes innen egne rammer som 
følge av at enheten er definert som en selvkostaktivitet. 

O 

Endringer vedtatt av kommunest~re/formannskap 
e Det foreslås ingen endringer lmyttet til nye vedtak i kommunestyre og formannskap. 

Innsparingerlrammei usteringer: 
e Eventuelle innsparingerlrammejusteringer vil kun påvirke enhetens prissetting. 

O O 



Nye tiltak m.m. 
e I2010 foreslås anskaffet ny programvare - Xfactor GIS Programvare. Fra samme tid er lagt økte 

vedlikeholdsutgifter knyttet til dette. Dette er et "prognoseverktøy" som vil bli anskaffet og driftet 
av UTJ, under forutsetning av at de som ønsker å benytte dette, betaler kostnaden for 
ansltaffelseldrift. Forespørsel er sendt aktuelle brukere av programmet. 

Tekniske tienester 

Vedtatt budsjett 2009 
Lønns-lprisstign. 2008-09 

Endrede budsiettforutsetninaer: 
Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 
Driftlvedl. hold gls-vei Losby 
Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 
Økte kostnader veger 

Lønns-Iprisstign. 2009-1 0 1 9311 5981 1 1 
Regnskap/budsjett (2010-kr) 47.5021 30.4961 30.4961 30.4961 30.496 

Tekniske iusterinqer: 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Red. kalk. rente VAR 
Priskorrigering 09-1 0 

30.496 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinaer vedtatt av k.st./f.sk.: 
- ingen 

Inns~arinaer/rammeiusteringer: 
Redusere asfaltering av veier 
Red. standard vinterved1.h. veier 

Nve tiltak m.m.: 
- ingen 

Konsekvensjustert budsjett: 

Siim nettoramme 
Hvorav overført r i l :  

Endrede budsjettforutsetninger: 
Det er ildte tatt hensyn til eventuell økning i utgifter og inntekter på VAR-området som følge av 
økt boligbygging. Dette da selvltost innebærer at økte utgifter dekkes av tilsvarende merinntekter. 
Det forutsettes følgelig lik nettoramme som i 2009. 

e Fra 201 1 er avsatt 214.000 kr årlig til drift og vedliltehold av gang-/syl&elvei til Losby. 
e I løpet av de siste år har enheten overtatt driftsansvar for diverse nye fortau og veier. Dette gjelder 

b1.a. Skårerveien vllørenskog stasjon, Åsheimveien og Bårlistien, samt fortau Hagasvingen, Oscar 
Wistingsvei og Kleiva. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av dette er beregnet til 
330.000 kr. 

32.100 33.399 33.835 34.616 



Tekniske iusteringer: 
Som følge av investeringer innen VAR-området beregnes kalkulatorislte Itapitalkostnader. Disse 
inntelttsføres i enhetens vanlige regnskap. Endringer i kalkulatoriske kapitalkostnader "overveltes" 
deretter til kommunens utgifter til renter og avdrag. 

Forslrifts- og; oppgaveendringer: 
Det er forutsatt en to-deling av veinettet i Norge fra 2010. Lørenskog kommune vil få ansvar for 
drift og vedlikehold av nedklassifiserte veger med en anslått årlig kostnad på 3 10.000 kr. 

Forslag 201 0-201 3. 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
e Her er ført opp ølte driftsutgifter for enheten knyttet Tverrveien og trafikksildterhetstiltak og økte 

inntekter som følge av utskifting gamle veilysarmaturer. 
r Økte renter og avdrag gjelder oppførte investeringer som ikke gjelder VAR-området. Disse 

utgifter er deretter truldtet ut av rammen. 

Endringer vedtatt av kommunestyre/formannskap 
e Det foreslås ingen endringer knyttet til nye vedtak i kommunestyre og formannskap. 

Innsparinger/rammeiusteringer : 
r Innsparinger/rammereduksjoner på til sammen l mill. kr er ført opp i samsvar med enhetens lavest 

prioriterte tiltak/virltsornheter: 
- Asfaltering av færre veier per år. I2007 ble enhetens ramme økt med 2,5 mill. kr årlig til å ta 

iglen etterslep på asfaltering/opprettholde veistandarden. Denne avsetning reduseres nå med 
0,5 mill. kr. 

- Redusert standard på vintewedlikehold. Etablering av eget snødeponi vil i tillegg redusere 
utgiftene til bortkjøring av snø. 

Nye tiltak m.m. 
Det foreslås ingen nye tiltak. 



Ikke kompensert lønnsvekst 08-09 
Kommune- og stortingsvalg 
Skifte av kommunestyre 
Andel innkjøpskoordinator + oppl. 
Andel brukerstøtte IKT 
Vennskapsbesøk 
Opplæring folkevalgte 
Opplæring innkjøplanskaffelser 
Brukerstøtte IKT 
Div. økninger fellesutgifter 

Tekniske iusterinaer: 
Korr. kalk. Avskrivninger 
Korr. bet. ind. kostn. UTJ 
Lønnsvekst 2009-10, inkl. T&P 
Priskorrigering 09-1 0 

Forskrift- oa oppsaveendrinaer: 

Driftskonsekvenser av nve invest.: 
Øktelreduserte driftsutgifter 
Økte renter og avdrag 

Endrinqer vedtatt av k.st./f.sk.: 

Økt tilskudd NRD (inkl.husleie) 

Inns~arinaer/rammeiusterinaer: 

Informasjon og transport 

Nve tiltak m.m.: 
Erstatninger barnehjemsbarn 

Konseltvensjustert budsjett: 

Endrede budsiettforutsetninger: 
For 20 1 1 og 20 13 er det lagt inn kostnader i forbindelse med avvikling av ltommune- og 
stortingsvalg med 1.205.000 kr. Det er tatt hensyn til tilleggsbevilgning i 2009 på 300.000 kr til 



avvikling av valgene. I201 1 er videre avsatt 215.000 kr i forbindelse med skifte av 
kommunestyret og 200.000 l a  i 201 1 og 100.000 kr i 2012 til opplæring av politikere. 
Lørenskog kommune er vennskapskommune med de nordiske kommuner: Rødovre, Taby og 
Jarvenpaa, og med Garching i Tyskland. I budsjett 2009 ligger inne midler til vennskapsbesøk fra 
Garching. Dette besøket er imidlertid utsatt til 2010 - og tilsvarende beløp er ført opp da. Fra 201 1 
er det ildte ført opp midler til vennskapsbesøk. Dette da der er usikkert når Lørenskog igjen sltal 
være vertskap for de nordiske kommuner og hyppighet av vennskaps-besøkene med Garching. 

e I 2009 er det budsjettert med 182.000 kr til opplæring i forbindelse med innkjøplansltaffelser. I 
samsvar med tidligere plan reduseres denne s~rski l te  bevilgning til 100.000 kr i 2010 og bortfaller 
deretter. 

e Etablering av kommunal brukerstøtte IKT sluttføres ved opprettelse av 1 stilling. Denne er 
finansiert ved overføringer fra de enkelte enheter og sentraladministrasjonen. 

e Diverse økninger fellesutgifter gjelder økte utgifter til arbeidsgivers andel OU-midler og økt 
premie til ansvars- og underslagsforsikring. 

Telaiiske justeringer 
Fra 2010 er utbyggingstjenestens "betaling" av indirekte kostnader redusert med vel 1 mill. kr med 
baltgrunn i ny korrigert kostnadsfordeling knyttet til arbeidet med kommuneplanen. 

Forskrifts- og oppgaveendringer: 
* Det foreslås ingen endringer knyttet til nye forskrifts- og oppgaveendringer. 

Forslag 201 0-2013: 

Driftskonsekvenser av investeringer m.m. 
Her er ført opp ølte drifts- og vedlikeholdsltostnader knyttet til ny programvare økonomi. 
Videre er ført opp økte renter og avdrag knyttet til ny programvare økonomi, IT-investeringer og 
sentralarkiv. Disse utgifter er deretter trukket ut av rammen. 

Endringer vedtatt av kommunestyrelformannskap 
Fra 2010 er antall kommunestyremøter (og formannskapsmøter) økt med et per halvår. Beregnet 
merutgift som følge av dette er 13 1 .O00 kr årlig. 

e 12009 er kommunens tilskudd til NRD økt med 487.000 kr og i tillegg vil NRD bli belastet 
husleie m.m. knyttet til bruk av kontorer. Husleie for lokaler i Lørenskog rådhus som inntektsføres 
under BET vil utgjøre 67.000 kr. 

Innsparingerlrammeiusteringer: 
e Innsparingerlrammereduksjoner på til sammen 500.000 kr er ført opp i samsvar med enhetens 

lavest prioriterte tiltak/virltsomheter: 
- Bevertning, transportutgifter og opplæring for folkevalgte er redusert med 95.000 la. 
- Sentrale opplæringsmidler er redusert med 75.000 kr. 
- Kosulenttjenester, hovedsakelig inne IT, er redusert med 230.000 l a  og IKT-kommuniltasjon 

med 45 .O00 kr. 
- Informasjon og transportutgifter er redusert med 55.000 la. 

Nye tiltak m.m. 
o Fra 2010 foreslås etablert en ordning med billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn. Krav 

og behandling av disse skal skje i løpet av en tre-års periode. Anslag for totale kostnader for 
ordningen er ca 10 mill. kr som er fordelt med 2,5 mill. kr årlig i hele perioden. 

e I samsvar med tidligere forutsetninger økes antall lærlinger fra 30 til 32 årlig fra 20 11. 
e Til tiltak knyttet til kommunedelplan for klima og energi avsettes 130.000 la  i 2010 til 

viderefordeling til øvrige enheter. Fra 201 1 forutsettes slike tiltak finansiert innen den enkelte 
enhet. For å ivareta tiltak som vil belaste sentraladministrasjonens budsjett avsettes i tillegg til 
nåværende bevilgning 100.000 kr årlig. 

e Tilsladd til sivilforsvaret er 0kt med 37.000 kr årlig, jf. kommentarer vedr. NRBR. 



Vann- avløps- renova ons- og 
feieavgifter, 

selvkostskjema 
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DEKNINGSGRAD RENOVAS JON 20 10 

P- 

INDIREKTE KOSTNADER: 
STBTTEFUNKSJONER 
Teluiisl< administrasjon 
Kallulatorislte renter 

TILLEGGSTJENESTER 

SUM DRIFTSINNTEKTER 



DEKNINGSGRAD FEIING 20 10 

Porto/ltunngl øringer 

- 



egg 6 a 

Oversikt over det enkelte 
investeringsprosjekt 

Del a, prosjekter fores 
rådmannen i planperioden 

Prosjektene ligger i samme rekkefølge 
som i hovedoversikten på neste side 



INVESTERINGER, RADMANNENS FORSLAG 



SUM 433.391 466.1 1 O 145.321 168.820 222.800 1.003.051 1.682.442 451 20.148 - 



Renter og avdrag 
Netto 

Sum finansiering: 

driftskostnader 
SUM 

2010 201 1 2012 2013 
Overført fra 
driftsregnskapet 

1.020 1 10.132 1 13.424 1 20.148 
2.704 1 22.595 1 26.329 1 35,122 

Salgsinntekter 120.200 129.626 

MVA komp. 
Stillemidler & 

inntekter 
Ordinære lån 

75.474 1 15.048 1 l .200 1 1.200 

landre tilskudd 
Lån dekket av 

1 .O00 650 2.800 200 





PROSJEKT: rasjer, BET 
endomstjenesten 

ITotal investerina: 

I~admannens kommentarer: 

" 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Tiltaksgruppe: 
Prioritet. 
Startar: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

3 
20 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utfagninget 
a@ fgjiab&@a g@&@g&$&gq ~17Qfres @v økonomiaud~linger 



PROSJEKT: us 
ndomstjenesten 

I Rådmannens kommentarer: I 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ådmannens kommentarer: 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløo i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: rende tiltak 
ndomstjenesten 

I ~ i l t a k s a r u ~ ~ e :  2 1 Gule felter fvlles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregningel 
BUfHt gj@6@'Wy~@geir sl()@ dvt gnctres av økonomiavdeling@r 

Enhetens kommentarer: Ethvert prosjekt som kan dekke sine egne kostnader, det være seg drifts- eller 
finanskostnader, gjennom besparelser av utgifter eller økte inntekter. Sak må utarbeides til formannskapet i hvert enkelt 
prosjekt. 
lilådmannens kommentarer: I 

Overf. fra driftsregnsk. 

Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: yke- hjem, nødstrøm 
ndomstjenesten 

I Rådmannens kommentarer: I 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ITotal investerina: 
Gule felter fylles ut av enheten 

Grønne felt er automatiske utregninger 
Startar. 3J&ffA$ @1.,fa@& 9&'Cy8$bg& som endre8 av shr)nomiausi@Iinger 

Enhetens kommentarer: Arbeidet med brannoppgraderingen av rådhuset har ikke kommet i gang som følge av at 
dette var et prosjekt som er lagt sammen med oppgradering av kommunestyresalen og brukertilgjengelighet (universell 
utforming). Brannoppgraderingen av rådhuset ble ikke ferdigstilt når prosjektet ble gjennomført sist, og det gjenstår 
oppgradering av hele trappeoppgangen1 heisene samt inngangspartiet1 resepsjonen. 
Dette arbeidet omfatter utskifting av alle dører inn til hver etasje samt utskifting av alle heisdører og branntettinger i hver 
etasje. Estimert kostnad for dette arbeidet er ca. 2,5 mill. kr. 

ådmannens kommentarer: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: v lekeplassutstyr 
ndomstjenesten 

Enhetens kommentarer: Kommunen investerte i 1998-1999 ca. 4 millioner kroner i nytt lekeplassutstyr i kommunens 
barnehager. Barnehagens uterom og lekeplassutstyr er utsatt for stor slitasje og behovet for reparasjoner og 
vedlikehold er derfor stort. Utskiftingen av ødelagt og ikke forskriftsmessige lekeplassutstyr er en kontinuerlig prosess, 
og det er forsatt en del lekeplassutstyr både på skoler, barnehager og lekeplasser som bør skiftes ut. Dessuten vil en 
utskifting av lekeplassutstyr være med a få vekk kildene til forurensing fra CCA-impregnert trevirke. Totalkostnaden for 
det gjenværende arbeidet med å få byttet ut slitt lekeplassutstyr er på ca 2,5 millioner kroner. Det bør derfor settes av 1 
million kroner årlig i tre år, deretter bør det settes av 250.000 kroner pr år til å holde lekeplassutstyr i forskriftsmessig 
stand, i tillegg til de 250.000 som man fikk plusset på budsjettet etter forrige store investering i 1998-1999. 

Rådmannens kommentarer: Tiltaket føres kun opp for 2010 av hensyn ti l den anstrengte økonomien senere i 
lanperioden. 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Brannoppgradering, fornyelse av salen, universiell utforming. Utskiftning av alle dører i hver 
etasje, utskifting av heisdører og etasjevis branntetting. 
liladmannens kommentarer: Av hensyn til saldering av budsjettet må tiltaket forskyves til 2012. 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

Finanskostnader: 
Renter 1 120 I 238 1 233 1 228 
Avdrag - I 96 1 96 1 96 



Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Rolvsrudhjemmet 
en 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ygg Sørlihavna 
Enhet: I Kulturnenesten 
Total investerina: I l 100l 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

" 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 1 Lå;p;;;;:; inntekter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: g reparasjoner Vasshjulet. 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: n 
ten 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: mer 
ten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregningel 
316 fgtgagfhsb $~&ping& ftvt endras  av økansmiavdelingcåtr 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: g Kjenn samfunnshus 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: ~ y s i ø y ~ e  Kurland 
I ~ n h e t :  I Kulturtienesten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne feit ar automatiske utregninger 
pl#,&& $ $itg&wyMngq'm endres av nrkoonomjav4@linger 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

inanskostnader: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Skateboardanlegg Rådhucparken 
I ~ n h e t :  I Kulturfdenesten 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



urranse ny kirke 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Beløo i hele 1.000 kroner 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Wille (traktor) 

Enhetens kommentarer: Willen er nå 10 år gammel, og står foran en rekke store reparasjoner. Disse vil beløpe 
på inntil 200.000 kroner. Det vil derfor lønne seg å bytte ut maskinen før dette reparasjonsbehovet blir akutt. 
Ingen økte driftsutgifter. 
Rådmannens kommentarer: Utsettes til 201 1 grunnet kommunes økonomiske skituasjon. 

Finansierina: 
verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Lørenskog sykehjem (K521 5) 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Belan i hele 1 .O00 kroner 

ndre driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



av omsorgsboliger til sykehjemsplasser 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Finanskostnader: 
Renter 
Avdrag 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Utskifting av biler i hjemmetjenesten 
orgstjenseten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

L Q16 j#~~fgg$$;~pp1y&1~&r~5orn evt endres qv rakanomi@vdelingen 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: mmune Norsk Helsenett 
sorgstjenseten 

rf. fra driftsregnsk. 

inanskostnader: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

Drift: 
FDV 
Andre driftskostnader 
Sum 
Inntekter 
Netto driftskostnader 

350 
350 

350 

350 
350 

350 

350 
350 

350 

350 
350 

350 

1.400 
1.400 

1.400 



PROSJEKT: ,Utskifting av senger Larrenskog sykehjem (K5216) 
Enhet: I Pleie- og omsorgstjenseten 

-9 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
[ordinære lån 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



v eiendommer 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: 

7 

ådmannens kommentarer: Kostnaden vil normalt falle på den enkelte enhet, men det finnes tilfeller der en 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Ny plattform for kommuneregnskapet 
listrasjonen 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

b8&mk ftvl endr@@ av @kanomipvd@lingqn , 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 
I ~ i d l .  bevlbrukl 20101 201 11 20121 20131Sum ~eriode I ~ o t a l  kostnad1 

Investering 1 I 1 660 1 I I 660 1 660 ( 
Finansierina: I I I I I I I I 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd -- 
Lån dekket av inntekter 
Ordinare lån 660 

----p.- 
660 660 



PROSJEKT: e Rasta 
pveksttjenesten 

IRådmannens kommentarer: Skårersletta betaler i dag 2,5 mill. kr. i årlig husleie. Overflytting til Rasta bi 

Tiltaksgruppe: 
Prioritet 
Startar: 

medfører at besparelsen på husleie kan betjene renter og avdrag på investeringen og endrede FVD kostnader. 
En vil måtte komme tilbake med en endelig beregning ved budsjetteringen for 2011. 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

4 
9 

201 O 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
al4 Odt &$t$@ m~g4njpg@mm 8@ endres BY c3konomiavd9lingel: 

I:;&M(:t:; inntekter 

ndre driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: g og utvidelse av Kjenn skole 
pveksttjenesten 

lilådmannens kommentarer: Prosjektet foreslås utsatt i ett år grunnet kommunens okonomiske situasjon. I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: spesialarealer Åsen skole 
pveksttjenesten 

Enhetens kommentarer: Det er i dag arealer på Åsen skole som kan tas i bruk som en ny base for inntil tre barn. 
Dette krever imidlertid en mindre oppgradering av annet areal som må brukes til annen spesiaiundervisning. 
Dette bør kunne løses innenfor en kostnadsramme på kr. 200.000,-. l Rådmannens kommentarer: I 

Beløp i hele 1.000 kroner 

verf. fra driftsregnsk. 

lordinære lån I I 200 I I I 200 " 200 1 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: tasion Asen skole , --v.. 

tjenesten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
#j& b?t:$r fag@ ~~d%$ningw s ~ m  @&!t endres 1 v  okanorr)iavdeling)er 

I Rådmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 

landre tilskudd 

Beløn i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: ødegården1Limtomta 
pveksttjenesten 

Enhetens kommentarer: Driftskostnader er stipulert til ca 25 mill kr for første driftsår. 

I~ådmannens kommentarer: I 

verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Dette gjelder skolen. Turnhall er eget prosjekt tilhørende Kulturtjenesten. 

entarer: Prosjektet foreslås utsatt i to år grunnet kommunens økonomiske situasjon. 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

-. - 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



base helsestasjon Rasta 
pveksttjenesten 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Belan i hele I 400 kroner 

ndre driftskostnader 

Netto driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



lokaler Fjellhamar 
pveksttjenesten 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinaere lån 

Beløo i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



nytt NAV bygg 
siale tienester 

I ~ o t a l  investerina: 1.&0 1 
Gule felter fylles ut av enheten 

I > Grønne feit er automatiske utregninger 
@\d faqt+ka&@iwr sgm evt endres av økon~miavdelingsn 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Kommunen er gjennom avtale med utbygger forpliktet til å bygge denne veien. Årlig 
driftsut~ifter beregnes til 76.000 kr. 

lilådmannens kommentarer: 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Beløo i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Lørenskog grønne sentrum 
I ~ n h e t :  ITekniske tienester 

verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Gule felter fylles ut av enheten 
Prioritet: Grønne felt er automatiske utregninger 
Startar. fe& B L ~ @ ~ ~ % P Q I Y M I ; X ~ ~ ' ~  endr@$ av vkoncgmirslvdelinget 

ådmannens kommentarer: 

verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Lørenskog har igjen ca. 1.100 lysarmaturer med kvikksølvlamper, disse skal i henhold 
til EU-direktiv skiftes ut innen 01 .01.2011. 

ådmannens kommentarer: 

verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Diverse veilvs 
I - - -  

I ~ o t a l  investerinn. 6500 l 
Gule felter fylles ut av enheten 

Grønne felt er automatiske utregningei 
Startar: ~_y$~I~g'&m qvt eqdrw pv ~gkonsmiavdelinger 

l Rådmannens kommentarer: I 

Finansierinn: . . . - . . - . - . . . . 
verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Gule feiter fylles ut av enheten 
Prioritet Grønne felt er automatiske utregningel 
Startar 201 0 3i&j8&9fef4$i6 ,~p~l&g!db& pj$n fivt findras av ar konomiavdelirlg er 

lilådmannens kommentarer: I 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ter 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregningei 
%k,hlt k@&& "' e*  nfaghrn qvfe'sndres av økonnmiavdelingfer 

Beløp i hele 1.000 kroner 

verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Til MS-utvalgets disposisjon 
I~nhet :  I iekniske tienester 

Enhetens kommentarer: Det avsettes 0,5 mill. kr årlig til miijø- og samferdselsutvalgets disposisjon for 
investeringstiltak i samråd med tekniske tjenester. l Rådmannens kommentarer: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



1 Johan Svendsens vei VA 
lester, selvkost 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninget 

s~dreg av økoaomiavClelinga[ 

Enhetens kommentarer: VA-ledningene som ligger i Ole Bulls veilJohan Svendsens vei er fra 1950-tallet og det 
er behov for å skifte ut eksisterende ledningsnett. Utskiftingen gjelder vannledning og med separering av 
eksisterende fellesledning for spillvannlovervann over en strekning på 360 m. l Riidmannens kommentarer: I 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Finansierina: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Kjennveien er i forhold til de opprinnelige planene for opprustning blitt forlenget helt 
frem til rådhuset. I forlengelsen frem til rådhuset legges det nytt VA-system for å kunne få til ringforbindelse for 
vannforsyning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med vei. Avskrivninger og renter kostnadsføres 

t. 
lilådmannens kommentarer: 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 

Belen i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: kollen 
nester, selvkost 

I Rådmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Beløn i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



g av samitærarkivet 
mester, selvkost 

Investering 
Finansiering: 
Over-. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

I 

Beløn i hele 1.000 kroner 

Tiltaksgruppe: 
Prioritet: 
Startår: 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

2 
6 

201 0 

Finanskostnader: 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
$14 f&~@g&$hjply~&&,s~~ @yt pfldreg av ø konomiavdtalingqr 

Renter 
Avdrag 

1 I I I I ' 



loraveien VA 
nester. selvkost 

i ~ o t a l  investerina: I 3 7 ~ a  
Gule felter fylles ut av enheten 

Grsnne felt er automatiske utregninger 
Startar: 201 O %pd$$dlwk ~~ endr@$ @v ~ak~nornlav6ieiingc;r 

ådmannens kommentarer: 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beleo i hele 1 .O00 kroner 

Finanskostnader: 
Renter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ra rådhuset til Blåkollen 
nester, selvkost 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Tiltaksgruppe. Gule felter fylles ut av enheten 
Prioritet. Grønne felt er automatiske utregningei 
Startar 201 O %hmtnaa, pfi cancfns av økonamiavdalingsr 

IRadmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



lilådmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



verf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



egg 6 b 

Oversikt over det enkelte 
eringsprosjekt 

Del b, pro ekter ikke foreslått av 
rådmannen i p an perioden 

ektene ligger i samme rekkefølge 
som i hovedoversikten på neste side 



FORSLAG TIL INVESTERINGER FRA ENHETENE UTENFOR RADMANNENS FORSLAG 



Konsekvenser for driftsbudsiettet: 

2010 2011 2012 2013 

Renter og avdrag 
l Netto 
driftskostnader 
SUM 

Sum finansierinq: 

2010 2011 2012 2013 
Overført fra 
driftsregnskapet 

I Salgsinntekter 

MVA komp. 
Spillemidler & 
andre tilskudd 
Lån dekket av 
inntekter 
Ordinære lån 



PROSJEKT: 
ndomatjenesten 

.. 
I ~ i l t a k s a r u ~ ~ e :  Gule felter fvlles ut av enheten 

Grønne felt er automatiske utregninget 
314 d$& pr,'&st@ $~ply~f ing~~@rn @v3 endre?$ av øk~nf4miavdeiingsr 

Enhetens kommentarer: Rehabilitering av leilighetene i andre etasje i skolen ble utført i 2008 og i inneværende ar blir 
skolen malt utvendig. Utomhusanlegget til bygget trenger også å rehabiliteres. Gjerder og porter mangler eller er 
ødelagte. Asfalten på gårdsplassen/parkeringsplassen har flere partier med krakeleringer og huller. De gamle trærne 
ma sikres og bevares og annen vegetasjon som enten er død eller har forvillet seg inn i hagen mg fjernes. Ny 
vegetasjon i form av trær, lignoser og stauder må plantes inn. Kostnadene til planlegging og rehabiliteringen av 
utomhusanlegget vil komme på 700.000 kroner og beløpet bør avsettes til dette formålet. 
I~ådmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Relan i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



g av Knatten 
ndomstjenesten 

Enhetens kommentarer: Rådhusparken har blitt en flott park med tresti og brygger langs Langvannet. Fra 
Rådhusparken ser en over Langvannet til Knatten hvor en det er en fiskebrygge som er tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Dette omriidet som g6r fra fiskebrygga og bort til RenseparkenIRådhusparken trenger Ci 
oppgraderes med ny brygge, tresti i vannkanten, plenarealer og ny vegetasjon. 
Parkkontoret ber derfor om 500.000 kroner for å få opparbeidet dette området til en bedre standard. 
Ariiae driftskostnader til driflina av området er bereanet til 20.000 kroner. 
IRådmannens kommentarer: I 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



I ~ i l t a k s a r u ~ ~ e :  Gule felter fvlles ut av enheten - -  - - .- J - - -  - - - -  

Grønne felt er automatiske utregningel 
&i& N ~ ~ S j p p I ~ i ~ e r ' s o r n  #q andres av økonomiavdalinger 

IRådmannens kommentarer: I 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Beløn i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Ren tesats: 



plass 
domstjenesten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

Startår 31# f@lt er f&@ @fMind%r pgm /tngr@s av økc)nominvdeling@r 

Enhetens kommentarer: Det er hele tiden en kontinuerlig prosess å oppgradere eksisterende lekeplasser i kommunen 
og parkkontoret har som mål Ci oppgradere en lekeplass i året. På Blåkollen lekeplass er i det i dag noe lekeplassutstyr 
for de minste og en grusflate til ballspill. Parkkontoret ønsker å tilrettelegge lekeplassen med et mer allsidig innhold 
med tanke på å stimulere lokalbefolkningen til opphold, lek og aktivitet. For Ci få gjennomført prosjektet bør det avsettes 
300.000 kroner til lekeplassen. 

I Rådmannens kommentarer: I 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Ant års avskrivning 

Rentesats: 



lutgiftsbesparende tiltak. 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 

. . . . - . . - . . - - - . . -. - - . . 
Renter 
Avdrag 

13 ( 24 1 23 ( 22 1 21 1 19 
I 25 1 25 1 25 1 25 1 25 



ådmannens kommentarer: 

rf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



sialbygg gravlund 
ten 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 
ITidl. bevlbrukl 20101 201 1 1 20121 20131Sum ~er iode 1~otal  kostnad1 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk, 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



er Åsen og Rasta 
ten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grsnne felt ar automatiske utregningel 
31å @r@$&@ $6$pn]~gkr wrn evt endrgs av ar<onomi@vivdeliqger 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløn i hele 1 .il00 kroner 

ndre driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Kjenn folkebad 
ten 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløo i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: skiskytteranlegg Losby 
ten 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Gr~snne felt er automatiske utregningel 
3)# fd~@k:f8@8,&ply@fiiInger korn 66 tandres av ~konomlavd~ l l~er  

Beløp i hele 1.000 kroner 
ITidl. bevlbruktl 20101 2011 1 20121 20131Sum ~er iodel~ota l  kostnad I 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Nytt gulvltilbygg Fjellhamarhallen 
I ~ n h e t :  I Kulturtienesten 
ITotal investerina: 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

Startar 201 O #j#,f#f qa~~fga@:b&!$iaqig;&m endres av @korlomiavdelinger 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
I ~ å n  dekket av inntekter 
Jordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



nlegg Torshovbanen 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninget 

f#t ~q$i&bj? Qf@mniqf 61% sndr~s av r~lkon~mlavgtelinge~ 

Overf. fra driftsregnsk. 

Finanskostnader: 
Renter I I I 45 1 89 I 87 
Avdrag - I 45 1 45 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: viaermiljøanlegg 
ten 

Granne felt er automatiske utregningei 
34 fdk~!' @ ~ ~ S " ~ P ~ Y J Q ~ ~ C ~ O ~ , ~ ~  endr@$ av gkonomiavdellngtar 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
blbfdt an%$3b.ft e;!P~1~6iigi~w evt andras av økon~rniavdelingei 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning I 
Rentesats: 



PROSJEKT: av tunplan, Losby besøksgård 
ten 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Banen er tenkt lagt som en rundbane rundt eksisterende trialbane, og er tiltenkt den 
yngre delen av senteret brukergruppe (6-12 år). (SM:motorcrossbane) I   adm annens kommentarer: I 

Finanskostnader: 
Renter l 4 1 21 1 34 1 34 1 33 1 32 
Avdrag I 4 1 18 1 18 1 18 1 18 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Konposteringsanlegg, besøksgård 
I ~ n h e t :  I Kulturtienesten 
I ~ o t a l  investerina: 70201 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløp i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Styrkefrenlngspark 
liinhet: I Kuiturtienesten 
t ~ o t a l  investerina: 650 1 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
"#Am@f$@t@ '*ifpni&$r wrn w d n s  av øh~ncimiavsJellnger 

Overf. fra driftsregnsk. 

Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



ark 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grarnne felt er automatiske utregninget 
31& tdcjl~@f&st~ ~ p ~ s n i n g ~ r % ~ t a n  evt endre$ av 0k~nsrniavdelinger 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd lg1~e4&:;;; inntekter 

Beløo i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: BM-bane Sørlihavna 
I~nhet: I Kultufiienesten 
[Total investerina: -.- . 

I 

I~i l taksaruone~ Gule felter fvlles ut av enheten - - -  - - , - 

Grcanne feit er automatiske utregninger 
$14 fglt @b fast@ #p$#hq?@geg~m a% qndres @v økanorniavdelinger 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



rbindelsesløype Mariholtet - Losby 
n 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd Io,;~~;;~;;; inntekter 

Relan i hele 1.000 kroner 

Ant års avskrivning I 
Rentesats: 



PROSJEKT: irkegården 
ten 

Enhetens kommentarer: Av arbeidsmiljømessige og estetiske hensyn bør strøsand og jord lagres under tak. I dag 
-limer dette under åpen himmel. l ~ådmannens kommentarer: I I I 

Overf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: 
ten 

Gule felter Slles ut av enheten 
Grønne felt ar automatiske utregningel 
$14 f & @ & $ & ~ p ~ & & i ~ @ r M  Q$ qngres av nrkonorniav<ddinger 

dmannens kommentarer: Det bevilges midler til ny løypemaskin som forhåpentligvis vil være driftssikker. 

Ant års avskrivning n 
201 o 0 1  201 3 2014 201 5 

Rentesats: 



omsorgstilbud i bo- og omsorgstjenesten 
sorgstjenseten 

rf. fra driftsregnsk. 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Beløp i hele 1 .O00 kroner 

I ITidl. bevlbrukt l 20101 201 1 1 20121 20131~um ~eriodelTotal kostnad I 

I Finansierina: I I I I I I I I 
Overf. fra driftsregnsk. 

Andre tilskudd 

ndre driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: n 17 
sorgs 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

064314 f~&d+pf@s~q,,&ply~i&~r~mi. evt sndrss av ojton@miavdeling~n ' 

Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



løverveien 2 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: heldøgns omsorg - (jf K5101 og K5301) 
sorgs tjenseten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

: i @ l å ^ ~ @ ~ & $ t ~ ~ i ~ y ~ ~ g e r  $ 9 ~  wvt endre8 gv ø k~n~ffliavdelingen, 

Overf. fra driftsregnsk. 

Lån dekket av inntekter 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: anisert drift ved Lørenskog sykehjem 
orgstjenseten 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



inventar og utstyr 
sorgstjenseten 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

erf. fra driftsregnsk. 

Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 

I finanskostnader: 1 

Ant års avskrivning 

Renter 
Avdrag 

Rentesats: 

13 1 31 1 43 1 53 1 55 1 48 
- 50 1 80 1 I l 0  I 140 1 140 



planer for utbygging Dovre 
sorgstjenseten 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT- Iheim 
pveks 

s kole 
'$tjenesten 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 
314 &!t $rr f ~ t e  ~pph($nj~1~~Qr qQrn gvt andres av øk~nomiavdeling@r 

Beløp i hele 1 .O00 kroner 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Enhetens kommentarer: Mindre innvendige ombygginger (sette opp lettvegg og dør) for å etablere 
tilfredsstilende lokaler for innførinasklassen på Løkenåsen skole. 
I~ådmannens kommentarer: Må tas innenfor driftsrammen. I 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: 

ens kommentarer: Før tiltaket eventuelt foreslås, må gevinsten ved frigjøring av tomter utredes 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Belao i hele 1 .O00 kroner 

Andre driftskostnader 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 

Ant års avskrivning 

Ren tesats: 



PROSJEKT: 
nes ter 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninget 
$14 fplt pa f@f@Am&g~jg&18~ &m $yteendres av økanorniavdelingsl! 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Turveier og turstier 
I ~nhe t :  l i  ekniske tienester 
I ~ o t a l  investerina: 

L 

9501 

Gule felter fylles ut av enheten 
Grønne felt er automatiske utregninger 

Startar: $i#j@j-~f @&2k $&$@m e% endres av økon~miavc;i,siingler 

Enhetens kommentarer: Turstiene er på MS-utvalgets prioriteringsliste, og ville kunne opparbeides som gruset 
tursti med brekke 1,5 meter. 2010 tursti SolheimlSkårer-Rolvsrud vlNordliveien. 2011 tursti Knatten - Åsen- 
Løkenåsveien. 2012 tursti Dovre-Knatten. 2013 tursti Fjellet-Vesletjern-Marcus Thranes vei. 
Rådmannens kommentarer: Det benyttes for tiden betydelige midler til turveier- og stier gjennom andre 

Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 
Lån dekket av inntekter 
Ordinære lån 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



PROSJEKT: Utfartsparkering Ekerud 
[~nhet :  I l ekniske tienester 
ITotal investerina: 

Gule felter fylles ut av enheten 
Prioritet Grønne felt er automatiske utregningei 
Startar. $18 ff7attg f@h,s&&hbg %m 9% endres av @kqrlgmiavdslinger 

IDette er nå tatt opp med utbygger. 

l 
Investering 
Finansiering: 
Overf. fra driftsregnsk. 
Salgsinntekter 
MVA komp. 
Spillemidler 
Andre tilskudd 

Ant års avskrivning 

Rentesats: 



Vedlegg 7 

gte KOSTRA-tall, 

Kommunegruppe 13 
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1324300 Bærum 4,7 Rana 

63900 Asker 

1,3 Ringsaker 11 Bærum 6,2 Sandefjord 

1, l  Karmøy (307200 Asker ,3 Rana 

,4 Karmøy 
- 

, l  Sandnes 

08 Asker 

1297100 Oppegård 97800 Oppegård 148441 Lillehammer 14 Skedsmo 9,2 Horten 
- .p .- 

1, l  Sandnes 

03 Kongsberg 
P 

03 Rana 73500 Sandnes 47046 Molde /3,7 Ringsaker 

271 700 Tromsø 

269800 Lier 

38700 Lier 146517 Harstad /3,4 Sandnes ,9 Hamar 4,7 Hamar 03 Tromsø 

36300 Lsrenskog 46.182 S61en 2 4 Hamar ,4 Horten 

, l  Skien 

9, l  Ringsaker 

0 , l  Rana 01 Harstad 32600 Ski. 14621 7 Kristiansand 12 Ålesund 

1269700 Skedsmo 28200 Kongsberg 46029 Rana /1,7 Lier ,2 Sandefjord 5,3 Skedsmo 00 Oppegård 

266500 Ullensaker 
- 

264400Bodø 

20400 Karmøy 45486 Porsgrun 
. . --p.. . .. 

19800 Skedsmo 45476 Kristian 
. - . ---p- . . . . 

17500 Ålesund 44341 Ringeri 

,6 Askøy 

,6 Drammen 

5,5 Haugesund 

6,4 Gjøvik 

19 Kristiansand 

260400 Molde 

256800Sandnes 

Halden 6,6 Ringerike 

7,5 Steinkjer 14100 Ullensaker 43937 Bærum I1,l Oppegård ,4 Kristiansand 17 Moss 
- 

16 Fredrikstad 1250400 Kongsberg 34800 Kristiansand 143847 Tromsø (0,8 Halden ,6 Moss 9,3 Kongsberg 

248400 Tønsberg 031 00 Haugesund 14351 2 Fredrikstad /0,4 Askøy ,7 Gjøvik 

,8 Sarpsborg 

9,4 Sarpsborg 16 Haugesund 

99800 Sandefjord 42780 Kongsberg 10,3 Kongsberg 4,7 Moss 16 Lier 

,9 Lier 7,2 Lier 16 Lillehammer 88700 Tønsberg 142779 Horten 0 , l  Drammen 

246200 Lillehammer 
- 

45000 Ålesund 

43100 Haugesund 

,9 Ski 8, l  Bærum 

,3 Skedsmo 9,3 Halden 95000 Askøy 42371 Bodø 1-0,l Fredrikstad 16 Molde 

,3 Kristiansund 16 Porsgrunn 

,4 Ringerike 16 Sandnes a1800 Molde 142233 Steinkjer 1-0,3 Karmøy 4,7 Askøy 

1242500 Harstad 54100 Porsgrunn l421 88  rend dal 1-0,4 Kristiansand ,4 Ålesund 5,8 Tønsberg 15 Skedsmo 

241 700 Moss 

2361 00 Kristiansand 

33100 Kristiansund 141789 Tønsberg 1-05 Tromsø 5,9 Lillehammer 5 Ski. 

6, l  Larvik 15 Ålesund 
- 

15 Kristiansund 

,G Haugesund 

235700 Gjøvik 

234800 Horten 

- -- 

232600 Porsgrunn 

,6 Steinkjer 
- -- 

,7 Kongsberg 
-- 

,9 Arendal 

6,5 Ålesund 77800 Bodø (41533 Ski. 1-0,6 Moss 

74700 Moss 40910 Ringsaker -0,7 Ullensaker 

7,9 Kristiansund 
p. 

8,3 Kristiansand 

4 Gjøvik 

4 Karmøy 

74100 Tromsø 40889 Larvik -1,3 G j ~ v i k  
P- p -p- 

71 300 Larvik 40542 Sandefjord -2,l  Haugesund 
- -p- - -- 

38800 Nedre Eiker 40479 Oppegård -2,3 Skien 
- -  

37500 Hamar 39589 Asker -2,5 Bodø 
- -  - - - - 

36700 Skien 39567 Haugesund -2,5 Sarpsborg 
P P 

34700 Lillehammer 39368 Skedsmo -3 Asker 
-- -P P - 

32700 Ringerike 39255 Sandnes -3,5 Nedre Eiker 
- - -P 

321 00 Fredrikstad 39032 Ålesund -3,7 Tønsberg 
- - - -  

j2500 Harstad 38976 K a r m ~ y  -3,8 Horten 
- 

50000 Gjøvik 37836 Halden -4,3 Molde 

Harstad 0,3 Nedre Eiker 4 Sarpsborg 

,3 Nedre Eiker 1, l  Drammen 4 Ullensaker 

1232200 Rana ,8 Lillehammer 1,3 Fredrikstad 3 Drammen 

1231 100 Ringerike 2,6 Harstad 
.--p. 

2,8 Oppegård 

3 Ringerike 

1230900 Kristiansund 2 Halden , l  Bærum 

229100 Arendal 

229000 Skien 

,2 Tønsberg 4,5 Skien 2 Ringsaker 

5,3 Ski 2 Skien ,G Fredrikstad 

1228400 Sandefjord ,7 Tromsø 5,7 Porsgrunn 2 Tønsberg 

227700 Larvik 
- -  

227600 Fredrikstad 
--p- - 

224500 Steinkjer 

,9 Porsgrunn 
. .- .. -- 

Bod0 

1 Arendal 
-- - 

1 Steinkjer 3,7 Bodø 

14400 Sarpsborg 37668 Lørenskog -6 2 LI enammer Ullensaker 02,6 Asker 
-- 

06,5 Arendal 

06,8 Molde 

O Sandefjord 

- 

222400 Ringsaker 

217400 Halden 
-- 

212900 Karmøy 

,7 Oppegård 
.... . 

, l  Molde 

9 Askøy 
. .- 

9 Larvik 

31 l00  Steinkjer 136014 Nedre Eiker 1-8,5 Porsgrunn 1 Larvik 13,4 Tromsø 
. .- 

29,8 Ullensaker 
.- 

9 Nedre Eiker 

31000 Rana 135928 Lier 1-8,7 L a ~ k  
- --p 

1,5 Asker 8 Horten 



87251 Lillehammer 82249 Kongsberg i 82308 Kristiansand 82168 Lillehammc 

182151 Rana 180263 Rana 

- - 

78916 Harstad 

80224 Kristiansund 177432 Kristiansan 

78735 Ringsaker 176656 Ringsaker 

77844 Skien 174898 Sandefjord 

176566 Halden 74161 Porsgrunn 

75281 Bodø 172048 Steinkjer 

74902 Steinkjer 70998 Hamar 

174504 Ringerike 

72509 Arendal 69747 Fredrikstad 

72053 Moss 169160 Haugesunc 

172032 Fredrikstad 68760 Horten 

171916 Ullensaker 168497 Sandnes 

171 337 Asker 168233 Molde 

171269 Sandnes 1~18214 1 

170338 Bærum 67738 Asker 

168879 Horten 166222 Ålesund 

167301 Nedre Eiker 165430 Askøy 

166879 Ski. 165332 Drammen 

165418 Oppegård 163969 Nedre Eikei 

164588 Drammen 163454 Oppegård 

163397 Skedsmo 159336 Skedsmo 

380 Larvik 1125 Sarpsborg I 
390 Sandnes j1 38 Skedsmo I 
338 Porsgrunn 1141 Sandefiord I 
386 Arendal 148  Asker I 
351 Halden 1148 ~ønsberg I 
352 Asker 153 Ålesund 

101 Ullensaker 1163 Halden 1 
11 8 Karmøy 11 72 Larvik I 
219 Skien 1174 Ouueaård I 

220 Sarpsborg 174  Ski. I 
225 Ålesund 1175 Moss I 

309 Ski. 1183 Fredrikstad I 

D 89.4 Rana 

382 Sandefjord 197  Sandnes H 
382 Tromsø 1206 Steinkjer IR( 

1.79 Gjøvik 1221 Kristiansand I 
526 Rana 1221 Lier I 

570 Kristiansand 1226  skøy I 
j1  0 Askøy 1226 Nedre Eiker I 
728 Moss 226 Rinasaker I 

740 Skedsmo 227 Porsgrunn I 

762 Kristiansund 232 Arendal 
- - -- -- 

344 Lier 240 Harstad l I 
346 Steinkjer 1259 Horten I 
306 Horten 264 Uilensaker 
p- - 

195 Bærum /268 Molde I 

294 Hamar 294 Tromsø I 
382 Bodø 1337 Skien I 
131 Kongsberg 1360 Gjøvik I 
j63 Molde 1410 Rana I 
163 Lillehammer 534 Kristiansund I 



11 662 Ålesund 

/l 655 Askøy 

11347Ski a 6 6  Gjøvik 123482 Molde /39,71 Larvik /12,9  rend dal 116 Skedsmo /14,1 Porsgrunn 1265 Molde 1636 Harstad 

~ ~ ~ _ d e f j o f I 5 5 , 9  Nedre Eiker ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ 8 ~ ~ ~ i e ~ ~ ~ ~ a u g e T k ~  - F ~ ~ k e r  3 1  

1220 Ålesund 5 3 , l  Karmøy 120140 Lillehammer 138,35 Porsgrunn 14,2  skøy 1 6 , 9 ~ s k ø y  /15,4 Askøy 1320 Horten 11360 Fredrikstad 

11 59 Skedsmo 

5 1  

R i n n  'Gkj" ';,g9 

1140 Lillehammer 48,2 Halden 18796 Horten 37,74 
-p- 

1123 Tønsberg 47,6 Harstad 17745 Gjøvik 37,71 
2 

I "1121 O Karmøy 39.6 SCin6,er I5910 Drammen /37,11 Sarpsoorg 1 4 7  Lsrcnskop 18.4 Lorenskog 18 6 Lsrenskog '397 L B R ~ S ~ O ~  1180 Halden 
O , - . - - - - - .. 

1083 Ullensaker Rana 15061 Karmøy p . 1 7  Skedsmo I l 7 6  Lillehammer 
--- l ---l 



123 Arendal 1371896 Molde 1375308Askøy j119698~skøy m 1 3 3 , 7  Halden /13,5 Rana /10,9 Drammen 11718 Halden 1235 Bærum 
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2 3  Hamar 1365324 Tromsø j364011 Ullensaker 1107020 Tromsø 1 2 4 , 2  Kristiansund 113,3 Molde 110,2 Hamar 11416 Ringerike 1216 Drammen 

122 Kristiansand 1363690 Horten 1344927 ~ r o m s ø  1105217 Harstad 1 1 2 , 8  Harstad /11,8 Hamar 19,8 Porsgrunn 1121 1 Kristiansund l189 Asker 

95 Skien 
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24 Ringerike 308994 Moss rg 
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94404 Tønsberg 
- 

8 8 e 

I S  Ringsaker 321902  skøy 1269102 Ringsaker 192919 Bærum =92,7 Kristiansand 19,s ~ r o m s ~  (8,9 Ringsaker i1026 Asker 169 Bodø 

3 5' <D - 
LT 

1 9  Skien 1321553 Ski 268949 Asker 192248 Porsgrunn H 9 2  Oppegård /9,3 Lier 18,9 Steinkjer 1024 Harstad 168 Oppegård 
-- 

9384 Drammen 

. . . 

.. 

83876 Kristiansand 
- . . . - -p. 
83806 Fredrikstad 

-- -~ ... 

O 
N 12 Ullensaker 



3,9  Harstad /1,8 Oppegård 1532 Askøy 00 Horten 19162 Sandnes /l131956 Sandnes /18,5 Askøy 1554 Askøy 11 18 Tønsberg 

4 Ullensaker /2,1 Karmøy 1550 Karmøy N 7 8 8 5  Skien 11097627 Askøy 16 ,s  Haugesund 539 Tønsberg / l 1 1  Tromsø 

4 A'ynd 
2 ,2  ~ s k ø ~  684 Sandnes 

-- - 

4 , l  Tromsø 2,3 Sandnes 800 Harstad 

7,8 Halden 7592 Askøy 1039646 Horten 16,5 Ringsaker 532 Harstad 110 Harstad 

16,4 Harstad 528 Kongsberg 11 O Rana m e n  G'..,.. - & 6 3 4 * 7  1 1 1 
14,3  skøy /2,5 ~ s k e r  1898 Tromsø 9 5 , 7  Oppegård 16725 Sarpsborg 1948924 Ringerike 115,~ Oppegård 1528 Tromsø 1107  rend dal 

4,3 Sandnes 

4,3 Steinkjer 

4,4 Kongsberg 

4,5 Karmøy 

105 Steinkjer 
--- - 

l 0 0  Kristiansand 

100 Nedre Eiker 
-- 

100 Sandefjord 

99 Ringsaker 

/4,5 Nedre Eiker /3,2 Ski 11055 Haugesund 1 8 9  Karmøy 5884 Alesund 1852944 Ullensaker 14,7 Ullensaker 483 Ringsaker 195 Kongsberg 

8 L a  ";fl Molde 1842182 M0.e 14,4 Karmøy Foss 
86,6 Molde 5628 Kristiansand 838786 Haugesund 14,3 Tromsø 471 Sarp 

14,6 Lillehammer /3,3 Lillehammer 11 151 Ringerike 8 5 , 6  Harstad 15323 Tønsberg 1838492 Gjøvik 114,l Arendal 1470 Haugesund 9 4  Sandnes 

4,6 Moss /3,4 Harstad 11200 Tønsberg 8 1 , 7  Ullensaker 15161 Asker 1837389 Drammen /13,9 Lillehammer 469 Ringerike 193 Hamar 

4,6 Ringsaker 13,4 Molde 11221 Bærum Fredrikstad 15139 Karmøy 1824248 Tromsø /13,6 Bodø 466 Molde 
--p 

464 Drammen <_ Gjøvik 

462 Hamar 

192 Bodø 

Askøy 
-- - 

Lillehammer 

15104 Nedre Eiker 821032 Porsgrunn 13,4 Kristiansund 192 Ringerike 4,6 Sandefjord 3 , s  Kristiansand K 
15000 Moss 82091 1 Skedsmo 1 3 2    le sund 91 Halden 

90 Larvik l- H1233 Kongsberg 1 
Rana 

. . 

Gjøvik 

/4,7 Skedsmo 13,6 Haugesund 11265 Bodø 13.1 Bærum 

14,7 Tønsberg 13,6 Skedsmo 11266 Kristiansund 306657 Skien 12,5 Drammen 

89 Karmøy Tønsberg 1458 Fredrikstad /4,8 Kristiansand /3,6 Kristiansund 1284 Kristiansand 14777 Fredrikstad 1804573 Lier 12,5 Sarpsborg 
- 

7 3  Steinkjer 1;:: :JisaZ 70 Asker 
- 

69,7 Ski 4284 Ringsaker 

66,3 Bærum 4144 Rana 

797696 Kongsberg l 2 , l  Porsgrunn 1450 Karmøy 8 8  Moss 
I 

787613 Krisriansana 11 8 Tønsberg 449 Lørenskog 85 Lørenskog 
I 

15,s Genskog  4 Larvi6 1517 Sdi 4134 Hamar 
l 

781837 Hamar 11,7 ~ s k e r  1445 Skedsmo 185 Kristiansund 

'$79794 18renskog 11 4 Skedsmo 444 Kr stiansano 84 Gjøv k , 5,3 Rana 4.1 Skien ~1526 Drammen I -- -p - - 

11,l  Hamar 81 A s k ~ y  
P- 

10,9 Fredrikstad 1439 Kristiansund 180 Skedsmo 

10,2 Larvik 1438 Sandnes 178 Drammen 

5 ,6  Horten 14,4 Sandefjord 1695 Nedre Eiker 3 3  Nedre Eiker 13424 Skedsmo 1770425  rend dal /10,1 Halden 1435 Bærum 178 Oppegård 

5 ,6  Ringerike 14,6 Fredrikstad 1781 Arendal 3 2 , l  Sarpsborg 13349 Horten 1764968 Moss /10,1 Lier 1430 Oppegård 7 6  Horten 

5 ,7  Skien 4,6 Steinkjer 11791 Skien 2 4 , 2  Moss 13230 Ski. 1764704 Sarpsborg /9,7 Ringerike 1426 Nedre Eiker 176 Molde 

;..~sker /,8 Nedre Eiker 17g4 S a r p s b Y g I 2 ~  9 Arendal 3203 D r a m y n  ;i2222 Rana 9 Skien 425 Larvik - -15 Porsgrunn 

5,9 Drammen 4,8 Rana 1796 Moss 21,4 Lier 2787 Harstad 747983 Fredrikstad 9,6 Steinkjer 423 Horten 75 Skien 



10,03 Halden 14 Nedre Eiker /1,88 Drammen 15392 Porsgrunn / 
1290883 Ringsaker 146240 Ringerike 12,7 Bærum 

1287281 Asker 145392 Ski 2,7 Skedsmo 113003 Ringerike 16241 Ringerike 

I0,12 Sarpsborg (80 Tønsberg /1,41 Tønsberg 161 l 4   rend dal / - .  
102004 L~renskog 6069 Horten 1279495 Ringerike 139537 Tønsberg 13 Molde 10,13 Askøy 1109 Sarpsborg 1,36 Gjøvik 161 16 Ringerike 1 
101424 Gjøvik 5930 Fredrikstad 

-p- -- 

101 162 Horten 5785 Ski 

10,13 Horten I l l 6  Kongsberg /1,36 Sarpsborg 6127 Hamar / 
%:,j1 17 Ullensaker /l ,26 Horten j6323 Karmøy 1 

(266017 Haugesund 137294 Sarpsborg 13,l Asker 100488 Hamar 15763 Skien 10,13 Ålesund (129 Ringsaker /l ,23 Kongsberg 16624 Drammen ( 
260653 Ski 36275 Bærum 3, l  Hamar 100298 Oppegård 5760 Kongsberg 

p - 

3 6 0 2 G  o p ~ & 8 g l g  Kristiansand 15584 Harstad 

1246679 Horten 135390 ~ s k ø ~  3,2  skøy 198460 Haugesund 15548 Halden 0 , 1 4  Ullensaker 1137 Ski /l, 15 Moss 17021 alesund 1 1 2451 14 Fredrikstad 1 33914 Ullensaker 3,2 Bodø ""31 Haden "51g sarp~borg 138  oppeg?"'" Lawk "039 Gjøv~k- 1 
242756 Gjøvik 32979 Drammen 3,3 Sandefjord 97473 Moss 5492 Nedre Eiker 0,16 Arendal 151 Ålesund 1 , l  3 Rana 7157 Kristiansund 

O,16 Fredrikstad 155 Haugesund 1,11 Nedre Eiker 7192 Asker øy 97159 Ski 5459 ~ j ø ~ i ~  -k- 1 4 4 -- 1 237965 Porsgru 97151 Drammen 5326 Porsgrunn 0,16 Karmøy 158 Asker 1 ,l Bærum 7273 Haugesund 

l -136 Sarpsborg 96996 Molde 5231 Tromsø u p. .- 

Kongsberg 

Larvik g - 1235197 Hamar 129140 Tromsø 193703 Harstad 15092 Rana g 
Moss 
. 

Porsgrunn 

Ringerike /l 88 Bærum /1,01 Skien 17586 Horten 1 1227705 Nedre Eiker 127990 Porsgrunn 3 ,8  Tønsberg I 
1226756 Kongsberg 126569 Gjøvik $ 9  Fredrikstad 90337 Porsgrunn 14769 Kristiansand 0 , 1 6  Sandnes 1197 Moss /0,99 Halden 17616 Tønsberg 1 

1213178 Tønsberg 123199 Ringsaker ]4,1 Nedre Eiker 182630 Kristiansund 14452~sker 0 , 2 1  Steinkjer 1231 Molde )0 ,86~skøy  18017 Lier 1 
210520 Bodø 1 22872 Ålesund 1 4,2 Arendal 1 82514 Karmøy 4446 Sandnes -iy Kristiansund L ~ N I ~  Bodø Ilo2  ings saker ~ 
205273 Tromsø 22830 Kristiansund 4,3 Gjøvik 81551 Larvik 4320 Oppegård 0,22 Molde 280 Ringerike 0,79 Asker 8108 Sandefjord 

1196370 Sarpsborg 122145 Lier 14,3 Porsgrunn 81079 Ringsaker 14306 Bodø .0,23 Hamar 1281 Lier 10,i i  Lillehammer 18139 Kristiansand 1 
191035 Ålesund 4299 Bærum k 8<I;SkiIn - 

1188592   ren dal 120481 Arendal /4,6 Moss 178106 Sandefjord /4110 Karmøy 0 , 2 7  Skien 296 Kristiansand /0,75 Lier 18360 Rana 1 





03 0 3 0 E  
~ 6 f  $ 2 3  8 

3 8 Z  3  g 2  
3 5 "x Q 5 B" a 
5 2 e x 1  

$ u',$ 
6' 3;"s $ 5 3 .  
3 

"g e s m  g 
Y e - m (I] 

-c 
192 Moss 324 Molde 

127 Gjøvik 297 Tromsø 661 Larvik 
--p- 

120 Kristiansand 288 Kristiansund 637 Moss 

108 Lillehammer 256 Oppegård 
- -p - 

102 Bodø 255 Sandnes 600 Hamar 37 Porsgrunn 309 Arendal 193 Sandefjord 1084 Lillehammer 
- -- 

82 Haugesund 241 Bodø 550 Gjøvik 35 Bodø 308 Asker 170 Drammen 
- - - - - P- 

-- - 

81 Larvik 236 Karmøy 441 Rana 35 Karmoy 307 Oppegård 168 Tromsø 

80 Ringsaker 235 Porsgrunn 
- -  

74 Arendal 235 Skien 380 Haugesund 32 Lillehammer 304 Ski 
. - -P P 

74 Sandnes 222 Asker 376 Askøy 26 Halden 303 Kongsberg 137 Bodø 
- 

69 Ålesund 215 Hamar 374 Bodø 
-- 

68 Kristiansund 208 Ålesund 
-- --- -p- P 

66 Steinkjer 206 Gjøvik 289 Asker 14 Ringerike 266 Kristiansand 115 Oppegår 

47 Drammen 

46 Rana 

44 Hamar 

42 Askøy 

42 Skien 

141 Sandefjord 1173 Steinkjer 1156 Ringerike 10 Bærum 1223 Karmøy 6 5  Tønsberg 1147 Tromsø 11382 Tønsberg 7 2 8  Oppegård 

139 Porsgrunn 1169 p skøy 1146 Karmøy / O  Drammen 222 Sandefjord 157 Hamar 1143  rend dal 11359 Ski. H 7 2 4  Larvik 

39 Ullensaker 165 Haugesund 144 Halden O Kristiansand 221 Moss 140 Drammen 1354 Harstad 723 Steinkjer 

Asker u l l e n s ~ l  721 Lier 

208 Harstad 45 Arendal 109 Halden 131 7 Sandenord 1: ;:;berg 1;- Ski 

I l2~ Molde 

[l 

Molde 1 1 1 -4 - - 

161 Skedsmo 11 5 Sandefjord O Moss 208 Tromsø 42 Kristiansand 40 Steinkjer 1300 Horten 

23 Horten 160 Horten 11 5 Tønsberg O Nedre Eiker 202 Ålesund 35 Sarpsborg 30 Askøy 1221 Steinkjer 

l22 Sarpsborg 1159 Lier /l 12 Sarpsborg 10 Skedsmo 1200 Ringsaker 2 0  Horten / O  Bodø 11211 Ullensaker 6 8 9  Horten 

4 Oppegård 1125 Moss 159 Ålesund /O Ålesund 1188 Sarpsborg 12 Steinkjer /O Kristiansund 11165 Ålesund 5 8 4  Tønsberg 

14 Ski 

13 Ringerike 

11 51 Lier 

1091 Nedre Eiker 

1042 Halden 

1025 Askøy 

3 Skedsmo 
-- 

O Halden 
p- 

O Kongsberg 

/O Nedre Eiker 173 Fredrikstad - 7  Lillehammer 1-31 Ullensaker 1145 Halden /O Ullensaker 1-284 Moss 698 Ringerike 1 5 7  Kongsberg 

- 

119 Nedre Eiker 

109 Halden 

106 Sandefjord 

100 Tønsberg 
- 

87 Sarpsborg 

-p- \qc*4~+\j+-2rf +:< 
57 Kristiansand -O Horten :e$>&%@>, = " ::rike 1 23 Fredrikstad -1 Oppegård 186 Molde 

16 Skedsmo -8 Fredrikstad 180 Askøy O Haugesund O Ringsaker 
- 

12 Lier -21 Rana 168 Sandnes O Kongsberg O Sandnes 

7 Harstad -31 Tromsø 156 Nedre Eiker O Ringerike -10 Hamar 



1 ~ 3 ~ ~ r i s ~ i 4 6 7  /21,5 Porsgrunn / Kristiansund 1478 Haugesund 1303 Bodø / 
11927 Rana 12336 Kristiansund 118,l Skien /7,2 Tønsberg 1464 Sandnes 1293 Kristiansand / 
11605 Hamar 12289 Tromsø 117.1 Tromsø 5.9 Hamar 1421 Kristiansund 249 Molde 1 

11494 Bodø 11897 Porsgrunn /16,9 Molde 15,l Sandefjord 1364 Halden 1220 Drammen / 

11406 Oppeqård 11809 Bodø (16,4 Oppegård (4,5 Asker 1293 ~ s k e r  (201 skien i 
1346 Gjøvik 1798 Oppegård 15,7 Steinkjer 4,3 Larvik 276 Arendal 193 Harstad 

n =dne&,; L l l L m e r  1 G o r t e n  476 R a n a  1 
11267 Tønsberg 11723 Gjøvik /13,5 Harstad /4,2 Rana 1255 Kongsberg l169 Sandefjord 1 
11204 Tromsø i1712 Kongsberg 113,5 Kristiansund 4 , l  Bærum 251 Ullensaker 169  Tromsø / 
11200 Porsgrunn 11636 Larvik /12,6 Moss 4 Kristiansand 224 Tromsø 1158 Haugesund / 

165 a ren dal 82,9 Lillehammer 432 Sarpsborg 1 1 5 0  Sarpsborg 1603 Karmøy /12,5 Karmøy 

r a r p s b o r g  r~ l ,g Larvik - -  :;, 1;; i;;;; x r I k e  i;:,;;;; 11 Tromsø li 94 O ~ å r d  li 01 ~11en;ke;l 63,5 Ullensaker 81,5 Kongsbe 3,8 Drammen 193 Fredrikstad 99 Moss 
-- 

g. 
a 62,3 Kongsberg 80,7 Haugesu 1083 Ringsaker 1437 Harstad 11,5 Askøy 3,8 Lillehammer 192 Bodø 94 Bærum 

9 4  Tønsberg 

180 Porsgrunn : Steinkjer 

78 Sandnes 
p -- 

63 Karmøy 
- 

63 Steinkjer 
-p- p 

56 Horten 

/59,3 ~ s k e r  78,8 Tønsberg l389   ren dal 8 2 1  Bærum 1321 Steinkjer 10,3 Ringsaker /3,3 Lier 134 Moss 146 Fredrikstad / 
(59,l Nedre Eiker (78,7 Horten 1386 Sandnes 7 8 7  Ski. (1243 Horten /10,2 Hamar /3,1 Askøy 1133 Nedre Eiker 144 Ringsaker / 

1759 Ålesund 11203 Ringsaker /10,1 Bodø 13,l Fredrikstad 1131 Ringsaker 3 4  Lillehammer 1 
1731 Moss 11202   ren dal 19,9 Kongsberg 3 Gjøvik i127 Gjøvik 129 Gjøvik 1 
I669  rend dal 11 199 Skedsmo 19,7 Rana 13 Skedsmo l123 Sandefjord 126 Ski. l 
644 Sandefjord 1187 Ullensaker 8,8 Ski. 
--p...- ~ .. -. ... .. --. . - L. -- .. 

55,8 Skien 77,7 Oppegård 331 Tromsø 639 Horten 11 54 Lier 8,7 Ullensaker 3 
..~. . . .. -- -~ .-p . .. -. - .. . . . -p..-. . . . . .. . 

631 Lier 1120 Ski. 8,3 Bærum 

322 Kr~st~ansund 611 Kristiansund 1100 Askøy 7,8 Sarpsborg 2,9 Molde 108 Tønsberg 13 Sarpsborg kar 3 1 g  L i k  4 i . 8  ste.,J34 & ; G I . .  5 i ~ ~  1 
l 

152,4 Tønsberg 1753 Bærum l319 Ullensaker 5 5 2  Lillehammer 1875 Nedre Eiker 17 Drammen 2,9 Ullensaker 188 Lillehammer /l Oppegård 1 



P- 

12683 Arendal 



892 Sandnes 

876 Kristiansunc 

741 Bodø 

720 Kongsberg 

717 Haugesund 

709 Harstad 

694 Porsgrunn 

680 Moss 

675 Molde 

673 Lillehammer 

659 alesund 
. p-p- 

658 Rana 
p. 

616 Drammen 

584 Steinkjer 

582 Ringerike 

555 Oppegård 

547 Gjøvik 

543 Skien 

536 Skedsmo 

533 Halden 

516 Horten 

512 Tønsberg 

509 Fredrikstad 

481 Sarpsborg 

476 Asker 

472 Kristiansand 

466 Nedre Eiker 

457 Bærum 

457 Tromsø 

452 Ski 

447 Ullensaker 

440 Lier 

431 Sandefjord 

424 Ringsaker 
-- 

418 Hamar 
p 

399 Arendal 

289 Askøy 
. 
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