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Rådmannens innledning 
 

Et av kommunestyrets viktigste vedtak i året, er å bestemme hvordan kommunens økonomiske 

ressurser skal fordeles – til beste for kommunens innbyggere. Budsjettet er et svært viktig 

styringsdokument som ikke bare dreier seg om økonomi, men egentlig først og fremst om hvilke 

tjenester kommunens innbyggere skal få, både hva gjelder kvalitet og omfang. 

 

Det vil alltid være en potensiell konflikt mellom alle ønsker, ambisjoner og forventninger inn-

byggerne har, og de økonomiske ressurser som kommunen har tilgjengelig. Dette betyr at 

rådmannens forslag og kommunestyrets beslutning blant annet vil dreie seg om å velge bort 

gode forslag til fordel for forslag og tiltak som er bedre og som krever høyere prioritet. 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 veiledende handlingsregler for å skape handlingsrom for nye tiltak 

og investeringer og for å bidra til en langsiktig bærekraftig økonomi som tåler svingninger. 

Svingninger som både kan skyldes endring i rammevilkårene og/eller uforutsette, ekstra-

ordinære hendelser.  

 

De 4 handlingsreglene har en gjensidighet i seg; godt driftsresultat gir mulighet til å avsette 

reserver som gir mulighet til lavere opplåning som igjen gir lavere gjeld og mindre rente- og 

avdragsutgifter. 

 

2015 var første år med handlingsreglene, og det er lagt opp til en gradvis tilpasning til de ved-

tatte målsettingene. Rådmannen har i forbindelse med dette forslag til budsjett og økonomiplan 

hatt som ambisjon ytterligere å nærme seg handlingsreglene. I foreliggende forslag har det vært 

svært utfordrende, til dels ikke mulig. Dette skyldes først og fremst at de behov for investeringer 

og nye driftstiltak som rådmannen ser som nødvendig å foreslå iverksatt, går utover de mål-

settingene handlingsreglene setter. Særlig innenfor oppvekst- og utdanningsområdet og helse- 

og omsorgsområdet er det store behov som utfordrer kommunens økonomi.  

 

Tidlig i budsjettprosessen ble det klart at det forelå mange kostnadskrevende forslag.  Sektorene 

og stabsavdelingene har derfor måttet se på egen drift både med sikte på å effektivisere, 

samtidig som de skulle finne rom for nye tiltak innenfor den rammen de allerede har tilgjengelig. 

Dette har vært et krevende arbeid som har utfordret evnen og viljen til å sette gode ideer og 

tiltak opp mot hverandre for så å si nei til gode forslag og ja til færre nye tiltak enn ønskelig. Det 

er rådmannens oppfatning at det er gjort et ansvarlig og svært solid arbeid av sektorene og 

stabsavdelingene. 

 

Før nye eller utvidede tiltak og aktiviteter er vurdert, har sektorene og stabsavdelingene fremmet 

effektiviseringstiltak tilsvarende ca. 33 mill. kr. Likeledes er det frigjort 17,5 mill. kr til nye tiltak 

eller økte aktiviteter, enten innenfor egen sektor eller til omfordeling. Det er således gjort et 

betydelig og krevende arbeid for å identifisere effektiviseringspotensiale i alle sektorer og stabs-

avdelinger. Dette har vært nødvendig for og nå et akseptabelt netto driftsresultat i 2016. 

 

Foreliggende forslag til økonomiplan gir et netto driftsresultat på knapt 1,3 % det første året. De 

påfølgende årene er netto driftsresultat negativt.  

 

Likeledes vil kommunens netto gjeld øke med ca. 892 mill. kr dersom alle tiltak gjennomføres. 
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Rådmannens forslag gir også uttrykk for et betydelig dilemma. På den ene siden de nærmest 

uunngåelige behov som følger av befolknings- og behovsvekst – og den betydelige risiko 

kostnadsveksten utgjør for en allerede presset økonomi. Det er rådmannens oppfatning at dette 

ikke er bærekraftig, verken på kort eller lang sikt. Slik det fremgår av økonomiplanen er det i fra 

2017 et utilfredsstillende nettodriftsresultat gjennom resten av økonomiplanperioden.  

 

På den andre siden er gjeldsutviklingen svært bekymringsfull. Blant annet med utgangspunkt i 

det pågående arbeidet med plan for barnehage- og skoleutbygging og boligplan er de foreløpige 

signalene fra dette arbeidet at dette også vil synliggjøre store investeringsbehov i årene 

umiddelbart etter økonomiplanperioden 2016 - 2019. Disse investeringene vil trolig også ha 

betydelige driftskonsekvenser.   

 

Rådmannen er derfor av den oppfatning at det er behov for en grundig gjennomgang av 

kommunens driftssituasjon og investeringsambisjoner. Rådmannen vil på denne bakgrunn i 

2016 iverksette en grundig prosess med tanke på å styrke nettodriftsresultat utover i økonomi-

planperioden. 

 

Dette vil bety og se nærmere på hvilke kostnadsreduksjoner som kreves, samt hvilke inntekts-

potensialer som må utløses. I den sammenheng bør hver stein snues. Det er heller ikke usann-

synlig at det ved neste rullering av økonomiplan er nødvendig å revidere det ambisjonsnivå som 

dette forslag til økonomiplan gir uttrykk for. Det anses å være mulig å foreta en viss justering av 

tjenestenivået uten at dette gir uakseptabel kvalitet på og omfang av tjenester. 

 

På tross av de utfordringer som denne innledningen uttrykker, er Lørenskog i en relativt heldig 

situasjon. Det er rådmannens oppfatning at Lørenskog kommunes innbyggere i all hovedsak får 

tjenester av god kvalitet. Dette bekreftes gjennom brukerundersøkelser og andre tilbake-

meldinger.  

 

Videre er kommunen i vekst, og det er under etablering mange tilbud som vil gi flere og bedre 

opplevelser for kommunens innbyggere og til befolkningen i nærområdene. Dette gir kommune-

styret, som kommunens høyeste beslutningsorgan, muligheter til å skape et handlingsrom som 

bidrar til å løse de utfordringer denne økonomiplanen synliggjør. 

 

 

Ragnar Christoffersen 

rådmann  
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1 Forslag til innstilling 

1.1 Generelle forhold 

1.1.1 Visjon og satsningsområder 

Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og 

de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden 

2016 – 2019.  

1.2 Delegering og budsjettoppfølging 

A. For den videre delegering og budsjettoppfølging gjelder det til enhver tid gjeldende 

delegerings- og økonomireglement. 

 

B. Kommunestyret skal hvert kvartal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet. 

Orienteringen skal sendes via hovedutvalgene.  

1.3 Befolkningsprognose 

I planperioden legges til grunn en befolkningsvekst på 2 % per år. 

 

Driftsbudsjettet  
 

A. Økonomiplanens driftsdel vedtas som vist i rådmannens forslag.  

 

B. År 1 i økonomiplan 2016 - 2019 vedtas som årsbudsjett for 2016. 

 

C. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 

Sentrale bevilgninger 

For 2016 avsettes det til sentrale bevilgninger: 

 

A. Formannskapets disposisjonspost: 0,6 mill. kr 

B. Lønnsreserve 24,0 mill. kr 

C. Til attføringstiltak 0,8 mill. kr 

Personskatt 

1. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget 

fastsetter.  

 

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag.  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 0,7 % av takst for 2016. 

Godtgjøring 

Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale 

ombud i Lørenskog kommune. 
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Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering 

av deres godtgjøring. 

Bosetting av flyktninger 

A. Lørenskog kommune vil førstegangsbosette 45 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslig 
mindreårige. 

 
B. For 2016 vil Lørenskog totalt bosette 75 flyktninger, herunder 30 syriske overførings-

flyktninger. 

1.3.1 Brukerbetaling, takster og gebyrer 

A. Prisen for kommunale tjenester økes med minimum 4 % dersom ikke statlige forskrifter eller 

andre forhold tilsier noe annet. 

 

B. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2. 

1.3.2 Renter, avdrag og opplåning 

A. Ved beregning av minimumsavdrag benyttes regnearkmodellen. 

 

B. Det tas opp inntil 40 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Eventuelle ubrukte 

lånemidler fra 2015 kan tillegges for utlån i 2016. 

 

C. For 2016 tas det opp lån på inntil 400 mill. kr til finansiering av investeringer. 

 

D. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånebetingelser; herunder løpetid, 

avdragsstruktur og rentetilknytning. 

 

E. Eksisterende gjeld kan refinansieres ved forfall eller når det det anses hensiktsmessig. 

 

Investeringsbudsjettet  
 

Investeringsbudsjettet vedtas som vist i kap. 24 og 25 i rådmannens forslag. 

1.3.3 Iverksetting av vedtak 

Investeringer kan ikke iverksettes før: 

 

A. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at 

eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. 

 

B. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers 

budsjetter. 

1.3.4 Kapitalkostnader 

A. Kapitalkostnader beregnes slik det fremkommer av "Retningslinjer for beregning av 

kapitalkostnader på investeringer" 
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1.4 De interkommunale selskaper 

Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer: 

 

1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en 

tjeneste med riktig kvalitet, til lavest mulig kostnad. 

 

2. Representantene i styrer, representantskap mv. i de interkommunale selskaper skal arbeide 

for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er innforstått med at interkommunalt 

samarbeid bygger på den målsetting at de beste fellesskapsløsninger skal velges. 

Representantene må derfor innrette seg etter det lovverk og de vedtekter som gjelder for det 

enkelte selskap.  

 

3. Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling, 

skal det tilstrebes 100 % egendekning av kommunens utgifter.  

 

4. De interkommunale selskapene bør legge til grunn selvkostprinsippet i sin prising, slik dette 

er definert i retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 

fra kommunal- og regionaldepartementet, januar 2014. 

 

5. De oppførte tall i rådmannens saksframlegg representerer en videreføring av selskapenes 

egne tall (innspill). Der det i tekstdelen forventes at disse kan bli endret i den planlagte 

samordning av eierkommunenes standpunkt som det er lagt opp til, kan de oppførte tall i 

talldelen således ikke påberopes som kommunens endelige godkjenning av disse. 

1.4.1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 22.1 

1.4.2 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 

Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 22.2 

1.4.3 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) 

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 22.3 

1.4.4 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) 

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 22.4 

1.4.5 Romerike krisesenter  

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap. 

22.5 

1.4.6 Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) 

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i 

kap. 22.6 
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1.4.7 Romerike revisjon IKS 

Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 22.7 

1.5 Verbale vedtak 
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2 Lørenskog kommunens rammestyringssystem 

2.1 Lørenskog kommunes rammestyringssystem 

Bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett fremkommer av kommunelovens kapittel 8 og 

forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner gitt med hjemmel i kommuneloven. 

Bestemmelsene fremholder at budsjettet skal være realistisk, fullstendig og i balanse – både 

totalt sett og når det gjelder den enkelte sektor. 

 

Lørenskog kommunes prosedyre for behandling av økonomiplan og årsbudsjett følger av vedtak 

i K-sak 18/14 den 12. februar 2014. 

 

Kommunestyret har ansvar og myndighet for kommunens økonomi – herunder budsjettene. Det 

er ”kommunestyret selv” som vedtar budsjett (og økonomiplan). Ordet ”selv” er en såkalt 

delegeringssperre; ingen andre instanser enn kommunestyret kan fatte et gyldig vedtak. Det kan 

ikke delegeres til formannskap eller utvalg, verken helt eller delvis.   

 

Kommunestyrets vedtak er basert på formannskapets innstilling. Rammestyringen i Lørenskog 

kommune legger til grunn at kommunestyret vedtar nettobevilgning til sektorene. Med dette 

menes at sektorene tildeles en øvre ramme for utgifter, utbetalinger og avsetninger til sektorens 

formål etter fradrag for de inntekter som er direkte henførbare til sektoren. 

2.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett deles inn i to faser; 

strategifasen og planfasen: 

2.2.1 Strategifasen  

Strategifasen varer første halvår og omhandler planlegging av gjeldende års planprosess, 

administrative kartlegginger og utredninger, utarbeidelse av perspektivmelding, samt avholde 

økonomiplan- /budsjettseminar. 

2.2.2 Planfasen  

Planfasen foregår i andre halvår og omhandler rådmannens utarbeidelse av økonomiplan og 

årsbudsjett, inklusive detaljert årsbudsjett i et felles fremlegg, samt alle formelle politiske 

prosesser frem til endelig vedtak i kommunestyret. 

 

Kommunestyret har lagt til grunn følgende målsettinger: 
 

 Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett skal gi et best mulig grunnlag for gode 

politiske beslutninger. 

 Alle rammebetingelser skal være kjent i god tid før den politiske behandlingen, og være 

basert på relevante økonomiske analyser. 

 Økonomiplanen skal inneholde relevante økonomiske analyser og resultatbeskrivelser. 

 Økonomiplan og årsbudsjett skal gi et helhetlig og samlet bilde av behovsutviklingen.  

 Dialogen mellom rådmannen og politisk nivå skal styrkes. 

 Den administrative ressursbruken skal være kostnadseffektiv. 

 Prosessene skal være åpne og transparente. 
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Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett følger prosedyre: 

 

1. Det arrangeres primo juni et seminar med sikte på å styrke dialogen mellom 

administrasjonen og politikerne, samt legge grunnlaget for utarbeidelse av en god økonomi-

plan. Seminaret tar utgangspunkt i rådmannens perspektivmelding. 

2. Perspektivmeldingen behandles formelt i kommunestyrets møte i juni. 

3. Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett presenteres for kommunestyre og andre 

relevante deltakere i et halvdags budsjettseminar i november. 

4. Rådmannens forslag til økonomiplan legges frem for hovedutvalgene til uttalelse før 

behandling i formannskap og kommunestyre. Til hovedutvalgene utarbeides også et 

årsbudsjettvedlegg fordelt på avdelinger/seksjoner summert på artsserier. 

5. Formannskapet behandler økonomiplan og årsbudsjett, og innstiller til kommunestyret primo 

desember. 

6. Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett medio desember. 

7. Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta eventuelle endringer i sektorenes og stabs-

avdelingenes detaljbudsjetter etter kommunestyrets vedtak. 

2.2.3 Hovedutvalgene  

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan legges, jamfør punkt 4, frem for hoved-

utvalgene før behandlingen i formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene vil i sitt 

saksfremlegg også få et årsbudsjettoppsett fordelt på virksomheter og avdelinger. Budsjettets 

detaljeringsnivå vil være artsserier. 

 

Det legges til grunn at hovedutvalgene i sin behandling av rådmannens budsjettforslag, gir 

tilrådninger til kommunestyret om fordeling mellom de ulike virksomheter og prioriteringen av 

tiltak, både hva gjelder de som finansieres innenfor tidligere tildelt ramme, og de som 

rådmannen foreslår iverksatt. 

 

Hovedutvalgene har fortsatt ansvaret for oppfølging av budsjettet innenfor sitt område. Følgelig 

er det også hovedutvalgenes plikt å sørge for at eventuelle negative avvik som måtte oppstå i 

løpet av året umiddelbart korrigeres med tiltak innenfor eget budsjett. 

2.3 Alminnelig ettersyn 

Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig, nok til at allmennheten får 

anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag, og senest 14 dager før innstillingen behandles 

av kommunestyret. 
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3 Økonomiplan 2016-2019 – oppsummering 

3.1 Økonomisk oversikt - drift 

i 1 000 kr 
 Budsjett  

2016  
 Økonomiplan 

2017  
Økonomiplan  

2018 
Økonomiplan  

2019 

Driftsinntekter -2 339 971 -2 363 050 -2 391 409 -2 411 182 

Driftsutgifter 2 246 780 2 302 093 2 318 345 2 348 496 

Brutto driftsresultat -93 190 -60 956 -73 063 -62 685 

Finansinntekter     

Renteinntekter og utbytte -29 856 -29 945 -32 245 -33 785 

Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

- - - - 

Mottatte avdrag på utlån -60 -60 -60 -60 

Sum eksterne finansinntekter -29 916 -30 005 -32 305 -33 845 

Finansutgifter     

Renteutgifter og låneomkostninger 116 406 118 606 122 906 126 206 

Tap på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

- - - - 

Avdrag på lån 86 050 93 550 99 250 102 050 

Utlån 800 800 800 800 

Sum eksterne finansutgifter 203 256 212 956 222 956 229 056 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 173 340 182 951 190 651 195 211 

Motpost avskrivninger -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 

Netto driftsresultat -29 850 11 995 7 588 22 526 

Interne finanstransaksjoner     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

- - - - 

Bruk av disposisjonsfond -4 726 -7 965 -4 726 -18 496 

Bruk av bundne fond -13 001 -13 001 -13 001 -13 001 

Bruk av likviditetsreserve - - - - 

Sum bruk av avsetninger -17 727 -20 966 -17 727 -31 497 

Overført til investeringsregnskapet - - - - 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig 
merforbruk 

- - - - 

Avsatt til disposisjonsfond 42 676 4 070 5 238 4 070 

Avsatt til bundne fond 4 901 4 901 4 901 4 901 

Avsatt til likviditetsreserven - - - - 

Sum avsetninger 47 577 8 971 10 139 8 971 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 
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4 Saldering 

4.1 Innledning 

Rådmannen er av kommunestyret pålagt å legge frem et saldert forslag til budsjett og 

økonomiplan. Budsjettforslaget skal være basert på riktige og realistiske forutsetninger og være i 

samsvar med kommunestyrets føringer og eventuelle vedtak om iverksettelse av konkrete tiltak. 

 

Rådmannen legger vekt på at budsjettfremlegget skal gi et riktig og forståelig bilde av 

kommunens økonomiske situasjon. De mest elementære tallstørrelser er derfor særskilt fremstilt 

med sikte på å gi et tydelig og informativt bilde av den økonomiske stilling og de fremtidige 

økonomiske disposisjoner.    

4.1.1 Konsekvensjustert budsjett 

Utgangspunktet for budsjett 2016 og økonomiplan for perioden frem til 2019, er konsekvens-

justert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2015, inklusive 

driftsmessige konsekvenser av investeringer som er igangsatt eller ferdigstilt, tiltak hvor det 

foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker 

økonomien i perioden 2016 - 2019. Eksempel på det siste er valg som avholdes annen hvert år. 

4.2 Saldering 

4.2.1 Netto driftsresultat og handlingsregelen 

Handlingsregelen legger til grunn at netto driftsresultat bør utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.  

 

I planforslaget er netto driftsresultat 1,3 % i 2016, og negativt de påfølgende 3 år. Dette er ikke i 

tråd med handlingsregelen, og begrunner den gjennomgang av kommunens økonomi som er 

annonsert i rådmannens innledning. 

 

Ved disponering av det regnskapsmessige mindreforbruk i 2016 foreslås 38,6 mill. kr avsatt til 

disposisjonsfond som benyttes til inndekning av merforbruk i årene 2017 og 2019.  

4.2.2 Fondsbruk 

I planperioden er det budsjettert med årlig å bruke ca. 12,7 mill. kr av bundne fond til vann og 

avløp. Tilsvarende er det budsjettert med en årlig avsetning til bundne fond på ca. 4,9 mill. kr fra 

renovasjon. Fondsbruk og -avsetninger revideres årlig og vil avhenge av driftsresultatene og 

investeringstakten innenfor VAR-området. Avsetning og bruk for årene 2017 og senere vil derfor 

bli endret. 

 

I 2016 brukes ca. 0,8 mill. kr av disposisjonsfond til ulike personalpolitiske tiltak, blant annet 

seniorordningen. 

4.2.3 Disponering av regnskapsmessig over-/underskudd 

I 2016 gjøres budsjettet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk ("overskudd") på 38,6 mill. 

kr. De påfølgende år viser det regnskapsmessige resultat et merforbruk på 3,2 mill. kr i 2017, et 

mindreforbruk på 1,2 mill. kr i 2018 og et merforbruk 13,8 mill. kr i 2019. Til sammen utgjør dette 

et merforbruk ("underskudd") på15,8 mill. kr. (Se tabell på neste side.) 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  14 

 

 

Overskuddet skal ifølge kommuneloven foreslås disponert, og underskudd skal foreslås inn-

dekket. Rådmannen foreslår derfor at overskuddet for 2016 i sin helhet avsettes til disposisjons-

fond, og at underskudd de påfølgende år dekkes av denne avsetningen. 

Bruk av og avsetning til fonds – disponering av regnskapsmessig over-/underskudd 

 2016 2017 2018 2019 

Underskudd dekket av disposisjonsfond  -3 239  -13 770 

Øvrig bruk av disposisjonsfond -4 726 -4 726 -4 726 -4 726 

Sum bruk av disposisjonsfond -4 726 -7 965 -4 726 -18 496 

Bruk av bundne fond -13 001 -13 001 -13 001 -13 001 

Sum bruk av fond -17 727 -20 966 -17 727 -31 497 

Overskudd til disposisjonsfond 38 606  1 168  

Øvrige avsetninger til disposisjonsfond 4 070 4 070 4 070 4 070 

Sum avsetning til disposisjonsfond 42 676 4 070 5 238 4 070 

Sum avsatt til bundne fond 4 901 4 901 4 901 4 901 

Sum avsetning til fond 47 577 8 971 10 139 8 971 

Netto driftsresultat -29 850 11 995 7 588 22 526 

 

Tabellen skal illustrere de "avvik" som fremkommer hva gjelder bruk av og avsetninger til fonds i 

økonomisk oversikt i kapittel 3, og de beløp som omtales i kapittel 4.2.3.  

 

Tabellen viser altså sammenhengen mellom det som avsettes til eller brukes av disposisjons-

fondet på grunn av overskudd eller underskudd og øvrig bruk/avsetninger, og som samlet sett 

gir de summer som fremkommer av økonomisk oversikt i kapittel 3.  

4.2.4 Pensjonskostnader 

Avsetningen til pensjonskostnader er basert på et prosentuelt tillegg på 13,21 % av samlet 

lønnsmasse. Det er knyttet en viss risiko til ikke å øke avsetning fra 2015 til 2016. Rådmannen 

legger likevel til grunn at premiefondet fortsatt er så vidt stort at det vil kunne dekke opp den 

merkostnad som vil kunne oppstå.  

 

På relativt kort sikt, sannsynligvis i løpet av planperioden, bør likevel avsetningen til pensjons-

kostnader økes både fordi pensjonsforpliktelsene øker, og fordi redusert avkastning for 

pensjonskassen kan medføre at premiefondet ikke bygges opp i tilstrekkelig grad. 
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4.2.5 Effektiviseringer 

Sektor/stabsavdeling 2016 2017 2018 2019 

Folkevalgte 0 0 0 0 

Rådmannen - 27 - 27 - 27 - 27 

Organisasjonsavdelingen - 642 - 642 - 642 - 642 

Teknologi- og utviklingsavdelingen - 435 - 435 - 435 - 435 

Økonomiavdelingen - 371 - 371 - 371 - 371 

Oppvekst- og utdanningssektoren - 12 599 - 12 599 - 12 599 - 12 599 

Helse- og omsorgssektoren - 9 988 - 5 400 - 5 400 - 5 400 

Nav - 1 091 - 1 091 - 1 091 - 1 091 

Kultursektoren - 1 715 - 1 715 - 1 715 - 1 715 

Teknisk sektor - 5 856 - 5 996 - 5 996 - 5 996 

Sum -32 724 -28 276 -28 276 -28 276 

 

I forhold til konsekvensjustert budsjett er den enkelte sektor og stabsavdeling pålagt å fremme 

effektiviseringstiltak tilsvarende 32,7 mill. kr i 2016. Tiltakene videreføres i all hovedsak utover i 

planperioden. De konkrete tiltak er oppstilt og omtalt under den enkelte sektor og stabsavdeling. 

4.2.6 Omdisponeringer 

Sektor/stabsavdeling 2016 

Økonomiavdelingen - 400 

Oppvekst- og utdanningssektoren  -6 310 

Helse- og omsorgssektoren - 2 300 

Teknisk sektor - 8 490 

Sum  - 17 500 

 

I tillegg til de effektiviseringer som er summert i oppstillingen ovenfor, har noen sektorer og 

stabsavdelinger foreslått omdisponeringer som gir mulighet for finansiering av nye eller utvidede 

tjenester/aktiviteter. 

4.2.7 Bruk av fond 

Både i 2014 og 2015 ble det hvert år brukt 5 mill. kr til omstilling knyttet til blant annet om-

organisering av arbeidsgiver- og økonomifunksjonen, samt til dekning av lønnskostnader for 

medarbeidere som fortsatt var i omstilling. Omorganiseringen er gjennomført og de aktuelle 

medarbeiderne er enten sluttet eller har fått alternativt jobbtilbud. I 2016 foreslås ikke tilsvarende 

bruk av fondsmidler.   

 

Bruk av bundne fond, gjelder i all hovedsak VAR-området. Det brukes 13 mill. kr og det avsettes 

4,9 mill. kr. Til sammen er netto bruk av bundne fond 8,1 mill. kr. 

4.2.8 Egenbetalinger og inntektspotensialer 

Som en hovedregel søkes alle betalingssatser økt med minimum 4 %. Unntatt er de satser som 

følger av statlig forskrifter eller som fremkommer etter selvkostberegninger.  
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Inntekter fra gebyrer, egenbetaling o.l. fordelt per sektor 

i 1000 kr 

Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Forslag  

2016 

% - vis 

endring 

Oppvekst- og utdanningssektoren -68 054 -69 678 -70 242 0,8 % 

Helse- og omsorgssektoren      -45 793      -45 571       -46 150  1,3 % 

Kultursektoren -21 773 -20 859 -21 984 5,4 % 

Teknisk sektor  -139 074 -136 654 -146 426 7,2 % 

Fellesområder -2 657 -3 075 -3 060 - 0,5 % 

Sum brukerbetalinger og andre salgsinntekter    -277 351   -275 837      -287 862  4,4 % 

 

Samlet vekst i inntekter fra egenbetaling inklusive selvkostområdet, er ca. 12 mill. kr, tilsvarende 

4,4 %. Samlet sett vurderes inntektene å være foreslått på et rimelig nivå. En ytterligere økning 

er enten ikke mulig på grunn av statlige bestemmelser, kommunale vedtak eller vil kunne med-

føre tilsvarende lavere bruk av tilbudet. 

 

Inntektene i oppvekst- og utdanningssektoren er inntekter fra barnehage og SFO. Den relativt 

lave veksten skyldes at foreldrebetalingen for barnehage er nominelt uendret, og at det er innført 

to nye moderasjonsordninger (inntektsgradert betaling og gratis kjernetid). Det er gitt noe 

kompensasjon i rammetilskuddet for begrensninger i muligheten til å øke satsene.  

 

I helse- og omsorgssektoren er en stor del av inntektene fra egenbetaling regulert av statlige 

forskrifter. 

 

Kultursektoren øker med 5,4 %. Dette skyldes både en prisjustert vekst i billettinntekter og 

forventet økt besøk. 

 

Teknisk sektor øker med 7,2 %. Det meste skyldes endring av gebyrer innenfor selvkost-

området. 

4.2.9 Driftskonsekvenser av investeringstiltak 

Sektor/stabsavdeling 2016 2017 2018 2019 

Teknologiavdelingen 790 2 080 2 370 2 660 

Oppvekst- og utdanningssektoren 4 691 19 101 18 481 27 981 

Helse- og omsorgssektoren 4 631 7 336 25 436 43 836 

Kultursektoren 52 68 115 115 

Teknisk sektor 1 117 19 625 19 656 19 656 

Sum 11 281 48 210 66 058 94 248 

 

Tabellen ovenfor viser de samlede driftsmessige konsekvenser av investeringer i planperioden. 

For 2016 øker kostnadene med ca. 11,3 mill. kr. I de påfølgende år øker kostnader med 

ytterligere ca. 83 mill. kr. 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  17 

 

4.2.10 Nye tiltak som krever økt økonomiske ramme 

De nye tiltak som foreslås har følgende økonomiske ramme: 

 

i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 

Sektor/stabsavdeling     

Folkevalgte 900 300 300 300 

Rådmannen 0 0 0 0 

Organisasjonsavdelingen 1 500 1 600 1 400 1 400 

Teknologi- og utviklingsavdelingen 2 450 2 300 2 100 1 800 

Økonomiavdelingen 0 0 0 0 

Oppvekst- og utdanningssektoren 3 800 3 800 3 800 3 800 

Helse- og omsorgssektoren 11 490 11 490 11 490 11 490 

Nav 1 100 1 100 1 100 1 100 

Kultursektoren 825 825 825 825 

Teknisk sektor 0 0 0 0 

Sum nye tiltak 22 065 21 415 21 015 20 715 

 

Tiltakene er spesifisert i neste hovedkapittel og omtalt nærmere under den enkelte stabs-

avdeling og sektor.  

4.2.11  Noen sentrale økonomitall 

i 1 000 kr Regnskap 2014 Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsinntekter -2 335 123 -2 229 914 -2 339 971 -2 363 050 -2 391 409 -2 411 182 

Driftsutgifter 2 179 280 2 193 257 2 246 780 2 302 093 2 318 345 2 348 496 

Brutto driftsresultat -155 843 -36 657 -93 190 -60 956 -73 063 -62 685 

Netto driftsresultat -99 129 -4 324 -29 850 11 995 7 588 22 526 
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5 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Nedenfor følger av samleoppstilling, jf. kapittel 4.2.10, av de tiltak som rådmannen foreslår 

utenfor rammen gitt i konsekvensjustert budsjett. Tiltak som er finansiert ved omdisponeringer er 

ikke med. Disse omtales under den respektive sektor/stabsavdeling. 

5.1 Folkevalgte 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Folkeavstemming om kommunesammenslåing 400    

Opplæring nye hovedutvalg 200    

Nytt hovedutvalg og økt antall gruppeledere 300 300 300 300 

Sum 900 300 300 300 

5.2 Rådmannen 

Det foreslås ingen nye tiltak 

5.3 Organisasjonsavdelingen  

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Kvalitet og styring - verktøy/konsulent 300 200   

Kvalitet og styring – kvalitetsrådgiver 0 400 400 400 

Rekrutteringsprosjekt/verktøy 300 100 100 100 

100 % rådgiverstilling - juridisk seksjon 900 900 900 900 

Sum 1 500 1 600 1 400 1 400 

5.4 Teknologi- og utviklingsavdelingen 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Generell rammeøkning 900 900 700 400 

Lukke avvik i arkivet – tilsyn fra Statsarkivet 600 600 600 600 

Økning i driftsutgifter til tidsregistreringssystem, trådløst 
nett, e-læringsverktøy, samt diverse driftsstøtteverktøy 

850 700 700 700 

Kompetanseutvikling 100 100 100 100 

Sum 2 450 2 300 2 100 1 800 

5.5 Økonomiavdelingen  

Det foreslås ingen nye tiltak utover tiltak finansiert ved omdisponeringer. 
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5.6 Oppvekst- og utdanningssektoren 

 2016 2017 2018 2019 

Økt bemanning i flyktning- og innvandrertjenesten 1 100 1 100 1 100 1 100 

Økte midler til introduksjonsordningen flyktninger 2 100 2 100 2 100 2 100 

Ny naturfagstime i barneskolen  600 600 600 600 

Sum 3 800 3 800 3 800 3 800 

5.7 Helse- og omsorgssektoren  

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Kompensasjon manglende inntekt ressurskrevende tjenester 6 200 6 200 6 200 6 200 

Økt bidrag kommunal legevakt 940 940 940 940 

Økt basistilskudd fastlegene 350 350 350 350 

Økte behov bo- og omsorgstjenesten 3 000 3 000 3 000 3 000 

Økt bemanning hjemmetjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum tiltak 11 490 11 490 11 490 11 490 

5.7.1 Nav 

 2015 2016 2017 2018 

1 ny stilling - flyktning og integrering 600 600 600 600 

Styrking av stønad til husleie for flyktninger 500 500 500 500 

Sum tiltak 1 100 1 100 1 100 1 100 

5.8 Kultursektoren 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Økt behov for tolketjeneste 200 200 200  200 

Ny støtteordning – private idrettsanlegg 310 310 310 310 

Økt støtte til drift av kommunale idrettsanlegg 315 315 315 315 

Sum 825 825 825 825 

5.9 Teknisk sektor 

Det foreslås ingen nye tiltak utover tiltak finansiert ved omdisponeringer. 
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6 Sentrale tema 

6.1 Handlingsreglene  

Kommunestyret behandlet perspektivmeldingen i sitt møte i juni 2015, og kommunestyret vedtok 

revisjon av de handlingsregler som ble vedtatt i forrige økonomiplan. Perspektivmeldingen gir 

mer utfyllende begrunnelse for endringene i handlingsreglene. 

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at "handlingsreglene skal uttrykke ambisjoner, ikke 

absolutte mål for resultatene i økonomiplanperioden".  

 

I rådmannens forslag er det lagt til grunn at handlingsreglene er sterke føringer hvor kun tungt-

veiende forhold kan begrunne at reglene ikke følges fullt ut. De økonomiske realiteter tilsier 

imidlertid at det fremstår som vanskelig. I planperioden er det vanskelig å oppnå et tilfreds-

stillende netto driftsresultat. Likeledes er det, slik foreliggende forslag viser, store behov for 

investeringer med tilhørende økning i driftsutgiftene. Dette utfordrer handlingsreglene i stor grad. 

 

Rådmannen ser behov for en omfattende gjennomgang av kommunens drift i 2016, både med 

sikte på kostnadsreduksjoner, samt å utløse mulige inntektspotensialer. 

6.1.1 Handlingsregel 1 - Overskuddsstrategi  

Kommunens netto driftsresultat skal gjennomsnittlig utgjøre minst 2 % av kommunens brutto 

driftsinntekter i planperioden. 

 

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunen. Netto driftsresultat 

viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter 

og avdrag er betalt.   

 

Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat tilsvarende 3 % av kommunens driftsinntekter. 

Teknisk beregningsutvalg anbefaler 1,75 - 2 %. 

6.1.2 Handlingsregel 2 - Gjeldsstrategi 

Kommunens netto gjeld målt i % av kommunens samlede driftsinntekter skal reduseres. 

 

Lørenskog kommune har fortsatt høy gjeld. De siste 4-5 årene er gjelden redusert, men fortsatt 

på et nivå som skaper en finansiell risiko eller begrensning dersom for eksempel renten økes 

vesentlig, eller behovet for eller ønsket om nye investeringer blir stort.  

 

Handlingsregel 2 oppfylles ikke i dette økonomiplanforslaget. 

6.1.3 Handlingsregel 3 - Investeringsstrategi 

20 % av de samlede investeringer søkes finansiert ved bruk av egne midler. 

 

Investeringer har i all hovedsak tre finansieringskilder; tilskudd, lån og egne midler. Egne midler 

er oftest likvide midler eller midler som oppstår ved salg av kommunale eiendommer eller 

liknende. 
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For å unngå økningen av gjelden, må derfor investeringer i størst mulig grad ha en tilfreds-

stillende finansiering i form av egne midler. 

 

Handlingsregel 3 oppfylles ikke i dette økonomiplanforslaget. 

6.1.4 Handlingsregel 4 - Fondsstrategi 

Kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minimum 5 % av kommunens samlede driftsinntekter 

 

Kommunens investeringsfond bør utgjøre minimum 2 % av kommunens samlede driftsinntekter 

 

Ønsker om å ha en tilfredsstillende egenfinansiering av investeringer, samt ha reserver dersom 

det oppstår endringer i driftsutgifter/-inntekter, krever at kommunen har disponible midler. Det er 

kommunestyrets ambisjoner å bygge opp reservene til et nivå som gjør at det er finansiell kraft til 

på kort sikt å tåle relativt betydelige endringer i inntekts- eller utgiftsnivå.   

 

Oppfyllelse av handlingsregel 4 avhenger av om det oppstår tilstrekkelig overskudd i plan-

perioden, og at det vedtas å disponere av dette overskuddet til fondsavsetninger. 

6.2 Boliger til omsorgsformål 

I helse- og omsorgsplanen er det gjort framskrivninger av behov for boliger til pleie- og omsorgs-

formål for de neste 12 årene. Dersom kommunen skal dekke behovet for heldøgns omsorg med 

bygging av sykehjem, anslås det at det vil være behov for 145 nye sykehjemsplasser til eldre. 

Kostnadene ved en slik utbygging er ikke bærekraftig. Helse- og omsorgsplanen skisserer opp 

alternative løsninger med større fokus på forebygging, rehabilitering, økte hjemmetjenester og 

flere omsorgsboliger.   

 

Samtidig er det registrert ca. 130 personer med funksjonsnedsettelser i perioden som vil trenge 

tilrettelagt bolig og tjenester. Av disse er 90 barn med funksjonsnedsettelser og som vil fylle 18 

år i løpet av planperioden. Kommunen har i hovedsak tilbudt tjenester til denne gruppa i sam-

lokaliserte boliger / bofellesskap.  

 

Det er et klart utviklingstrekk i samfunnet at flere ønsker å bo mer selvstendig og oppleve større 

grad av selvbestemmelse. Ny boligplan skal foreligge i 2016, og denne skal omfatte alle typer 

boliger kommunen vil trenge, og vise alternative bo- og finansieringsformer. 

Eldre 

Det anses som realistisk at ca. 40 % av de plasser som tradisjonelt vil vært løst ved bygging av 

sykehjem, vil kunne løses gjennom at kommunen styrker innsatsen innenfor forebygging, 

mestring, rehabilitering i hjemmet og velferdsteknologi i innbyggernes hjem. For å imøtekomme 

behovene til dem som trenger større grad av tilrettelegging, vil kommunen trenge ca. 90 

omsorgsboliger som er tilrettelagt for heldøgns omsorg.  

Funksjonshemmede 

Samlokaliserte boliger, eller bofellesskap, er en god løsning for mange med store omsorgs-

behov. Mennesker med funksjonsnedsettelser er like ulike som resten av befolkningen, og vil 

derfor ha behov for et større mangfold av boformer enn kommunen har hatt så langt. Det 

etableres nå to alternativer til samlokaliserte boliger og bofellesskap, og flere alternativer utredes 
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i forbindelse med boligplanen. Dersom kommunen lykkes med å utvikle flere alternativer til 

samlokaliserte boliger og bofellesskap, vil dette kunne bidra til større grad av selvstendighet og 

selvbestemmelse for kommunens innbyggere, samtidig som at kommunens investeringsbehov 

reduseres. 

6.3 Flyktninger 

Europa og Norge står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig med millioner 

av mennesker på flukt. De første ni måneder i 2015 kom det 13 246 asylsøkere til Norge. UDI 

anslår at det vil komme mellom 20 000 og 25 000 asylsøkere i 2015 og mer enn 30 000 asyl-

søkere i 2016. 

 

Den store tilstrømmingen av asylanter, og det faktum at en stor andel av dem vil bli innvilget 

asyl, vil utfordre kommunene. I tillegg har Norge forpliktet seg til å bosette 8 000 syriske over-

føringsflyktninger i perioden 2015 - 2017.  

 

Kommunestyret i Lørenskog har vedtatt å bosette syriske overføringsflyktninger i forhold til 

Lørenskogs størrelse. Lørenskog skal bosette 56 syriske overføringsflyktninger i treårsperioden 

(14+21+21). Med bakgrunn i lave tildelingstall fra IMDi og mangel på tilrettelagte boliger, vil 

kommunen kun bosette fem syriske overføringsflyktninger i 2015. De resterende ni overføres til 

2016. Kommunen skal da bosette 30 syriske overføringsflyktninger i 2016 (9+21). 

 

De fleste flyktninger har psykiske og fysiske helseplager. Dette er krevende for det kommunale 

tjenesteapparatet å følge opp. Mangel på arabiske tolker på landsbasis vanskeliggjør 

situasjonen ytterligere. 

 

Anmodningen fra IMDi om bosetting er i skrivende stund til behandling i kommunestyret. Under 

forutsetning at kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag, vil Lørenskog bosette til 

sammen 75 flyktninger, herunder 30 syriske overføringsflyktninger i 2016. I tillegg har IMDi 

varslet at kommunene vil motta en tilleggsanmodning fra IMDi for 2016 og 2017 som et resultat 

av de svært mange asylsøkerne som har kommet i løpet av de to siste månedene. 

 

Den aktuelle flyktningsituasjonen utfordrer det kommunale tjenesteapparat, især ved flyktning- 

og innvandrertjenesten. Tjenesten må ha et mottaks- og kvalifiseringsapparat som er tilstrekkelig 

dimensjonert og det må derfor prioriteres ressurser til å øke bemanningen. Mangel på boliger er 

også en betydelig flaskehals. Også øvrige kommunale tjenester vil bli berørt, det være seg 

helse- og omsorgstjenester, skole, barnehage, NAV, osv. 

 

Økt bosetting og økt familieinnvandring gir økt statlig integreringstilskudd til kommunen. Det 

statlige integreringstilskuddet som følger hver flyktning utgjør over en 5-års periode ca. 700 000 

kr. Formålet med integreringstilskuddet er at det skal bidra til et godt bosettings- og 

integreringsarbeid med sikte på at flyktningene skal komme ut i jobb og bli økonomisk 

selvstendige.  

 

De økonomiske implikasjoner av tilstrømmingen av flyktninger, vil kunne være betydelig. Hvor 

store de blir, er uavklart. Likeledes er det heller ikke entydige signaler fra overordnet myndighet 

hva gjelder finansiering, men det antas at forhandlingene i Stortinget i forbindelse med 

behandling av statsbudsjettet vil gi noen avklaringer hva gjelder dette. Det legges derfor til grunn 

at det vil være behov for flere budsjettrevisjoner i tråd med endring i den aktuelle situasjonen. 
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6.4 Digitalisering og IKT-grunnmur 

Digitalisering er et tverrpolitisk satsningsområde i Norge – både for å møte innbyggernes 

forventninger ved å tilby en mer døgnåpen forvaltning, samt for å frigjøre ressurser for å utføre 

viktige tjenester.  

 

Lørenskog kommune skal bli en eKommune som betyr: 

 

 Å gi innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg 

 Å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester 

 Å tilby ansatte en attraktiv arbeidsplass med verktøy som forenkler og effektiviserer 

 Et godt omdømme i befolkningen 

 

 Lørenskog kommune har ikke kommet langt nok i digitaliseringen. Informasjon er ute på nett og 

sosiale medier brukes, men har begrenset med selvbetjeningsløsninger som samhandler med 

fagsystemer. For å tilby verdiøkende tjenester for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor er det 

en forutsetning at tjenestene gir informasjon og er oppdatert – og at en reelt sett enten sparer 

tid, får mer informasjon og innsyn - eller aller helst begge deler. 

 

De ulike tjenestene i kommunen er avhengig av en robust nok IKT-infrastruktur. Skal skoler 

kunne ta i bruk digitale verktøy eller sykehjem ta i bruk varslings- og mestringsteknologi, må det 

være tilstrekkelig med kapasitet og dekning i nettet. I tillegg må det være et tilstrekkelig sikker-

hetsnivå for å hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie. 

6.4.1 Den digitale grunnmuren 

Robust infrastruktur 

For å kunne tilby digitale tjenester er en robust infrastruktur en forutsetning. Med infrastruktur 

menes tilgang til internett og andre nettverk med tilfredsstillende dekning og kapasitet, samt at 

sikkerheten må være ivaretatt. Lørenskog kommune har et betydelig etterslep på dette området, 

og særlig innen skole/barnehage og helse/omsorg er gapet mellom faktisk behov og det som 

tilbys svært store.  

 

IKT er et læringsmål i skolen, og skal skolen lykkes med å utdanne elever på en hensiktsmessig 

måte, må det være tilstrekkelig med kapasitet til at klassene kan benytte IKT-læremidler i rom 

som brukes til undervisning. I sykehjem og andre omsorgstilbud er det nødvendig med 

nettverksdekning for at helsepersonell kan benytte både IKT-verktøy og varslingsløsninger. Det 

er også behov for sensorer, varslingsløsninger og løsninger knyttet til mer sosiale behov for 

beboere. 

 

Det må både gjøres opprustning i og mellom bygg, samt i sentrale fellestjenester i kommunen, 

og det vil ta flere år før kommunen er på et nivå som ivaretar behovene. Det er de tjeneste-

ytende virksomhetene som må beskrive behovene, og teknologiavdelingen skal levere i henhold 

til dette. 

IKT-organisasjon og styring 

Teknologiavdelingen ble etablert i 2015 og består hovedsakelig av ansatte som har jobbet i 

kommunen tidligere og da hovedsakelig med driftsoppgaver innen IKT-området. For å ivareta 

det nye ansvarsområdet innen IKT-utvikling og spesielt innen helhetlig digitalisering, må ny 
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kompetanse bygges opp. Dette omfatter både å videreutdanne ansatte og ved å rekruttere nye 

medarbeidere med den erfaringen og utdanningen det er behov for.  

 

Det er særlig behov for kunnskap innen digitalisering, IKT-arkitektur, samt innen prosjekt- og 

prosessmetodikk som sikrer en effektiv og konsistent gjennomføring av aktiviteter. Det må 

planlegges helhetlig og fremtidsrettet i forhold til både nåværende og fremtidige behov, og også 

gjennomføre tiltak med tanke på gevinstrealisering.  

Standardisering og konsolidering 

Et av de viktigste tiltakene i IKT-forretningsplanen fra 2014, var standardisering og 

konsolidering. Kommunen har en fragmentert IKT-portefølje. Det gjelder både infrastruktur og 

systemer/løsninger. Det er en forutsetning for realisering av gevinster at det skjer en 

standardisering og at kommunen har en mer ensartet infrastruktur og portefølje. Dette betyr 

færre løsninger, færre ulike produkter/modeller på utstyr, færre leverandører og bedre 

forutsetninger for mer effektiv drift. 

6.4.2 Digitalt førstevalg – digitale tjenester 

De fleste innbyggerne er vant til og ønsker å bruke selvbetjeningsløsninger for å konsumere 

offentlige og private tjenester samt tilegne seg informasjon.  Ved gode selvbetjeningsløsninger 

kan innbyggerne og næringslivet ta i bruk tjenestene når det passer dem, de får bedre 

informasjon og vi vil også spare tid hos saksbehandlere i kommunen. Her har Lørenskog 

kommune et godt stykke igjen før vi har digitale tjenester som møter behovene i det omfang som 

forventes. 

 

Kommunen er også pålagt gjennom eForvaltningsforskriften å ta i bruk digitale kanaler for å 

formidle vedtak og annen viktig informasjon til innbyggere og næringsliv. Her blir bruk av 

felleskomponenter som Altinn, Sikker digital post og SvarUT viktige byggeklosser. Krav til 

oppslag mot reservasjonsregister krever nye rutiner for å identifisere personer før elektronisk 

utsending, og her må kommunen høste erfaringer fra andre kommuner. 

 

For å lykkes med digitaliseringen må det etableres tjenester som innbyggerne/næringsliv 

oppfatter som relevante.  

6.5 Barnehage- og skolekapasitet 

Det er forventet betydelig vekst i barnepopulasjonen i planperioden 2016-2019 og videre frem 

mot 2040. For å møte denne utviklingen, er det igangsatt et omfattende planarbeid. I løpet av 

2015 er det gjennomført konseptvalgutredninger (KVU) for Fjellhamar og Sentralområdet, og en 

tverrpolitisk sammensatt arbeidsgruppe har utviklet et forslag til samlet plan for barnehage- og 

skoleutbygging i Lørenskog for perioden 2016-2040. KVU’er og plan for barnehage- og 

skoleutbygging legges frem for kommunestyret i desember 2015. 

 

For å fastsette en mest mulig presis prognose, er det i forbindelse med KVU for sentralområdet 

valgt å supplere kommuneplanens befolknings- og boligbyggeprognoser med en modell basert 

på faktisk planlagte byggeområder og gjennomsnittlige husstandstall (antall beboere og andel 

barnehage-, barneskole og ungdomsskolebarn).  
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6.5.1 Barnehagekapasitet 

De nye prognosene for barn i barnehagealder samsvarer relativt godt med 2 % -alternativet i 

kommuneplanen. Barnehagekapasiteten er fullt utnyttet i dag. Prognosene tyder på at det må 

etableres omkring 500-600 nye barnehageplasser i kommunen frem mot 2025 dersom 

dekningsgraden skal opprettholdes på dagens nivå (93 %).  

 

Per 2015 er det 2 024 barnehageplasser i kommunen. Framtia barnehage på Ødegården vil gi 

90 nye barnehageplasser i 2017, men 20 av disse plassene er tiltenkt erstatning når Bruget 

legges ned. Fra våren 2017 vil kommunen således ha 2094 barnehageplasser. 

Forventet utvikling i behov for barnehageplasser etter åpning av Framtia barnehage 

 

 
*Tall per 21.12. 2014 

 

Som det fremgår av figuren ovenfor, er det en viss usikkerhet i prognosene for antall barn i 

barnehagealder. Dersom det blir en reduksjon i tråd med den laveste prognosen, oppstår 

kapasitetsproblemer først i 2019. Det er imidlertid mer sannsynlig at veksten vil ligge nærmere 

kommuneplanens 2 % -alternativ eller KVU-prognosen hvor det er hensyntatt overhyppighet av 

innflytting av barn i alderen 4-6 år.  

 

Ut fra dette må det etableres omkring 100 plasser i 2018 og 100 plasser i 2019 dersom 

dekningsgraden skal opprettholdes på omtrent samme nivå som i 2015. Med bakgrunn i usikker-

heten om prognosene det første året, har rådmannen valgt å legge inn investeringsmidler for de 

første 100 plassene i 2017 og 2018. Planleggingen av de neste 100 plassene vil rådmannen 

komme tilbake til når den reelle utviklingen av barn i barnehagealder blir kjent. 

6.5.2 Kapasitet på barnetrinnet 

Figuren på neste side viser to ulike scenarier for forventet vekst i barnepopulasjonen i alderen 6-

12 år (barneskolealder). Den laveste prognosen er basert på 2 % -alternativet i kommune-

planen, mens den høyeste prognosen er hentet fra KVU-arbeidet med en modell basert på 

faktisk planlagte byggeområder og gjennomsnittlige husstandstall.   
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Av figuren fremgår det en relativt jevn og kraftig vekst i populasjonen i hele perioden frem til 

2025 i begge scenariene. I alternativet på 2 % vekst er det forventet at behovsutviklingen vil 

ligge 15 % -poeng lavere enn de nye prognosene fra KVU’en.  

 

Kapasiteten på barnetrinnet er nærmest fullt utnyttet i dag, og kapasiteten på barnetrinnet må 

økes i planperioden 2016–2019. I det foreliggende forslaget har rådmannen lagt inn 

finansiering av Luhr skole og midler til forprosjekt og oppstart av bygging av ny skole på 

Fjellhamar – med tanke på ferdigstillelse i 2020. 

 

Det vil være behov for å etablere midlertidig kapasitet før skoleåret 2016/2017 for å dekke 

barneskolebehovet frem til det blir etablert permanent økt kapasitet i sentralområdet rundt 

2020. Rådmannen mener det vil være nærliggende å plassere paviljonger for midlertidige 

skoleplasser på Solheim, da en slik plassering er strategisk for å avlaste både Fjellhamar 

inntaksområde og sentralområdet. Den midlertidige kapasiteten bør senere kunne benyttes 

som avlastning for skoler under bygging.  

 

Rådmannen har lagt inn finansiering av paviljonger for midlertidige skoleplasser i 2016 og 

2018. Rådmannen legger vinteren 2016 frem en egen sak til politisk behandling om plassering 

av paviljongene. 

6.5.3 Kapasitet på ungdomstrinnet 

På ungdomstrinnet er situasjonen per i dag ikke like kritisk som ved barneskolene. Det er 

imidlertid kapasitetsutfordringer ved enkelte skoler som Fjellsrud ungdomsskole. Med dagens 

skolestruktur på ungdomstrinnet mener rådmannen det er formålstjenlig å vurdere kapasiteten 

ved alle ungdomsskoler i sammenheng. Det er tradisjon for dette i kommunen, og elever søker 

seg gjerne til annen ungdomsskole enn der en "normalt" ville fått skoleplass. Det er korte 

avstander mellom skolene, og elevenes modenhet og mobilitet tilsier at dette er en god 

praksis. 

 

Samlet har Lørenskog kommune elevplasser for 1 620 elever på ungdomsskolene. Det er 

omkring 250 ledige elevplasser totalt på ungdomstrinnet i 2015. Årskullsvariasjoner gjør at 

man vanskelig kan utnytte kapasiteten opp mot 100 % selv om man ser kapasiteten på tvers 
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av hele kommunen. Det er i dag ingen planer for etablering av økt kapasitet på 

ungdomsskolen i kommunen.  

 

Ifølge prognosene er det ikke behov for økt kapasitet i planperioden 2016–2019, men plan-

leggingen av kapasitetsøkning må startes da det i senere planperioder vil det komme nye 

utbygginger. 

6.6 Lederutvikling 

Kompetente ledere som er trygge i sin rolle er svært viktig for å sikre gode medarbeidere og 

tjenester. Gode ledere er avgjørende for å sikre en omstillingsdyktig organisasjon som gir 

tidsriktige og effektive tjenester.  

 

Lørenskog kommune har tradisjonelt sett hatt høyt fokus på lederutvikling, og de tre siste årene 

har det vært spesielt høyt trykk på utvikling av lederne i kommunen. For å understøtte en hel-

hetlig og samordnet organisasjon, er det gjennomført kvartalsvise ledersamlinger for alle ledere 

med personal- og budsjettansvar, og mellomlederopplæringen har vært videreført. I 2015 startet 

rådmannens ledergruppe opp med et teamutviklingsprogram med mål om blant annet å styrke 

lederteamets interne prosesser og fremme effektivitet.  

 

I 2016 har rådmannen et ønske om å videreføre teamutviklingsprogrammet i kommunal-

direktørenes og stabsdirektørenes ledergrupper. Videreføringen av programmet vil være med på 

å fremme helhetstenkning for organisasjonen Lørenskog kommune, og gjennom det bidra til god 

kvalitet på tjenestene. Programmet vil også bidra til å skape en felles plattform for levende og 

konstruktiv dialog om ledelsesspørsmål i organisasjonen. Hver enkelt ledergruppe vil i tillegg 

oppnå effekt i form av tettere samarbeid i teamet og mot omgivelsene, samt få inspirasjon og 

styrkes i forhold til lederrollens utfordringer. 

 

Lørenskog kommune søker midler fra KS sitt OU-fond for å finansiere deler av lederutviklingen. I 

2015 har kommunen mottatt ca. 300 000 kr fra KS, og i 2016 vil det bli søkt om ca. 800 000 kr 

fra KS dersom planlagt aktivitet blir gjennomført. 

 

Teamutviklingsprogrammet gjennomføres med både ekstern lederutvikler og interne aktører, og 

vil omfatte temaer som effektivitet i teamet, samarbeid og spilleregler og kommunikasjon, samt 

lederplattformen/ledelse i Lørenskog kommune, økonomiforståelse og organisasjon og personal. 

6.7 STYRK - Lørenskog kommunes styringssystem 

Lørenskog kommune innførte balansert målstyring i 2011, og det har siden da vært jobbet med å 

integrere styringssystemet med datafangst for alle indikatorer og med å integrere systemet som en 

del av kommunens øvrige resultatrapportering.  

Rådmannen har sett behovet for å justere måltavlen slik at den harmonerer bedre med målene 

vedtatt i kommuneplanen, og videre følger en oversikt over forslag til ny måltavle. Rådmannen 

foreslår også at man går bort ifra uttrykket "balansert målstyring", og heller benytter uttrykket 

"Styringssystemet i kommunen", forkortet til STYRK. Årsaken til dette er at den nye måltavlen er 

noe løsrevet fra forutsetninger og begrepsbruk i styringsmodellen Balansert målstyring.   
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Ny måltavle består av fire områder med tilhørende tema og indikatorer. Hver indikator har fastsatt 

et ambisjonsnivå. Noen av undersøkelsene som gir grunnlag for resultatene har fastsatt en 6-delt 

skala (innbyggerundersøkelsen og brukerundersøkelser fra Kommuneforlaget), mens med-

arbeiderundersøkelsen har fastsatt en 5-delt skala. Ambisjonsnivået for de forskjellige indikatorene 

er satt med utgangspunkt i hvilken skala som benyttes i undersøkelsene, men er sett i sammen-

heng med hverandre, slik at det er omtrent like "vanskelig" eller "lett" å oppnå ønsket nivå uav-

hengig av hvilken undersøkelse det er snakk om. 

Ambisjonsnivået er hevet litt i forhold til den gamle måltavlen, da erfaringer har vist oss at det 

generelt sett har vært mye grønne lys på måltavlen. Det er selvfølgelig positivt at målene nås, men 

rådmannen mener at det er rom for å forsøke å strekke seg enda litt lenger. Ambisjonsnivået bør 

justeres når vi har gjort oss erfaringer med resultater. 

6.7.1 Måltavle 

Lokalsamfunn og innbyggere  

Område Tema Indikator Ambisjonsnivå 

      Ikke godt nok Godt nok Ønsket 

L
o
k
a
ls

a
m

fu
n
n
 o

g
 in

n
b
y
g
g
e
re

 

Tjenestetilbud 
Opplevd kvalitet på kommunale 

tjenester 

< 4,2 >= 4,2 >= 4,7 
Kommunen 

som bosted 

Næring og arbeid 

Transport og tilgjengelighet 

Miljø (vannkvalitet, 

luftforurensning, støyfrihet) 

Klima 

Natur, landskap og friluftsliv 

Levekår 

Bomiljø og senterfunksjoner 

Servicetilbud 

Boligtilbud 

Kultur og idrett 

Utbygging og utvikling 

Trygghet 

Kommunen som bosted 

Demokrati og 

deltakelse 

Møte med kommunen 

Tillit 

Gode kultur- 

og fritidstilbud 

Oppslutning om kultur- og 

fritidstilbud 

Redusert 

oppslutning 

Fra 0-1,5 % 

økt 

oppslutning 

Mer enn 1,5 

% økt 

oppslutning 

Deltakelse i frivillige 

organisasjoner 

Redusert 

oppslutning 

Fra 0-1,5 % 

økt 

oppslutning 

Mer enn 1,5 

% økt 

oppslutning 

 

Området "Lokalsamfunn og innbyggere" omfatter i hovedsak resultater knyttet til innbygger-

undersøkelser som gjennomføres årlig. Innbyggerundersøkelsene vil være standardunder-

søkelser utarbeidet av Kommuneforlaget (KS), og vil gi kommunen mulighet til å sammenligne 

seg med andre kommuner som også gjennomfører undersøkelsen.  

 

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil gi kommunens administrasjon og politikere nyttig 

informasjon som kan benyttes i arbeid med perspektivmelding, budsjett og økonomiplan.  
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I tillegg til resultater fra innbyggerundersøkelsen vil måloppnåelse hva gjelder for eksempel 

besøkstall fra kino, folkebad, bibliotek og flere av kommunens fritidstilbud fremkomme.  

 

Alle indikatorer under området "Lokalsamfunn og innbyggere" kan lett sees i sammenheng med 

målene i Kommuneplanen.  

6.7.2 Tjenester  

Område Tema Indikator Ambisjonsnivå 

      Ikke godt nok Godt nok Ønsket 

T
je

n
e
s
te

r 

Gode 

tjenester 

Variable måleindikatorer 

avhengig av de forskjellige 

brukerundersøkelser. 

Eksempelvis: 

Tilgjengelighet, informasjon, 

samarbeid, respektfull behandling 

mm. 

< 4,2 > 4,2 >= 4,7 

 

Området "Tjenester" viser tilfredshet med innhold og kvalitet på de kommunale tjenestene og 

resultater fra tjenestespesifikke brukerundersøkelser. Undersøkelsene retter seg direkte mot 

brukerne av tjenestene.  

 

Indikatorene for området "Tjenester" vil variere avhengig av hvilken virksomhet eller hvilke 

tjenester som måles. Det vil i hovedsak benyttes standardiserte brukerundersøkelser fra 

Kommuneforlaget som grunnlag for målingen. Tjenestespesifikke brukerundersøkelser 

gjennomføres hvert andre år. 

 

I tillegg til måling av tilfredshet gjennom brukerundersøkelser, vil det for området "Tjenester" 

være aktuelt med flere sektorspesifikke indikatorer, for eksempel for elevresultater i oppvekst- 

og utdanningssektoren. Disse indikatorene kommer i tillegg til den overordnede måltavla og 

utarbeides av sektorene i kommunen. 

6.7.3 Medarbeidere  

Område Tema Indikator Ambisjonsnivå 

      Ikke godt nok Godt nok Ønsket 

M
e
d
a
rb

e
id

e
re

 

Effektiv 

ledelse og 

motiverte 

medarbeidere 

Sykefravær 

0,5 % -poeng 

høyere enn 

komm.gj.snitt 

Kommunens 

gj.snitt +/- 0,5 

% -poeng 

0,5 % -poeng 

lavere enn 

kommunens 

gjennomsnitt 

Oppgavemotivasjon 

<3,4 >=3,4 >=3,8 

Mestringstro 

Selvstendighet 

Bruk av kompetanse 

Mestringsorientert ledelse 

Rolleklarhet 

Relevant kompetanseutvikling 

Fleksibilitetsvilje 

Mestringsklima 

Nytteorientert motivasjon 

 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  30 

 

Området "Medarbeidere" omhandler kommunens medarbeidere og tar utgangspunkt i KS sin 

nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR. 10-FAKTOR bygger på omfattende forskning om 

effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. 

Til sammenligning med den medarbeiderundersøkelsen som har vært benyttet i Lørenskog 

kommune de siste fem år, fokuserer den nye medarbeiderundersøkelsen i større grad på 

medarbeiderskap og egen motivasjon. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig i 

vårhalvåret. 

 

I tillegg til resultater fra medarbeiderundersøkelsen vil det lastes inn sykefraværstall hvert 

kvartal. 

6.7.4 Økonomi  

Område Tema Indikator Ambisjonsnivå 

      Ikke godt nok Godt nok Ønsket 

Ø
k
o
n
o
m

i 

Effektiv 
tjenesteyting 

Kostnad per tjenesteområde 
Dårligere enn 
40 % beste i 
komm.gr. 13 

Bedre enn 40, 
men dårligere 

enn 20 % 
beste i 

komm.gr. 13 

Bedre enn 20 
% beste i 

komm.gr. 13 

God 
budsjettkontroll 

Budsjettavvik 

Merforbruk 
mer enn 0,5 

% og Mindre-
forbruk mer 

enn 3 % 

Merforbruk 
inntil 0,5 % 

Mindreforbruk 
mellom 1,5 % 

og 3 % 

Fra balanse til 
1,5 % 

mindreforbruk 

Bærekraftig 
økonomi  

Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 

< 0 % 0 - 2 % >= 2 % 

Gjeld i % av samlede 
driftsinntekter reduseres 

Økende Uendret Fallende 

Egenfinansieringsgrad for 
investeringer 

< 10 % 10 - 20 % >= 20 % 

Disposisjonsfond i % av samlede 
driftsinntekter 

< 2 % 2 - 5 % > 5 % 

Investeringsfond i % av samlede 
driftsinntekter 

< 1 % 1 - 2 % > 2 % 

 

Området "Økonomi" gir resultater for viktige nøkkelfaktorer for kommunens økonomiske drift og 

utvikling. Budsjettavvik gir informasjon om kommunens fortløpende økonomiske status, mens de 

øvrige indikatorene gir uttrykk for kommunens nåværende og fremtidige handlingsrom. 

 

Temaet "Effektiv tjenesteyting" med indikatoren kostnad per tjenesteområde gir informasjon om 

kostnadsområdet i Lørenskog kommune i forhold til sammenlignbare kommuner. Denne 

indikatoren vil sektorene/virksomhetene komme med innspill på hvilke tjenesteområder som er 

nyttige å måle på. 

 

Temaet "Bærekraftig økonomi" med tilhørende indikatorer tar utgangspunkt i de veiledende 

handlingsreglene, omtalt i perspektivmeldingen samt i dette dokumentet. 

6.7.5 Oppfølging av resultater 

Ambisjonen med den nye måltavla er at den skal reflektere viktige resultater og styringsdata for 

Lørenskog kommune, og i størst mulig grad innarbeides i allerede eksisterende rapporterings- 

og styringsprosesser. Dette vil gi administrativt og politisk nivå viktig informasjon om resultater 

og grunnlag for gode beslutninger. For å sikre dette, tydeliggjøres det viktigheten av en god 

oppfølging av resultatene. Det skal derfor utarbeides handlingsplaner som følge av alle under-

søkelser – både innbyggerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelser. I 
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tillegg vil rapportering av resultater fra Lørenskog kommunes styringssystem integreres som en 

del av økonomirapporteringen til administrativ og politisk ledelse. Det vil også være et viktig 

element i perspektivmeldingen og arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. 
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7 Verbale vedtak 

7.1 Økonomiplan 2015 - 2018 

7.1.1 Kantinetilbudet på kommunens skoler. 

Det fremlegges en orienteringssak om kantinetilbudet på kommunens skoler. 

 

Sak vil bli fremlagt for kommunestyret i november.  

7.1.2 Tilbud til elever med dysleksi (oversendes administrasjonen). 

Etter at diagnosen dysleksi er stilt og hjelpemidler er på plass kan eleven trenge hjelp til 

introduksjon og bruk av hjelpemidler i skolesituasjonen. Det kan også være behov for 

opplysning om tilgjengelige smartbøker. Administrasjonen bes fremlegge en sak som belyser 

omfang og tilgjengelige lærerressurser eller ressurspersoner eventuelt behov for dette i 

Lørenskogskolen. 

 

Sak om dette ble behandlet i kommunestyrets møte 24.6.2015, KS-63/15 Tilbud til elever med 

dysleksi i Lørenskogskolen. Saken ble tatt til orientering. 

7.1.3 Støy langs kommunens ferdselsårer.  

Administrasjonen bes fremlegge en sak om utviklingen i forurensning, i hovedsak støv, men 

eventuelt også støy, langs kommunens ferdselsårer. 

 

Det vil bli lagt fram en orienteringssak i løpet av første halvår 2016.  

7.1.4 Sommerjobb til ungdom (oversendes administrasjonen).  

Administrasjonen bes vurdere muligheten for å tilby ungdom sommerjobb. 

 

Rådmannen har undersøkt omfanget av sommervikarer i sektorene, og vurdert muligheten for å 

tilby ungdom sommerjobb. 

 

Det er i teknisk sektor det er mest aktuelt med «ungdomsjobbing", blant annet innen park, ved-

likehold og renhold. Det ansettes 8 til 15 sommervikarer per år, og med unntak av renhold 

kreves det at søkerne er over 18 år og har førerkort for bil. I renhold må de være over 16 år. 

Sommervikarer i teknisk sektor rekrutteres på bakgrunn av personlige henvendelser. 

 

I helse- og omsorgssektoren annonseres det etter sommervikarer, og de ønsker primært vikarer 

med helsefaglig bakgrunn. Barnehagene bruker i mindre grad sommervikarer fordi ferieavvikling 

for barna passer bra med ferieavvikling for personalet. 

 

Rådmannen mener omfanget av aktuelle sommerjobber i kommunen er såpass begrenset at det 

ikke er grunnlag for å iverksette særskilte tiltak for å tilby ungdom sommerjobb. Det ser ut til at 

dette regulerer seg selv, og at det beste tipset til ungdom som ønsker sommerjobb vil være å ta 

kontakt med aktuelle tjenester så tidlig som mulig. 
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7.1.5 Sårbarhet i Romeriksporten. 

Romerikes blad har hatt flere artikler angående sårbarheten i Romeriksporten. Store deler av 

strekningen ligger i Lørenskog kommune så vi vil naturlig bli sterkt berørt  dersom det skulle 

skje en ulykke der. Kommunestyret ønsker en sak som belyser denne problemstillingen samt 

ansvarsfordelingen mellom stat og kommune når det gjelder beredskapen der. 

 

Orientering gitt i kommunestyrets møte 29. april 2015, KS-29/15 Status for arbeidet med 

beredskap i Romeriksporten, og mulig klargjøring av Skårerhallen som tilfluktsrom. Saken ble 

tatt til orientering. 

7.1.6 Bruk av Skårerhallen som tilfluktsrom   

Skårerhallen er i utgangspunktet et tilfluktsrom, men brukes i dag som idrettshall. Kommune-

styret ønsker en klargjøring av bruken av hallen som tilfluktsrom. Dessuten ønskes en 

tydeliggjøring av rømningsveier ut fra hallen. 

 

Orientering gitt i kommunestyrets møte 29.4.2015, KS-029/15 Status for arbeidet med 

beredskap i Romeriksporten, og mulig klargjøring av Skårerhallen som tilfluktsrom. Saken ble 

tatt til orientering. 

7.1.7 Retningslinjer for ferietilskudd til funksjonshemmede   

Kommunestyret ønsker en sak med retningslinjer for ferietilskudd til funksjonshemmede. 

Saken må ferdigbehandles i løpet av 2015 slik at eventuelt tilskudd kan budsjetteres for 2016. 

 

Det vil i løpet av november 2015 bli fremmet en sak som gjelder retningslinjer for ferietilskudd 

til funksjonshemmede. Det er foreslått avsatt midler i budsjettet for 2016 til et slikt ferietilskudd.  

7.1.8 Trasevalg for matebusser   

KS ber om at det utredes traseforslag til matebusser til Lørenskog stasjon fra de sydlige delene 

av kommunen. Ruter må få en klar bestilling fra Lørenskog kommune om et slikt behov når NSB 

starter med 4 avganger i timen hele dagen. Vi må starte og fokusere på forbindelser som går 

Nord-syd i kommunen. 

Tas opp i ny samferdselsplan (kommunedelplan) som er forankret i kommuneplanen. Foreslått 

oppstart planarbeid er 2017.  

7.1.9 Oppdeling av fremtidige gang- og sykkelveier lang Losbyveien   

KS ber om en sak som tar for seg en oppdeling av en fremtidig g/s vei langs Losbyveien delt 

opp i ulike delstrekninger. 

Sak om dette ble behandlet i kommunestyrets møte 24.6.2015, KS-055/15 Forenklet 

konseptutvalgutredning – gang-/sykkelvei Losbyveien. Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Alternativ 1 gang- og sykkelvei langs Losbyveien til Losby gods, inkludert gang- og 

sykkelveiforbindelse fra Losbyveien til Finstad skole vedtas som anbefalt konsept.  

2. Arbeidet med reguleringsplan for alternativ 1 – gang- og sykkelvei langs Losbyveien til Losby 

gods, inkludert gang- og sykkelveiforbindelse fra Losbyveien til Finstad skole, ferdigstilles og 

legges frem til politisk behandling.  
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3. Det igangsettes arbeid med reguleringsplan for alternativ 2, ny gang- og sykkelvei fra 

undergang i Vei 4201 og videre langs Feiringveien til Øvre Feiring gård, for realisering på et 

senere tidspunkt. 

Det er svært viktig at det legges stor vekt på tilgjengelighet for alle (universell utforming). 

7.1.10 Insentiver til bildeleordning  

KS ber om en vurdering av hvordan det kan tilrettelegges for, og gis støtte eller insentiver til 

bildeleordning som et samferdselstiltak. 

Dette punktet inngår i planprogrammet for klima og energi som kommer til behandling i 

november 2015. 

7.1.11 Samlokalisering av skole- og SFO-tilbud for elever med spesielt store behov   

Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret i løpet av første halvdel av 2015, 

hvor det redegjøres for en mulig samlokalisering av skole- og SFO-tilbudet for elever med 

spesielt stort behov for oppfølging som ikke lar seg integrere i vanlige klasser. 

 

Saken vil inngå i plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog som vil bli fremlagt 

kommunestyret i desember.  

7.1.12 Treningstilbud for funksjonshemmede 

Kommunestyret ber om at kultursektoren går i dialog med skiforeningen i Lørenskog for å se på 

hvordan det kan legges til rette for et treningstilbud for funksjonshemmede. 

 

Det er opprettet dialog med skiforeningen om treningstilbud for funksjonshemmede, men det 

foreløpig ikke kommet noe konkret ut av dette. 

7.1.13 Kommunens kinodrift  

Kommunestyret ber om en sak om kommunens kinodrift. Vi tenker her på at Groruddalen med 

sine ca. 140.000 innbyggere ikke har lokalkino. Hva kan Lørenskog gjøre for å få disse til å 

bruke kinoen i Lørenskog som sin lokalkino? Dette med tanke på å øke besøkstallet og 

overskuddet på kinoen. 

 

Sak om dette ble behandlet i kommunestyrets møte 24.6.2015, KS-057/15 Markedsføring av 

Lørenskog kino i Groruddalen og omegn. Saken ble tatt til orientering. 

7.1.14 Oppgradering av eldreboliger på Dovre  

Det er tidligere tatt opp muligheten for at eldreboligene på Dovresenteret skal oppgraderes, 

slik at beboerne får økt livskvalitet og trygghet. Kommunestyret ber om en sak som belyser 

utfordringer og legger en plan for hvordan dette kan gjennomføres på en god måte. I tillegg 

bes det om at saken utreder muligheten for noe bemanning. 

 

Som en del av helse- og omsorgsplanen skal boligplanen rulleres. I forbindelse med dette vil 

en også se på behov for rehabilitering av dagens bygningsmasse. Det forutsettes at dette 

punktet kan inngå som en del av dette arbeidet.  
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7.1.15 Kommunens kunst  

Kommunestyret ber om en sak om kommunens kunst. Hva eier Lørenskog kommune? Hvor er 

det plassert? Hva har vi eventuelt lagret? 

 

Sak om dette ble behandlet i kommunestyrets møte 27.5.2015, KS-036/15 Kommunens 

kunstregistrering. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Registreringen gjøres i samsvar med løsning b): Helhetlig registrering av kunst.  

 

2. Kunstfaglig kompetanse engasjeres for å kvalitetssikre registreringene som er gjort, og bistå 

virksomheter som i dag ikke har registrert kunstverkene til å få oppdatert sine inventar- og 

utstyrsregistre. 

 

3. Reglement for registrering av inventar og utstyr, vedtatt av kommunestyret 16. november 1994, 

revideres og endres til Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i 

Lørenskog kommune. 

  

4. Engasjement av kunstregistrator vurderes i økonomiplan 2016–2019 og årsbudsjett 2016.  

7.1.16 Kommunens bruk av fastrentelån  

Kommunestyret ber raskt om å bli forelagt en sak om kommunens bruk av fastrentelån. 

 

Sak ble fremlagt for kommunestyrets møte 18.3.2015, KS-sak 020/15 Kommunens bruk av 

fastrentelån. Saken tatt til orientering. 

7.1.17 Investeringer i forbedret avløp  

Lørenskog har beskrevet status og nødvendige tiltak innen vann og avløp i Lørenskog i 

Hovedrapport VA, sak 087/14, vedtatt 22.10.2014. Lørenskog har betydelige mengder 

fremmedvann som innbyggerne betaler for i form av avløpsavgifter til NRA. Hovedrapport VA 

identifiserer nødvendige investeringer for bl.a. å redusere fremmedvann. Rådmannens 

budsjettfremlegg forutsetter at hovedinvesteringene i forbedret avløpsnett starter først i 2017.  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer om investeringene i forbedret avløp kan 

fremskyndes slik at redusert avløpsmengde og reduserte avløpsavgifter kan komme 

Lørenskogs innbyggere til gode på et tidligere tidspunkt enn det som ligger i dagens 

økonomiplan. 

 

Sak om dette ble behandlet i kommunestyrets møte 27.5.2015, KS-040/15 Plan for reduksjon 

av fremmedvann. Saken ble tatt til orientering. 

7.1.18 Utebarnehager/temabarnehager  

Utebarnehager og temabarnehager har positiv effekt for de barna som går i slike barnehager. 

Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer om flere av kommunens barnehager kan 

opprette avdelinger som utebarnehager, f.eks. tilsvarende Grønlia barnehage. 

 

Sak om dette ble behandlet i oppvekst- og utdanningsutvalget 9.6.2015 (sak 40/15). Saken ble 

tatt til orientering. 
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Oversendelsesforslag knyttet til investeringsbudsjettet.  

Oppgradering av gater og fortau separeres i egne punkter. Det er greit å vite hvor mange meter 

fortau i forhold til hvor mange meter vei som blir oppgradert. 

I investeringsbudsjett og regnskapsrapport for 2016 vil prosjekter knyttet til oppgradering av 

gater og fortau separeres i egne prosjekter. Inngår i Økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 

2016 som legges frem for behandling i kommunestyret i desember 2015. 

7.2 Perspektivmelding - økonomiplan 2016–2019 

7.2.1 Areal og transport:    

Innspill til videre arbeid:  

Det er viktig at Lørenskog kommune klarer å følge opp sin del av arbeidet med regulering og 

prosjektering av bane til Ahus og Lillestrøm/Kjeller. Viktigheten av å legge til rette for gode 

kollektivløsninger og bruk av sykkel og gange understrekes.  

 

Arbeidet med konseptutvalgutredning Ahusbane er ikke avsluttet. Det skal gjennomføres 

tilleggsutredninger som legger vekt på byutviklingspotensialet i et langsiktig perspektiv. 

Fylkeskommunen har foreløpig ikke bedt Ruter gjennomføre tilleggsutredningene. Lørenskog 

og Skedsmo kommuner vil bli involvert i dette. 

 

Ruters foreløpige forslag er forlengelse av t-banen til Visperud og etablering av superbuss 

(mulig framtidig bybane) i egen trase fra Stovner via Visperud, Lørenskog sentrum og Ahus og 

deretter videre til Lillestrøm.  

7.2.2 Barnehage og skole:   

Det bes om følgende sak:  

Lærertetthet og voksentetthet i skole og barnehage er lav. Det bes om en sak som beskriver 

dagens situasjon og aktuelle løsninger/kostnader relatert til å styrke disse to områdene.  

 

Sak om dette vil bli fremlagt kommunestyret i desember.  

7.2.3 Kultur og fritid:    

Det bes om følgende saker:  

 

Hvordan legge til rette for å bedre frivillighetens arbeidsvilkår i kommunen.  

 

Politisk sak planlegges primo 2016. Kommunen har inngått samarbeid med Frivillighet Norge, og 

i tillegg pågår kartlegging av frivilligheten i Lørenskog. Det er planlagt to møter som Frivillighet 

Norge arrangerer i Lørenskog 5. og 17. november. 

  

Hvordan styrke bibliotekets funksjon som demokratisk arena.  

 

Politisk sak planlegges primo 2016. 
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Musikk- og kulturskolens rammevilkår.  

 

Sak vedrørende musikk- og kulturskolens rammevilkår vil bli fremlagt kommunestyret i 

november 2015.  

 

Lørenskog gravlund og kirkegårds gravreserver og statusoppdatering mht. drift. 

 

Sak om oversikt over gravreserven i Lørenskog kommune ble behandlet av kultur- og 

idrettsutvalget i møte 8. oktober 2015, sak 069/15. Saken skal videre til kommunestyret. 

7.2.4 Folkehelse     

Det bes om følgende sak:  

Status for arbeidet med å sikre tilrettelagte boliger for mennesker i ulike livsfaser og 

livssituasjoner i de ulike utbyggingsområdene og hvordan vi kan sikre boliger til mennesker 

med ulike omsorgsbehov i pågående utbygginger. 

 

Det er i igangsatt et arbeid med rullering av boligplanen. Status for arbeidet med å sikre 

tilrettelagte boliger i ulike livsfaser og livssituasjoner vil inngå som en del av dette. Boligplanen 

er planlagt fremmet for politisk behandling i løpet av 2016.  
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8 Statsbudsjettet 

8.1 De meste sentrale forhold med virkning for kommunene 

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober 2015. Det pågår fortsatt forhand-

linger i Stortinget om endringer i regjeringens forslag. Hvorvidt innretningen i statsbudsjettet vil 

endre det økonomiske opplegg for kommunene, er følgelig ikke kjent når rådmannens forslag til 

årsbudsjett for 2016 ferdigstilles.   

8.2 Økonomisk opplegg for 2015  

I revidert nasjonalbudsjett ble forventet skatteinngang for 2015 nedjustert med 1,6 mrd. kr i for-

hold til det utgangspunkt kommunene hadde i budsjettbehandlingen. Dette tilsvarer en økning 

fra faktisk inngang i 2014 på cirka 4,5 %. I forbindelse med stortingsbehandlingen av revidert 

nasjonalbudsjett 2015 ble rammetilskuddet økt med 1,2 mrd. kr. Denne styrkingen videreføres til 

2016. 

 

Skatteinngangen til kommunesektoren har de siste månedene vært i tråd med anslagene i 

revidert nasjonalbudsjett 2015. Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinn-

tekter som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett 2015 opprettholdes. Den samlede pris- og 

kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,9 %, og dette er samme anslag som i revidert 

nasjonalbudsjett 2015.  Etter dette anslås realveksten i samlede inntekter i 2015 til 9 mrd. kr 

(tilsvarende 2,2 %). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2015 i revidert nasjonalbudsjett 

for 2015.  

 

Veksten i frie inntekter (skatteinngang og rammetilskudd) anslås til 6,1 mrd. kr (tilsvarende 1,9 

%). Inntektsanslagene er de samme som etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonal-

budsjett 2015.  

8.2.1 Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016. 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til 

befolkningsutviklingen.  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 

økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 mrd. kr som 

følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 1,7 mrd. kr må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter.  

 

I kommuneproposisjonen for 2016 ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil 

øke med om lag 0,9 mrd. kr utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte 

kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Til sammen utgjør økte demografi- og pensjons-

kostnader 2,5 mrd. kr. Dette er bunnplanken som kommunesektoren må ha for å videreføre 

tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader.  

 

Regjeringen setter av 400 mill. kr av veksten i de frie inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles 

etter sosialhjelpsnøkkelen) til kommunene og 200 mill. kr til helsestasjons- og skolehelse-

tjenesten (særskilt fordeling). Videre er 400 mill. kr av veksten i frie inntekter knyttet til mer 

fleksibelt barnehageopptak.  

 

Kommunal deflator for 2016 er anslått til 2,7 %. Lønnsveksten er også anslått til 2,7 %. 
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Skattøren 2016 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkes-

kommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for 

kommuner og fylkeskommuner.  

 

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattøren for 2016 skal fastsettes ut fra et mål om 

at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. 

Anslagene for kommunesektorens skatteinntekter i 2015 ble redusert i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett 2015. Rammeoverføringene ble samtidig økt med 1,2 mrd. kr. Etter dette kan 

skatteandelen i 2015 anslås til vel 39 % av samlede inntekter. Isolert sett trekker det i retning av 

å øke de kommunale og fylkeskommunale skattørene i 2016. 

 

Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 % -poeng til 11,8 % i 

2016.  Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2016 bygger videre på 0,5 % syssel-

settingsvekst og 2,7 % lønnsvekst fra 2015 til 2016. Forslaget til skattører er tilpasset en skatte-

andel på 40 %. Skatteanslaget for 2016 innebærer i regjeringens forslag til statsbudsjett en 

skattevekst på 7 % fra 2015 til 2016 for alle landets kommuner. Den enkelte kommune er av 

fylkesmannen oppfordret til å utarbeide egne vekstanslag, da dette vil variere fra kommune til 

kommune. 

8.2.2 Korreksjonssaker 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller 

regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller 

trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 

endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Dette gjelder blant annet: 

Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp. 

Kommunene har fra 1. januar 2016 plikt til å sørge for øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold for 

pasienter med somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1,2 mrd. kr fra helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Dette blir fordelt etter 

delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester. 

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 98 % til 100 % av det de 

kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.  

Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager 

Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager 

med virkning fra 1. januar 2016. Blant annet blir det innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 

% av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på 

nasjonale satser. Endringene er beregnet å redusere kommunenes utgifter med 338 mill. kr.  

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten 

Regjeringen foreslår på nytt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for 

kommunene på 630 mill. kr i 2016, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.  
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Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet 

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet vil i 2016 iverksette forsøk med ny oppgave- 

og ansvarsdeling mellom kommunalt og statlig barnevern. Forsøkskommunene foreslås 

kompensert for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i rammetilskuddet på 

247,6 mill. kr som vil bli fordelt særskilt.  

8.2.3 Vekstkommunetilskudd:  

Veksttilskuddet styrkes slik: 

 

2014: 61,0 mill.kr 

2015: 393,4 mill.kr  

2016: 440,6 mill.kr  

 

Terskelen for å motta veksttilskudd senkes fra 1,6 % til 1,5 %. 64 kommuner får veksttilskudd i 

2016 

 

Kommuner med høy befolkningsvekst vil ha utfordringer i å tilpasse tjenestetilbudet til en 

voksende befolkning.  Regjeringen har nå senket terskelen for å motta tilskudd. I 2015 måtte 

kommunene ha en befolkningsvekst på 1,6 % før de mottok tilskudd, i 2016 senkes terskelen 

til 1,5 %. Tilskuddet prisjusteres fra 55 000 kr i 2015 til 56 485 kr per innbygger utover vekst-

grensen i 2016. 

 

Befolkningsveksten har vært noe lavere i 2015 enn i året før. Færre kommuner vil derfor motta 

veksttilskudd i 2016 (64 kommuner) enn i 2015 (68 kommuner).  

8.2.4 Øvrige forhold 

Helse og omsorg 

I tillegg til satsingen på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom 

kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen:  

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kr til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og 

omsorgsbolig i 2016.  

Dagtilbud til demente 

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene 

fra 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kr på øre-

merket post på helse- og omsorgsdepartementets budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for  

1 200 nye plasser.   

Flere psykologer i kommunene 

Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykolog-

kompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering fram til psykolog-

kompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til 

et flatt årlig tilskudd på 300 000 kr. per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Det bevilges 

145 mill. kr til dette i 2016. Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i 2016.  
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Ressurskrevende tjenester 

Det foreslås å øke innslagspunktet med 10 000 kr utover prisjustering – til 1 081 000 kr. 

Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Den underliggende veksten i ordningen antas 

fortsatt å være sterk. Bevilgningen øker med 1,2 mrd. kr i 2016 sammenliknet med saldert 

budsjett 2015.  

Barnehage 

400 mill. kr av veksten i frie inntekter er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette til-

svarer helårseffekten av bevilgningen i 2015-budsjettet.  Satsningen utgjør med dette nærmere 

750 mill. kr. 

 

Bevilgningen over kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og kvalitet økes 

med 160 mill. kr i 2016. Midlene skal blant annet gå til arbeidsplassbasert barnehagelærer-

utdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

 

Det er også bevilget 10 mill. kr over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene kan 

styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra 

familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn.  

 

Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barne-

hager. Kommunene kompenseres ved en økning i rammetilskuddet på 180 mill. kr. 

 

Det gjøres endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre 

samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet fra kommunen. Endringene er først og fremst knyttet 

til pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett en innsparing på 338 mill. kr som trekkes ut 

av rammetilskuddet. 

Skole 

Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uke-

time på 5. til 7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i ramme-

tilskuddet på 77,6 mill. kr. Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå.  I løpet 

av 2 år har regjeringen nesten tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 

vil over 5 000 lærere få tilbud om videreutdanning. Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lære-

bedrifter med ytterligere 2 500 kr per kontrakt i 2016. Dette er en del av regjeringens satsing for 

å motvirke ungdomsledighet. Med dette er tilskuddet økt med 12 500 kr.   

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og 

investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 

15 mrd. kr over en åtteårsperiode.  Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kr i 

rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i 2016. Med dette forslaget er hele 

investeringsrammen på 15 mrd. kr. i den åtteårige ordningen som ble innført i 2009, faset inn i 

budsjettet.  

Flyktninger og integrering 

Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning 

til Norge. Regjeringen har derfor lagt fram forslag om tilleggsbevilgninger i 2015 som følge av et 

økt antall asylsøkere sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. 
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 Politiet får 50 mill. kr for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge. 

 UDI styrkes med 5 mill. kr. 

 Vergemålsordningen styrkes med 3 mill. kr. 

 Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre økes med 65 mill. kr. 

 Tilskudd til utleieboliger økes med 50 mill. kr. 

 Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) styrkes 

med 5 mill. kr. 

 

I budsjettet for 2016 vil regjeringen: 

 

 Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kr til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av 

flyktninger. Kriteriet for og få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble an-

modet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kr for hver person kommunen bosetter 

utover dette i 2016. 

 Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. 

kr. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. 

Satsen foreslås økt fra 191 300 kr i 2015 til 207 000 kr i 2016. 

 

Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren har regjeringen også 

varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten. 

8.3 Fylkesmannens anbefalinger 

Fylkesmannen har de siste årene hatt enkelte kommentarer til budsjett- og økonomiplaner 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 

økonomiplanarbeidet: 

 

 Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige 

avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på 

både inntekts- og utgiftssiden.  
 Egenfinansieringsgraden er gjennomgående lav. Vi ber kommunene om å gjøre det som er 

mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske 

stilling.  
 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre 

en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler kommunen å utarbeide 

oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og mellomlang sikt. Dette for å 

skape bevissthet rundt mulige effekter av nivået på lånegjelden.  
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9 Befolkning og bolig  

9.1 Befolkningsprognose 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%-endring 

2015-2019 

0 år 353 360 370 378 386 395 405 9,5 % 

1-5 år 2 084 2 040 2 084 2 091 2 155 2 246 2 295 10,1 % 

6-12 år 3 202 3 236 3 244 3 297 3 356 3 362 3 424 5,5 % 

13-15 år 1 439 1 416 1 399 1 440 1 442 1 446 1 437 2,7 % 

16-18 år 1 416 1 905 1 960 1 987 1 959 1 946 2 006 2,3 % 

19-24 år 2 608 11 287 11 464 11 563 11 768 12 118 12 232 6,7 % 

25-66 år 19 333 10 360 10 544 10 723 10 945 11 167 11 393 8,0 % 

67-79 år 3 144 3 379 3 611 3 798 3 908 3 991 4 082 13,0 % 

80-89 år 961 981 972 1 013 1 066 1 139 1 205 23,9 % 

90 år + 157 175 193 210 212 211 219 13,8 % 

Alle aldre 34 697 35 139 35 842 36 500 37 196 38 021 38 697 8,0 % 

         

Absolutt vekst 377 442 703 658 697 825 676 2 856 

%-vis vekst 1,1 % 1,3 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 8,0 % 

 

Tabellen viser faktiske befolkningstall per 31. desember for årene 2013 og 2014. For påfølgende 

år er det prognostisert en gjennomsnittlig vekst på 2,0 %. 

 

Gjennomsnittlig befolkningsvekst var 1,5 % i perioden 2007 - 2014. Fra 1. juli 2014 til 1. juli 

2015, som er siste offentlige tilgjengelige statistikk, var veksten i Lørenskog kommune 2,5 % 

hvor første halvår i 2015 utgjorde ca. 1,7 % - poeng av veksten. 

 

I tråd med kommuneplanen legges det i økonomiplanarbeidet til grunn at befolkningsveksten blir 

2,0 % i hele planperioden. Dette betyr at Lørenskog ved utgangen av 2019 har 38 697 inn-

byggere. Det er 3 558 personer flere enn ved inngangen til 2015. Dersom boligbyggingen blir 

lavere enn antatt, vil befolkningsveksten bli lavere. Med dagens markedsstyrte boligbygging vil 

kommunen i liten grad kunne påvirke denne. 

9.2 Prosentuell endring i befolkningen i perioden 2015 - 2019 
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Den alle største endringer er blant gruppen 80-89 år. Denne gruppen er i stor grad brukere av 

de kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er også en relativ stor endring blant den del av 

befolkningen som beskrives som "etterkrigs-generasjonen". De store barnekullene etter krigen 

er nå i ferd med å bli pensjonister, og gruppen 67-79 år har derfor en relativ stor prosentuell 

økning. Videre er det relativ stor økning blant de aller yngste, dvs. brukere av barnehager. 

9.3 Boligbygging 

I kommuneplanperioden tilrettelegges det for bygging av 400 boliger per år, med noen flere de 

første årene. Det er betydelig høyere enn i forrige kommuneplanperiode. Det foreligger allerede 

flere godkjente planer. Lørenskog kommune vil stille krav til kvalitet og estetikk også til framtidige 

reguleringsplaner, slik at det utvikles en robust boligmasse og attraktive boområder. 

 

Av dagens 13 500 boenheter i Lørenskog er ca. 2/3 eneboliger og småhus (rekkehus, to- og fire-

mannsboliger). Ettersom hele 2/3 av husholdningene består av én eller to personer, må det 

legges vekt på produksjon av flere leiligheter, Særlig gjelder dette seniorsjiktet, hvor mange 

ønsker lettstelte boliger nær handel og service.  

 

Flere leiligheter vil bidra til å frigjøre eneboliger og småhus til barnefamilier. Det må i nye ut-

byggingsområder likevel sikres variasjon i boligstørrelse og -sammensetning for å utvikle 

varierte og mangfoldige bomiljøer med størst mulig stabilitet. Variasjon i boligtilbudet gir inn-

byggerne også mulighet for en boligkarriere i eget nærområde. 

 

Frem mot 2018 ferdigstilles boliger i en rekke områder, som Sverres vei (bak Ishallen), 

Lørenskog stasjonsby og T-banetomta (Nordliveien/ Solheimsveien). Videre skal det bygges på 

Ødegården, Skårer vest, øst og syd, Rasta gård, Brinken v/Ahus og Lørenskog sentrum vest 

(Globus). 
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10 Økonomisk tilbakeblikk og status 

10.1 Driftsregnskapet 

For perioden 2011 til 2014 viser regnskapet for Lørenskog kommune følgende: 

 

i mill. kr  

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Driftsinntekter 2 001,0 2 086,4 2 190,5 2 335,1 2 229,9 

Driftsutgifter - 1 859,8 -2 050,9 -2 117,2 -2 179,3 2 193,3 

Brutto driftsresultat 141,2 35,5 73,3 155,8 36,7 

Netto renter  -93,6 -74 -62,9 -75,1 -79,2 

Netto avdrag         -69,4 -82,2 -85,3 -86,6 -85,9 

Sosialutlån, andre utlån  -0,2 -0,5 -0,6 -0,6 -0,3 

+ Avskrivninger 87,8 105,6 103,5 105,6 133,0 

Netto driftsresultat 65,8 -15,6 28 99,1 4,3 

+/- avsetninger  -23,3 19,7 4,4 -48,8 -4,3 

Regnskapsmessig mindreforbruk 42,5 4,2 32,4 50,4 0 

 

Brutto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens løpende inntekter og utgifter – eksklusive 

finanskapitlet og årsoppgjørsdisposisjoner1. Netto driftsresultat er kommunens resultat før 

årsoppgjørsdisposisjonene, men etter at renteutgifter og avdrag er betalt og renteinntekter og 

gevinst på finansielle instrumenter er godskrevet.  

 

For 2015 er 24,5 mill. kr avsatt til disposisjonsfond (fremkom som regnskapsmessig mindre-

forbruk i vedtatt årsbudsjett 2015). Kommunens økonomiske stilling er for øvrig detaljert 

beskrevet i årsberetning for 2014. 

10.2 Investeringsregnskapet 

Tall fra kapitalregnskapet viser følgende utvikling for investeringene:  
 

i mill. kr 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Brutto investeringer 469,1 285,5 205,0 148,7 291,0 

Finansiert slik:      

 Dekket av driftsmidler, fond 37,8 32,7 25,0 0,6 0 

 Dekket ved salg av aktiva 59,3 160,5
2
 37,4 19,9 58,7 

 Dekket av tilskudd og refusjoner 29,0 1,2 14,0 67,3 50,4 

 Lånefinansiert 343,0 91,1 128,5 60,9 181,9 

Finansiert ved egne midler, 

tilskudd og refusjoner 
27 % 68,1 % 37 % 59 % 37 % 

                                                

 

 
1
 Årsoppgjørsdisposisjoner: Avsetning til eller bruk av fondsmidler. 

2
 For 2012 må det bemerkes at andelen som dekkes ved salg av aktiva i vesentlig grad gjelder eiendommer som er solgt for 

finansiering av Lørenskog hus. Prosjektet har vært midlertidig finansiert ved bruk av lånemidler. Etter hvert som salgsinntektene har 
kommet inn, er lånefinansieringen tilbakeført og ubrukte lånemidler har økt med tilsvarende beløp. 
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Fylkesmannen anbefaler at minst 25 % av investeringene bør dekkes ved egenkapital. I 

perioden 2011 til 2014, er andelen mellom 27 % og 68 %.   

10.3 Likviditet og reserver 

10.3.1 Likviditet  

 
Grafen viser kommunens likviditet ved utgangen av det aktuelle år. Likviditet er kommunens 

evne til å betale, og består av bankinnskudd og andre kortsiktige omløpsmidler.  

 

Likviditeten varierer betydelig gjennom året, men likviditeten ved utgangen av året gir et 

øyeblikksbilde av situasjonen på samme tidspunkt hvert år.  

 

Kommunens likviditet anses som tilfredsstillende. 

10.3.2 Fondsmidler 

i mill. kr 2011 2012 2013 2014 Per 30.9.2015 

Bundne driftsfond 38,8 28,7 22,7 75,9 65,6 

Ubundne investeringsfond 7,0 8,6 7,6 26,0 51,0 

Bundne investeringsfond 62,3 60,1 49,2 42,8 42,8 

Disposisjonsfond inkl. tidl. 

avdragsfond 
110,9 110,0 88,7 118,3* 111,4 

Ubrukte lånemidler – Husbanken -14,9** 10,3 26,7 16,8 26,8 

Ubrukte lånemidler – kommunelån 159,8 223,2** 149,0** 142,3 40,0 

Til sammen 363,9 440,9 343,9 422,1 337,6 

*Inklusive avsetning av overskudd fra 2014 

**På grunn av manglende bevilgning fra Husbanken i 2011 “forskutterte” kommunen selv fra egne ubrukte lånemidler til startlån.  

 

Uforutsette utgifter og svingninger i økonomien krever at kommunen har reserver og fondsmidler 

er midler avsatt til særskilt eller senere bruk. 

 

Fondsmidler kan primært deles i to, bundne eller ubundne fond. Bundne fond er midler som av 

overordnet myndighet er knyttet til bestemte formål, og som følgelig ikke kan brukes til andre 

formål enn de er bestemt for. Eksempel på dette er øremerkede midler som ikke brukes opp og 

som overføres til påfølgende budsjett år, eller midler som skal brukes til bestemte investerings-

formål. 

 

339 

397 
376 

275 

424 
452 

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 Prognose 2015

i 
m

ill
. 
k
r 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  47 

 

Ubundne fond er fond som kommunestyret selv har avsatt, og som prinsipielt, dog med noen 

unntak, kan brukes til det kommunestyret selv bestemmer. 

 

Videre kan fondsmidler deles i ytterligere to kategorier, fond til driftsformål og fond til 

investeringer. Midler som er avsatt til investeringsformål kan ikke senere benyttes til driftsformål, 

mens midler avsatt til driftsformål kan benyttes til å finansiere investeringer. 

 

Det er ingen konkrete krav til størrelse på fondsmidler, men en kommune uten økonomiske 

reserver er svært sårbar for negative endringer i økonomien, særlig hvis de årlige overskuddene 

er små eller brukes opp påfølgende år. Lørenskog kommune har en veiledende handlingsregel 

som omhandler fondsmidler. Dette er blant annet omtalt under sentrale tema. 

10.4 Gjeld, renter og avdrag 

10.4.1 Gjeldsutvikling fra 2007 

 

 
 

Kommunens gjeld har vært stigende frem til 2011, men er deretter redusert med vel 100 mill. kr. 

Det er ikke tatt opp nye lån til finansiering av investeringer siden slutten av år 2010.  

Per 30. september 2015 fordeler kommunens gjeld seg slik på fast og flytende rente: 

10.4.2 Forhold mellom fast og flytende rente 

i mill. kr Gjeld per 30.9.2015 i % av total Rente per 30.9.2015 

Lån med rentebinding                2 031  74 % 3,99 % 

Lån med flytende rente                   721  26 % 2,73 % 

Kommunens samlede lån med fast og flytende rente                2 752  100 % 3,66 % 

 

Gjennomsnittlig rentebindingstid er ca. 4,8 år per 30. september 2015. 
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10.4.3 Rente- og avdragskostnader fra 2010 

 

 
 

På grunn av feil i avdragsberegningen før 2010, gir ikke regnskapene for denne perioden et 

riktig inntrykk av hvor mye avdragene har belastet kommunens regnskaper. Grafen omhandler 

derfor bare renter og avdrag betalt fra og med 2010. 

 

De samlede rente- og avdragskostnader på kommunens lån er økt fra 131 mill. kr i 2010 til 185 

mill. kr i 2015. Det meste av dette skyldes endring i beregningsmetode i minimumsavdrag 

(regnearkmodellen) fra 2011. Etter 2012 er samlede kostnader noe redusert. Rentenedgangen, 

sammen med at nye lån ikke er tatt opp i perioden, er årsaken til dette. 
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11 Økonomiske rammebetingelser i planperioden 

11.1 Kommunens inntekter 

11.1.1 Kommunens frie inntekter  

i 1 000 kr 
Regnskap 

Opprinnelig 

budsjett 

Justert 

budsjett 
Rådmannens forslag 

Frie inntekter 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Personskatt -955 055 -1 008 558 -988 358 -1 052 755 -1 062 000 -1 072 000 -1 082 000 

Rammetilskudd -604 655 -597 164 -607 508 -636 025 -644 696 -658 055 -667 828 

Eiendomsskatt        -60 000 -60  000 -60 000 -60 000 -60 000 -65 000 -65 000 

Sum frie inntekter -1 619 710 -1 665 722 -1 655 866 -1 748 780 -1 766 696 -1 795 055 -1 814 828 

Økning rammetilskudd -28 517 -8 671 -13 359 -9 773 

Økning personskatt -64 397 -9245 -10 000 -10 000 

Sum økning frie inntekter (inklusive eiendomsskatt) -92 914 -17 916 -28 359 -19 773 

Inntektstallene for 2016 – 2019 er i 2016-kroner. 

 

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter (personskatt), rammetilskudd fra staten og 

eiendomsskatt fra verker og bruk.  

 

Oversikten viser antatt utvikling i frie inntekter i perioden sammenlignet med regnskap 2014 og 

justert budsjett 2015.   

 

Det er i beregningene forutsatt en befolkningsvekst på 2 % per år i hele økonomiplanperioden. 

Prognosemodellen til KS er benyttet til beregning av de frie inntektene, og som oversikten viser 

kan det forventes en økning i frie inntekter på 92,9 mill. kr fra 2015 til 2016.  I årene 2017- 2019 

er det forutsatt en økning på ca. 66 mill. kr i 2016-kroner dersom forutsetningene i dagens 

prognosemodell hva gjelder rammetilskudd og skatteinngang videreføres. 

Skatteanslag 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkes-

kommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for 

kommuner og fylkeskommuner.  

 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 fastsettes skattørene ut fra et mål om at skatte-

inntektene fra kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Den kommunale 

skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 % -poeng til 11,8 % i 2016.  Anslaget 

på kommunesektorens skatteinntekter i 2016 bygger videre på 0,5 % sysselsettingsvekst og 2,7 

% lønnsvekst fra 2015 til 2016. Skatteanslaget for 2016 innebærer i regjeringens forslag til 

statsbudsjett en skattevekst på 7 % fra 2015 til 2016 i snitt for alle landets kommuner.  

 

Per 30. september 2015 er gjennomsnittlig skattevekst for landet på 5,2 % og for Lørenskog 

kommune på 4,5 %. Regjeringen har i sine skatteprognoser for 2015 forutsatt en skattevekst for 

landet på 4,6 % i 2015 og 7 % i 2016.  Utviklingen i skatteinngangen i de siste månedene av 

2015 er usikker, blant annet knyttet til marginoppgjøret i november måned. Skatteveksten har 

vært høyere i 2. halvår enn i 1. halvår, og noe av årsaken til dette kan være at en større del av 
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restskatten ser ut til å være innbetalt på et tidligere tidspunkt i 2015 enn i 2014. Det kan derfor 

være mulig at skatteveksten går noe ned de siste månedene av 2015.  

 

Skatteanslaget i den enkelte kommune må baseres på blant annet befolkningsvekst og 

gjennomsnittlig vekst de siste årene. Det er befolkningstallet (den yrkesaktive del av 

befolkningen) per 1. desember året før som er grunnlaget for innbetaling av skatt i 2015. De tre 

siste årene har Lørenskog kommune i snitt hatt en skattevekst på 4,4 %, og 4,8 % i snitt for 

landet. Da det i statsbudsjettet er lagt opp til en økning i skatteørene, er skatteveksten for alle 

landets kommuner i 2016 beregnet ut fra en vekst på 7 %.  

 

Den enkelte kommune er av fylkesmannen oppfordret til å utarbeide egne vekstanslag, da dette 

vil variere fra kommune til kommune. 

 

Lørenskog kommune har de siste årene har hatt en lavere skattevekst enn landstallene. I 

forutsetningene for beregningene av skatteinngangen i 2016 er det derfor forutsatt en skatte-

vekst i kommunen på 6,5 %, dvs. ca. 0,5 % under landssnittet. Skatteveksten for 2016 er 

beregnet ut fra justert budsjett 2015. 

Rammetilskudd 

Beregning av rammetilskudd tar utgangspunkt i folketallet per 1. juli året før budsjettåret. 

Prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund (KS) som benyttes til beregningene av 

rammetilskudd er korrigert i forhold til gjeldende befolkningsprognose for Lørenskog kommune, 

samt framskrevne befolkningstall for landet i henhold til SSB’s prognose. 

 

De største postene i rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og 

inntektsutjevning, og de beregnes på følgende måte: 

 Innbyggertilskudd 

Beregnes ut fra antall innbyggere i kommunen per 1. juli året før budsjettåret multiplisert med en 

beregnet sats per innbygger  

 

2016: 35722 (antall innbyggere 1. juli 15) x kr. 22.668 (sats pr innbygger) = 809.8 mill. kr. 

 

 Utgiftsutjevning: (trekkes fra innbyggertilskuddet) 

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov pr innbygger multiplisert med antall innbyggere 1. juli året 

før budsjettåret 

 

2016: 35722 (antall innbyggere per 1. juli 15) x kr 48.097 (gj.sn beregnet utgiftsbehov per 

innbygger) = 121,7 mill. kr.  

 

Både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen er ferdigberegnet ved fremleggelse av 

regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober måned. 

 

 Inntektsutjevning 

Dette beregnes ut fra hvor stor skatteinngang pr innbygger kommunen beregner å få i 

budsjettåret sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dersom kommunen har en skatteinngang 

per innbygger over landsgjennomsnittet, blir kommunen trukket for et beløp per innbygger etter 

gitte regler. 
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Ut fra en forutsetning om en skattevekst for landet på 7 %, og for Lørenskog kommune på 6,5 

%, anslås inntektsutjevningen til å bli ca. 55 mill. kr. i 2016. 

 

Sum rammetilskudd er lik innbyggertilskudd fratrukket utgiftsutjevning og beregnet tilskudd til 

inntektsutjevningen. Ettersom størrelsen på inntektsutjevningen blir påvirket av skatteinngangen, 

vil disse beløpene ikke være endelig beregnet før i januar året etter budsjettåret. 

 

Ved en befolkningsvekst på over 1,5 % i årene 2015–2017, kan det forventes et veksttilskudd på 

ca. 4 mill. kr. i 2018 og ca. 9 mill. kr i 2019. Fra 1.juli 2014 til 1. juli 2015, som er siste tilgjen-

gelige statistikk, var befolkningsveksten i Lørenskog kommune 2,5 %. Første halvår i 2015 ut-

gjorde veksten ca. 1,7 %, og i tråd med kommuneplanen legges det til grunn at befolknings-

veksten blir 2 % i hele økonomiplanperioden. 

 

I statsbudsjettet var det tidligere en forutsetning om at kommunen måtte ha en befolkningsvekst  

på over 1,6 % de to siste årene for å kunne motta vekst-tilskudd. Dette er i regjeringens forslag 

til statsbudsjett for 2016 nedjustert til 1,5 % for at flere kommuner skal kunne motta tilskudd, og 

for at kommuner med høy befolkningsvekst  skal kunne tilpasse tjenestetilbudet til en voksende 

befolkning. Tilskuddet er på 56 485 kr per innbygger utover vekstgrensen.  

 

Rammetilskudd Regnskap 
Opprinnelig 

budsjett 
Revidert 
budsjett 

Økonomi-
plan 

Økonomi-
plan 

Økonomi-
plan 

Økonomi-
plan 

 
2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Innbyggertilskudd -784 850 -781 122 -781 122 -809 758 -807 301 -813160 -820 881 

Utgiftsutjevning 115 015 119 584 119 584 121 688 112 607 109 292 111 762 

Overgangsordninger 2 114 2 209 2 209 2 047       

Saker særskilt fordeling  -1 244 -4 429 -1 406 -5 002 -5 002 -5 002 -5 002 

Veksttilskudd 
  

  
 

  -4 185 -8 707 

Revidert nasjonalbudsjett 
 2014- 2015 

4 774 
 

-7 367 
 

      

Sum rammetilskudd 
eksklusiv inntektsutjevning 

-664 191 -663 758 -668 102 -691 025 -699 696 -713 055 -722 828 

Inntektsutjevning 59 536 66 594 60 594 55 000 55 000 55 000 55 000 

Sum rammetilskudd og 
inntektsutjevning 

-604 655 -597 164 -607 508 -636 025 -644 696 -658 055 -667 828 

Eiendomsskatt 

Lørenskog kommune krever inn eiendomsskatt for verker og bruk og næring. I 2016 er det 

budsjettert med en inntekt fra eiendomsskatt på 60 mill. kr. Det anslås en samlet eiendomsskatt 

fra verker og bruk på 60 mill. kr i 2016 og 2017 økende til 65 mill. kr. per år i 2018 og 2019. Økt 

eiendomsskatt på 5 mill. i 2018 og 2019 er beregnet ut fra en forutsetning om økt nærings-

virksomhet i kommunen fra 2018. 

 

Eiendomsskatten er basert på en skattesats på 0,7 %. 
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11.1.2 Andre statlige overføringer 

For økonomiplanperioden føres opp følgende anslag for statlige overføringer: 

 

i 1 000 kr 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 
2016 2017 2018 2019 

Øvrige generelle statstilskudd 6 710 5 500 6 900 6 600 6 300 6 000 

Integreringstilskudd  21 287 18 000* 27 300 27 300 27 300 27 300 

Momskompensasjon - drift 38 483 42 600 40 000 40 000 40 000 40 000 

Sum 66 480 66 100 74 200 73 900 73 600 73 300 

*Integreringstilskuddet er økt til 22 mill. kr i revidert budsjett for 2015 

 

Øvrige generelle statstilskudd omfatter kompensasjon for kostnadene i forbindelse med grunn-

skolereformen, kompensasjonstilskudd i forbindelse med omsorgsboliger/sykehjemsplasser og 

kompensasjon for grunnskoleinvesteringer.  

 

Kommunen mottar også noen tilskudd som ikke framgår av ovennevnte oppstilling. Dette gjelder 

etablerings- og tilpasningstilskudd fra Husbanken og bostøtte. 

Integreringstilskudd 

Integreringstilskuddet er ført opp med et årlig tilskudd på 27,3 mill. kr. Det vil, på grunn av den 

aktuelle flyktningsituasjonen, sannsynligvis være behov for en snarlig revurdering av både 

inntekts- og utgiftssiden. 

Momskompensasjon 

I økonomiplanperioden er det forutsatt en årlig momskompensasjon for driftsutgifter på 40 mill. 

kr.  

11.2 Gjeld, renter og avdrag i planperioden 

11.2.1 Gjeld i planperioden 
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Brutto låneopptak til finansiering av investeringer (inklusive VAR-området) vil være på ca. 1 256 

mill. kr, hele planperioden sett under ett. I samme periode betales det 364 mill. kr i avdrag. Netto 

gjeldsøkning blir følgelig 892 mill. kr. Gjelden vil ved utgangen av økonomiplanperioden være 3 

629 mill. kr. 

Kommunens lånegjeld målt i % av samlede driftsinntekter 

 

 
 

Handlingsregelen legger til grunn at kommunens lånegjeld målt i % av samlede driftsinntekter 

skal reduseres. Som det fremgår av tabellen ovenfor, oppfylles ikke denne ambisjonen i noen av 

årene. 

 

I økonomiplanperioden er det hvert år foreslått bruk av 25 mill. kr fra ubundne investeringsfond 

for å redusere låneopptaket. I tillegg er det forutsatt 232 mill. kr i salg av anleggsmidler, og ca. 

277 mill. kr i investeringstilskudd/spillemidler. Rådmannen må i planperioden vurdere om en 

større egenfinansiering kan være mulig ved for eksempel ytterligere salg av anleggsmidler. 

11.2.2 Renter i planperioden  

Det er alltid knyttet usikkerhet til hvordan renten vil utvikle seg. Det er derfor vanskelig å vurdere 

hvilken rente som skal legges til grunn ved beregning av kommunen renteinntekter/-utgifter. 

Renten som er lagt til grunn i beregningene er kommunens reelle rente på gjeld og plasseringer 

per 30. september 2015.  

 

Videre legges det til grunn at fastrenteandelen på kommunens gjeld videreføres i 2016. Ny gjeld 

forutsettes tatt opp med flytende rente, og fastrenteandelen reduseres til ca. 50 % mot slutten av 

planperioden. 

 

Når det gjelder den flytende andelen av gjelden, forutsettes det at renten holder seg lav, til-

svarende dagens nivå. Dette gir følgende rentekostnader på kommunens gjeld: 

Rentekostnader 

i 1 000 kr  2016 2017 2018 2019 

Antatt gjeld 3 053 116 3 312 068 3 458 249 3 629 056 

Rentekostnad 102 000 105 000 109 000 112 000 

Rentekostnader på formidlingslån 7 500 6 900 7 300 7 600 
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Renteinntekter 

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Løpende likviditet - bank 3 650 2 800 2 800 3 300 

Løpende likviditet - pengemarked 1 100 1 225 1 225 1 350 

Langsiktige plasseringer 4 000 1 500 1 400 15 

Kapitalkostnader på investeringer 10 000 12 000 14 000 16 000 

Selvkostområdene 4 406 5 420 5 420 5 420 

Renteinntekter fra formidlingslån 6 600 6 900 7 300 7 600 

Sum  29 756 29 845 32 145 33 685 

11.2.3 Avdrag i planperioden  

På grunnlag av forventet gjeldsutvikling, vil avdragene i planperioden, beregnet etter “regneark-

modellen” bli som følger:  

 

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Avdrag kommunale lån inkl. VAR 81 750 89 250 94 950 97 750 

 

Beregning av avdragene er basert på verdien av anleggsmidlene og tilsvarende endring 

gjennomsnittlig veiet levetid for det aktuelle år. Beregningsgrunnlaget for avdrag, basert på 

«regneark-modellen" vil reelt sett endres årlig fordi det tilkommer nye investeringer som både 

endrer verdien av anleggsmidlene og gjennomsnittlig veiet levetid.  

11.2.4 Startlån3 

 
 

Startlån er et viktig virkemiddel ved bosetting av vanskeligstilte. Dette er midler som kommunen 

låner inn fra Husbanken for videreutlån til kommunenes varig vanskeligstilte, spesielt 

barnefamilier, til å kunne etablere seg i et trygt bomiljø.  

 

                                                

 

 
3
Avviket mellom utlån og innlån skyldes at ekstraordinære avdrag tidligere ikke er innbetalt til Husbanken. Av likviditetsmessige 

hensyn skjer det en gradvis (i løpet av de neste 4-5 år) merinnbetaling til Husbanken. 
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Utbetaling av startlån har de siste tre årene vært i underkant av 40 mill. kr per år. Husbanken 

kom i 2014 med nye retningslinjer der kommunene skulle prioritere varig vanskeligstilte hus-

stander. Resultatet av denne endringen er at kommunen må fullfinansiere boliger i stedet for at 

kommunen tidligere bidro med toppfinansiering. Det betyr igjen at det blir færre saker til 

utbetaling hvert år.  

 

Rådmannen foreslo i forrige økonomiplan en årlig nedtrapping på 5 mill. kr. Dette skyldtes en 

bekymring for låneporteføljens størrelse og muligheten for tap i en tid med trangere økonomiske 

tider. På den annen side er startlån et sosialpolitisk virkemiddel som nettopp i slike tider skal 

bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg i egen bolig. Dette kan også gi positive ringvirkninger 

på kommunens økonomi gjennom redusert sosialhjelp. 

 

Rådmannen vil anbefale at opplåningen i Husbanken for videre utlån settes til 40 mill. kr i 2016 

og at bruken av startlån utredes i løpet av 2016.  

11.3 Sentrale avsetninger 

Rådmannen foreslår at det i 2016 avsettes 25,4 mill. kr til følgende formål: 

 

Formannskapets disposisjonspost: 0,6 mill. kr 

Lønnsreserve 24,0 mill. kr 

Til attføringstiltak 0,8 mill. kr 

 

Formannskapets disposisjonspost ble i 2015 redusert fra 1 mill. kr til 0,6 mill. kr. Videreføres på 

samme nominelle nivå i 2016. 

 

Lønnsreserven settes til 24 mill. kr basert på at det i 2016 er et hovedoppgjør. Det avsettes 0,8 

mill. kr til attføringstiltak.  
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12 Folkevalgte 

12.1 Folkevalgte 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Folkevalgte 1,7 1,7 

Sum 1,7 1,7 

 

Årsverkene omfatter ordfører i hel stilling og varaordfører i 70 % -stilling. 

12.2 Økonomi 

12.2.1 Økonomisk resultat i 2014  

Ansvarsområder var i balanse i 2014. 

12.2.2 Avdelingens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015 

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Kommunestyre og formannskap 6 052 5 816 4 191 4 448 -257  

Støtte til politiske partier 1 174 1 174 1 174 1 174 0  

Kommune- og stortingsvalg 1 927 1 777 353 376 -23  

Revisjon 269 437 325 346 -20  

Kommunale utvalg 322 1 279 876 807 69  

Netto drift 9 744 10 483 6 920 7 150 -231 -100 

  

Resultatet per 3. kvartal viser et merforbruk på ca. 231 000 kr i forhold til periodisert budsjett. 

Det er i all hovedsak periodiske avvik. Det kommer ytterligere utgifter i forbindelse med 

konstituering av nytt kommunestyre. Det anslås et merforbruk på ca. 100 000 kr ved årets 

slutt.   

12.3 Hovedmål 

Et velfungerende lokaldemokrati 
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12.4 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 10 119 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

9 744 
    

Lønns- og prisstigning 2015 - 2016  
(2,9 %)   

270 270 270 270 

Budsjett  
 

9 744 10 014 10 014 10 014 10 014 

 
Endrede budsjettforutsetninger:       

Kommune- og stortingsvalg 
  

-1 595 
 

- 1 595 
 

Nettbrett til kommunestyret 
  

-515 -515 -515 -515 

Skifte av kommunestyre 
  

-221 -221 -221  

Opplæring folkevalgte 
   

-106 -106  

 
Driftskonsekvenser av vedtatte 
investeringer: 

  
    

- ingen 
  

    

 
Tekniske justeringer:   

    

Momskompensasjon 
  

-459 -459 -459 -459 

 
Forskrift- og oppgaveendringer:   

    

- ingen 
  

    

Konsekvensjustert budsjett 
  

7 225 8 713 7 119 9 041 

 

Endrede budsjettforutsetninger gjelder for folkevalgtes del bevilgninger som tas inn/tas ut av 

budsjettet avhengig om det aktuelle år er et valgår. 

 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   

12.5 Økonomiplan 2016 - 2019 

i 1 000 kr  2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 7 225 8 713 7 119 9 041 

 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015      

Overføring av bevilgning til utvalgene fra sektorene til budsjett for 
folkevalgte 

1 001 1 001 1 001 1 001 

 Sum  1 001 1 001 1 001 1 001 

 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer     

- ingen     

Sum - - - - 

 

Effektiviseringstiltak      

- ingen      

Sum  - - - - 

 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer     

- ingen     

Sum  - - - - 

 

Nye tiltak(se egen tabell)  
900 300 300 300 

Sum 900 300 300 300 

Nettoramme for planperioden 2016–2019 9 126 10 014 8 420 10 342 
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12.5.1 Konsekvenser av politiske vedtak i 2015 

Overføring av utgiftene til utvalgene fra sektorer til folkevalgte 

Administrering av godtgjørelser til folkevalgte er overført fra sektorene til seksjon for lederstøtte 

og folkevalgte. Bevilgningen til formålet er budsjetteknisk overført til folkevalgte.  

Effektiviseringstiltak 

Det fremmes ingen effektiviseringstiltak.  

12.6 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Folkeavstemming om kommunesammenslåing 400    

Opplæring nye hovedutvalg 200    

Nytt hovedutvalg og økt antall gruppeledere 300 300 300 300 

Sum 900 300 300 300 

12.6.1 Forslag til nye tiltak 

Folkeavstemming om kommunesammenslåing 

Våren 2016 vil det bli gjennomført en folkeavstemming i tråd med vedtaket i kommunestyresak 

111/14 Kommunereformen – prosess for arbeidet i Lørenskog kommune. 

Opplæring av nye hovedutvalg  

I forbindelse med nye utvalg følger det med et opplæringsbehov. Det legges opp til at sektorene 

arrangerer opplæringsseminar for sine utvalg i 2016. 

Opprettelse av nytt hovedutvalg og økt antall gruppeledere  

Det avsettes 300 000 kr til nytt hovedutvalg og økt antall gruppeledere. 

12.7 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

9.11 Kommunestyre og formannskap 5 639 6 052 5 625 

9.12 Støtte til politiske partier 1 140 1 174 1 202 

9.13 Kommune- og stortingsvalg 12 1 927 20 

9.14 Revisjon 3 016 269 420 

9.17 Kommunale utvalg 313 322 1 859 

Sum  10 119 9 744 9 126 
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12.8 Fordeling på tjenester etter størrelse 

 
 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kontroll og revisjon

Valg

Partistøtte

Politisk styring

Forslag 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
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13 Rådmannen 

13.1 Rådmannen 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Rådmannen 1,0 1,0 

Sum 1,0 1,0 

13.2 Økonomi 

13.2.1 Økonomisk resultat i 2014 

Ansvarsområdet hadde i 2014 et mindreforbruk på 108 000 kr. 

13.2.2 Ansvarsområdets økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015  

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Rådmannen 2 251 2 201 1 526 1 361 166  

Sum 2 251 2 201 1 526 1 361 166         0 

  

Resultatet per 3. kvartal viser en besparelse på ca. 166 000 kr. Det forventes å være i balanse 

ved årets slutt. 

  

  

 

13.2.3 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Regnskap 2014 1 880 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

2 251 
    

Lønns-/prisstigning 2015–2016 (2,9 %) 
  

67 67 67 67 

Budsjett 
 

2 251 2 318 2 318 2 318 2 318 

 
Endrede budsjettforutsetninger:       

- ingen 
      

 
Driftskonsekvenser av nye 
investeringer: 

      

- ingen 
      

 
Tekniske justeringer:       

Momskompensasjon 
  

-15 -15 -15 -15 

 
Forskrift- og oppgaveendringer:       

- ingen 
      

Konsekvensjustert budsjett 
  

2 302 2 302 2 302 2 302 

       

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   
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13.3 Økonomiplan 2016–2019 

i 1 000 kr  2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 2 302  2 302 2 302 2 302 

 
Konsekvenser av politiske vedtak i 2015  

        

- ingen     

Sum  - - - - 

 
Tekniske justeringer 

    

Justering lønn 13 13 13 13 

Sum 13 13 13 13 

 
Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer 

        

- ingen          

Sum -  - - - 

 
Effektiviseringstiltak 

        

Diverse tiltak            -27  -27 -27 -27 

Sum               -27  -27 -27 -27 

 
Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 

        

- ingen           

Sum                 -    
 

               -                     -    

 
Nye tiltak  

        

- ingen          

Sum                   -                  -                     -                      -    

Ny nettoramme i økonomiplanperioden  2 288 2 288 2 288 2 288 

Effektiviseringstiltak 

Effektiviseringstiltak gjennomføres ved reduksjon av enkelte driftsposter. 

13.4 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Det foreslås ingen nye tiltak. 

13.5 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Budsjett 2015 Forslag 2016  

97 Rådmannen 1 880 2 251 2 288 

Sum  1 880 2 251 2 288 
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14 Organisasjonsavdelingen 

14.1 Organisasjon 

 

 

14.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Organisasjonsdirektør 1,0 1,0 

Personalpolitiske tiltak og opplæring 3,2    3,2 * 

HMS og bedriftshelsetjeneste 1,2     1,2 ** 

Arbeidsgiverseksjonen 6,8 7,3 

Lønnsseksjonen 5,4 5,4 

Juridisk seksjon 2,0 3,0 

Innkjøpsseksjonen 3,5 4,0 

 Seksjon for lederstøtte og folkevalgte 5,0 5,0 

Sum 28,1 30,1 

*Tillitsvalgte 

**Verneombud 

Nye stillinger 

1 årsverk juridisk rådgiver – juridisk seksjon 

 

I tillegg er 0,5 årsverk overført fra økonomiavdelingen og 0,5 årsverk frigjort ved om-

disponeringer innen avdelingens driftsrammer. 

14.3 Økonomi 

14.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Organisasjonsavdelingen, inkludert teknologiavdelingen, hadde i 2014 et samlet mindreforbruk 

på 2,5 mill. kr.  

14.3.2 Resultatoppnåelse  

Kommunereformen 

Avdelingen har ledet arbeidet med kommunereformen og bidratt i arbeidet med å utrede 

kommunens robusthet som grunnlag for kommunestyrets beslutning om foreløpig veivalg i juni 

2015. 

 

Organisasjonsdirektør 

Arbeidsgiverseksjon Juridisk seksjon       Lønnsseksjon  Innkjøpsseksjon 
Seksjon for lederstøtte 

og folkevalgte 
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Internkontroll 

Avdelingen deltar i kommunens prosjekt for internkontroll. Prosjektet er i rute i henhold til plan for 

prosjektet. 

Kommunevalget 

Avdelingen har hatt ansvaret for å forberede og gjennomføre kommunevalget 2015, samt 

opplæring og forberedelser til konstituering av kommunestyret. 

Informasjon 

Avdelingen ønsker å forbedre informasjonen om egne tjenester. I 2015 er det etablert en ny 

nettside om skjenke- og bevillingssaker med sikte på å gi god og tilgjengelig informasjon til 

innbyggere og næringsdrivende. Informasjonen på kommunens innkjøpsportal (intranett) er 

forenklet og oppdatert, og seksjonen har i 2015 tydeliggjort seksjonenes ansvar og arbeids-

oppgaver.  

Ny innkjøpsseksjon 

En ny innkjøpsseksjon ble etablert i 2015, og en ny fullmaktsstruktur for innkjøp er utarbeidet. 

Seksjonen har deltatt i flere store prosjekter, og har startet arbeidet med å utarbeide en 

anskaffelsesstrategi for Lørenskog kommune. Det er utarbeidet en politisk sak om sosial 

dumping i 2015, og laget en oversikt over alle rammeavtaler med nødvendig informasjon. 

Digitalisering 

Det er lagt ned mye arbeid i videreutvikling, tilpasning og opplæring i de digitale prosessene 

knyttet til lønn og fravær som ble innført i 2014. Flere virksomheter har fått elektronisk tids-

registrering, og mengden papirbilag er betydelig redusert. Lønnsseksjonen leverer nye tjenester 

innenfor de samme personalressurser som tidligere, en effektivisering som har vært mulig som 

følge av nye, digitale, arbeidsprosesser. 

Elektronisk distribusjon av politiske saker 

Ny modul for elektronisk distribusjon av politiske saker ble tatt i bruk i april for å yte bedre 

service til folkevalgte.  

Arbeidsgiver 

Avdelingen har iverksatt det sentrale mellomoppgjøret og gjennomført lokale forhandlinger. 

Videre er det tilrettelagt for god gjennomføring og oppfølging av medarbeider-undersøkelsen. 

Omstillings- og nedbemanningsprosesser som følger av effektivisering og omorganisering er 

håndtert på en god måte. Det er utarbeidet et program for utvikling av interne lederkandidater 

«Lederteft", og igangsatt rekruttering for traineè for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det 

er startet opp et program for teamutvikling i kommunens ledergrupper. 
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14.3.3 Avdelingens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015  

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Organisasjonsdirektør 3 830 3 161 3 761 3 760 1  

Personalpolitiske tiltak og opplæring 7 547 7 642 1 748 1 946 -197  

HMS og bedriftshelsetjeneste 1 456 1 407 989 937 51  

Arbeidsgiverseksjon 5 409 5 415 4 059 4 181 -122  

Omstilling 4 970 3 699 1 322 978 343  

Lørenskog komm. pensjonskasse 0 10 -671 -456 -216  

Lønnsseksjon 3 711 3 779 2 670 2 388 282  

Juridisk seksjon 3 227 3 172 2 138 2 127 11  

Innkjøpsseksjon 2 118 2 166 1 557 1 521 36  

Seksjon for lederstøtte og folkevalgte 3 628 2 944 2 125 2 132 -8  

Sum 35 896 33 397 19 697 19 516 178 1 160 

  

Resultatet per 3. kvartal viser en besparelse på ca. 178 000 kr i forhold til periodisert budsjett. 

Avviket skyldes i hovedsak mindre lønnsutgifter enn budsjettert. Avdelingen vil ha et 

mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kr ved årets slutt. Dette skyldes vakante stillinger, at 

traineèordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke kommer i gang før i november, 

samt at det forventes mindre utgifter knyttet til juridisk bistand. 

14.4 Hovedmål  

 Lørenskog kommune skal ha et godt omdømme i befolkningen.  

 Ledere og medarbeidere i Lørenskog kommune skal skape gode og effektive tjenester   

14.5 Avdelingens utfordringer i planperioden 

14.5.1 Omstilling og fornying 

Nåværende organisasjonsavdeling er et resultat av utviklingsprosjektene i kommunens 

administrasjon i 2014. Et viktig mål for utviklingsprosjektene var funksjonell og ressurseffektiv 

stabsfunksjon som gir sektorene godt støtte i drifts- og utviklingsoppgaver. Digitale løsninger og 

elektronisk arbeidsflyt har erstattet papirproduksjon og dobbeltregistreringer innen store deler av 

lønnsområdet. Tilsvarende utvikling skal skje innen rekrutteringsområdet ved å ta i bruk verktøy 

som støtter ledere i rekrutteringsprosesser og som bidrar til elektronisk overføring av 

informasjon til saksbehandlings- og lønnssystemet.  

 

Tilpasning av sektorenes tjenester til fremtidig behov og utfordringer fører til at kommunen er i 

en kontinuerlig omstilling. Dette innebærer også nedbemanning og overtallighet, og kan utfordre 

oppfatningen av kommunen som en sikker arbeidsplass. Nedbemanningsprosesser pågår ofte 

over lang tid for å ivareta ansattes rettigheter og interesser, noe som gjør at effekten av 

omstillinger tar tid. Det er behov for å se på muligheter for raskere nedbemannings -prosesser 

som fortsatt ivaretar ansatte på en god måte.   

 

Rådmannen vil evaluere utviklingsprosjektet som ble gjennomført i 2014. En skal blant annet 

vurdere effektene av tiltakene og undersøke tilfredsheten hos de som ble berørt av endringene. 
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Det engasjeres eksterne ressurser til å foreta evalueringen, og resultatene presenteres i en 

politisk sak våren 2016. 

 

Ansattes kompetanse er avgjørende for et godt tjenestetilbud og må sikres både gjennom 

rekruttering og kompetanseøkning blant ansatte. Målrettede kompetansehevingstiltak for 

enkeltansatte og ansattgrupper er et tiltak for å bidra til dette. 

14.5.2 Attraktive arbeidsplasser 

Tilstrekkelig og kompetent personell er en forutsetning for et godt tjenestetilbud til kommunens 

innbyggere. Å beholde gode medarbeidere og tiltrekke seg nye er derfor viktig. For å lykkes i 

dette er det viktig at Lørenskog kommune framstår med en tydelig og forutsigbar arbeidsgiver-

politikk. Arbeidsgiverpolitikk handler om å benytte de menneskelige ressursene best mulig for å 

oppnå målene.  

 

For å løse disse hovedutfordringene vil kommunen satse på å skape attraktive arbeidsplasser 

og et godt omdømme.   

 

Arbeidsgiverseksjonen skal ivareta dette og støtte ledere i deres utøvelse av arbeidsgiver-rollen. 

Seksjonen har fokus på samordning og videreutvikling slik at seksjonen oppfattes som 

profesjonell, utviklingsorientert og støttende. Arbeidsgiverrollen utøves i det daglige av 

kommunens ledere, og lederutvikling er derfor en viktig satsing. 

14.5.3 Styrket kompetanse og kapasitet i stabstjenestene 

Organisasjonsavdelingen skal være en fagressurs for de øvrige sektorene. For å kunne være en 

slik ressurs er det avgjørende at avdelingen til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse. Det er for tiden utfordringer knyttet til kapasitet i juridisk seksjon og i innkjøps-

arbeidet. Dette skyldes både en økning i antall henvendelser og at de sakene som behandles er 

mer komplekse og innebærer større risiko enn tidligere. Rådmannen foreslår å prioritere ledige 

lønnsmidler innen avdelingens økonomiske rammer til å styrke innkjøpsseksjonen samtidig som 

det anbefales en styrking med nye midler til juridisk seksjon 

 

Arbeidet med å forbedre kommunens internkontroll ble startet med en bevilging i 2015, og det 2-

årige prosjektet er nå godt i gang. Det foreslåes også å avsette ytterligere midler i 2016. 

14.5.4 Bevillingssaker 

Arbeidet med søknader om nye og endringer i eksisterende bevillingssaker (serveringsbevilling, 

salgs- og skjenkebevillinger), samt oppfølging og kontroll med eksisterende bevillinger er et 

område rådmannen ser en mulighet for å effektivisere.  

 

Det er i løpet av 2015 gjort tiltak i form av forbedret informasjonen og skjemaer knyttet til disse 

sakene på kommunens nettsider. Rådmannen ser også at det kan være hensiktsmessig å se 

nærmere på dagens arbeidsfordeling internt i administrasjonen, og mellom administrasjonen og 

det politiske nivå i slike saker. Rådmannen vil i løpet av 2016 legge fram forslag til 

effektiviseringstiltak på området. 
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14.5.5 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 56 182 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

35 896 
    

Lønns-/prisstigning 2015–2016 (2,9 %) 
  

1 073 1 073 1 073 1 073 

Budsjett 
 

35 896 36 969 36 969 36 969 36 969 

 
Endrede budsjettforutsetninger:       

Omstilling 
  

-5 145 -5 145 -5 145 -5 145 

 
Driftskonsekvenser av nye 
investeringer: 

  
    

- ingen 
  

    

 
Tekniske justeringer:   

    

Lønnskompensasjon fra 2014     68 68 68 68 

Momskompensasjon 
  

-823 -823 -823 -823 

 
Forskrift- og oppgaveendringer:   

    

- ingen 
  

    

Konsekvensjustert budsjett 
  

31 069 31 069 31 069 31 069 

Tekniske justeringer 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   
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14.6 Økonomiplan 2016–2019 

i 1 000 kr  2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 31 069 31 069 31 069 31 069 

 
Konsekvenser av politiske vedtak i 2015     

Frikjøp fellesorganisasjon 180 180 180 180 

50 % administrativ stilling fra TEK 200 200 200 200 

Traineeordning 
  

300 300 300 300 

 Sum  680 680 680 680 

 
Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer     
- ingen          

Sum  - - - - 

 
Budsjettmessige endringer     
Overføring av ½ årsverk fra budsjett- og finansseksjonen  400 400 400 400 

Lønns- og driftskostnader benyttet til oppgaver knyttet til 
investeringsprosjekter - midler fra investeringsbudsjettet 

-100 -100 -100 -100 

 Sum  300 300 300 300 

 
Effektiviseringstiltak     
Diverse tiltak -642 -642 -642 -642 

Sum  -642 -642 -642 -642 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer         

- ingen         

Sum  - - - - 

 
Nye tiltak (se egen tabell)     
Sum nye tiltak 1 500 1 600 1 400 1 400 

Nettoramme for planperioden 2016–2019 32 907 33 007 32 807 32 807 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015 

Frikjøp fellesorganisasjon 

Fellesorganisasjonen har hatt økning i sin medlemsmasse og fyller vilkårene for 25 % frikjøp 

etter hovedavtalen. 

 

Traineeordning 

Det ble i 2015 satt av 700 000 til to traineer med nedsatt funksjonsevne. Disse er under 

rekruttering, og det foreslås økning for å dekke helårsvirkning. 

 

Effektiviseringstiltak 

Rammen for lønnsseksjonen er redusert tilsvarende ½ årsverk som følge av digitalisering og 

rammen for juridisk seksjon er redusert med ca. 160.000,- ved omgjøring av stilling som 

kontorsjef til juridisk rådgiver.  
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14.7 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Kvalitet og styring - verktøy/konsulent 300 200   

Kvalitet og styring – kvalitetsrådgiver 0 400 400 400 

Rekrutteringsprosjekt/verktøy 300 100 100 100 

100 % rådgiverstilling - juridisk seksjon 900 900 900 900 

Sum 1 500 1 600 1 400 1 400 

Forslag til nye tiltak 

Kvalitet og styring – verktøy/konsulent 

Internkontroll er et av delprosjektene i utvikling av kommunens organisasjon. Internkontroll er en 

satsing for videreutvikling av kommunens kvalitets- og styringssystem. Det har gjennom 2015 

vært arbeidet med utforming av struktur og plattform for et overgripende kvalitetssystem, samt 

innkjøpsprosess av støtteverktøy. En god implementering og oppfølging forutsetter ressurser 

både teknologisk og bemanningsmessig. Det foreslås å sette av midler til verktøy og 

konsulentbistand. 

 

Kvalitet og styring – kvalitetsrådgiver 

Det foreslås å sette av midler til 1 årsverk som kvalitetsrådgiver fra 1. juli 2016. Stillingen er 

finansiert med overføring av ½ stilling fra budsjett- og finansseksjonen, men det foreslås en 

styrking tilsvarende ½ årsverk fra 2017 for å oppnå en helårseffekt tilsvarende ett årsverk 

 

Rekrutteringsprosjekt/verktøy 

Det gjøres flere hundre rekrutteringer i kommunen årlig. Arbeid med utvelgelse av kandidater til 

intervju, utforming av tilsettingsdokumenter og arbeidsavtaler, samt registrering i saks-

behandlings- og lønnssystem skjer i dag i stor grad manuelt og sektorene har behov for bedre 

verktøy som kan understøtte utvelgelsesprosessen. Verktøyet er en del av kommunens 

teknologisatsing og vil også kunne styrke omdømmet til kommunen som en attraktiv arbeids-

giver ved at søkerportalen er brukervennlig og gjenbruker tidligere innlagt informasjon. En ny og 

fullelektronisk løsning vil også gi bedre effektivitet internt.   

 

100 % rådgiverstilling – Juridisk seksjon 

Kapasiteten i juridisk seksjon er i dag ikke tilstrekkelig til å dekke det reelle behovet for juridisk 

bistand i organisasjonen. For å sikre avklaringer av juridiske problemstillinger innen rimelig tid, 

god faglig kvalitet, samt mulighet for seksjonen til å bistå i mer langvarige og/eller kompliserte 

saker, er det nødvendig å styrke seksjonen.   
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14.8 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

97400 Organisasjonsdirektør 7 206 3 830 3 331 

97401 Personalpolitiske tiltak og opplæring 6 550 7 547 8 053 

97402 HMS og bedriftshelsetjeneste 1 232 1 456 1 369 

97403 Arbeidsgiverseksjon 4 278 5 409 6 537 

97405 Omstilling 5 239 4 970 0 

97410 Lønnsseksjon 3 499 3 711 3 614 

97420 Sentralt arkiv og servicetorg 7 349 0 0 

97421 IKT-tjenesten 15 432 0 0 

97430 Juridisk seksjon 3 283 3 227 3 950 

97440 Innkjøpsseksjon 0 2 118 2 696 

97450 Seksjon for lederstøtte og folkevalgte 2 464 3 628 3 357 

Sum  56 182 35 896 32 907 
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15 Teknologiavdelingen 

15.1 Organisasjon 

 
Avdelingen ble opprettet 1. januar 2015 og har et ansvar for alle servicetjenester knyttet til 

informasjon, dataflyt, IKT, arkiv og saksgang – både internt og mot kommunens innbyggere og 

næringsliv.  Den skal også bidra til effektivisering, standardisering og digitalisering av 

kommunale tjenester i tett samarbeid med alle sektorer og stabsavdelinger.   

15.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Teknologidirektør 1,0 1,0 

Service og kommunikasjon 3,8 3,8 

Dokumentsenter 10,0 10,0 

IKT-drift 9,8 9,8 

Arkitektur og utvikling 6,0 6,0 

Sum 30,6 30,6 

Nye stillinger 

Ingen nye stillinger opprettes, men det vil bli leid inn personell til utbygging av infrastruktur og til 

oppfølging av statsarkivets krav. 

15.3 Økonomi 

15.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Avdelingen ble opprettet i 2015.   

15.3.2 Resultatoppnåelse  

Organisering og styring  

Avdelingen er etablert og avdelingsdirektør er tilsatt. Det er også tilsatt en virksomhetsarkitekt og 

en seksjonsleder for arkitektur og utvikling. Kundeansvarlige for hver sektor er utpekt og det er 

etablert møteplasser for kundeansvarlige og sektorer.  

 

Det er økt etterspørsel etter teknologi/digitaliseringskompetanse. Avdelingen jobber i tett 

samarbeid med flere sektorer både innen anskaffelser, strategiarbeid og andre utviklingstiltak.  

 

Teknologidirektør 

Service og kommunikasjon Dokumentsenter IKT-drift IKT arkitektur og utvikling 
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Standardisering og konsolidering  

Det igangsettes kartlegging av IKT-porteføljen senhøsten 2015 og det er også igangsatt for-

prosjekter som vil bidra til økt standardisering og konsolidering. Disse prosjektene er omtalt i 

investeringsforslag og satsninger i økonomiplan 2016 – 2019. 

 

Kundefront – nytt servicekonsept 

Det er etablert et servicepunkt knyttet til resepsjonstjenesten og sentralbord som besvarer 

førstelinjespørsmål samt ivaretar publisering på web samt sosiale medier. Kommunens nettside 

(lorenskog.kommune.no) ble nylansert i februar. Dette ble første nettsted som fikk tilsyn fra Difi 

knyttet til universell utforming. Nettsiden fikk 5 merknader og feilene er rettet opp eller er under 

retting. 

 

Ny arbeidskultur 

Det er startet opp arbeid knyttet til kompetanseheving og det er også verktøy under anskaffelse 

for å understøtte arbeidsprosesser i IKT – drift (helpdeskverktøy). Utredningsarbeid pågår med 

tanke på etablering av vaktordning. I februar 2015 etablerte kommunen fullelektronisk arkiv og 

samtidig med dette fikk kommunen en helt ny versjon av saksbehandlingsverktøyet.  

 

Det gjennomføres høsten 2015 en arkivgjennomgang med bistand fra eksterne konsulenter. 

15.3.3 Avdelingens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015  

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Teknologidirektør 0 1 083 672 639 33  

Service og kommunikasjon 2 074 2 064 1 497 1 454 42  

Dokumentsenter 6 429 6 344 4 641 4 490 151  

IKT-drift 17 904 14 760 11 356 10 392 965  

IKT-arkitektur og utvikling 1 797 3 429 2 368 2 257 111  

Sum  28 204 27 680 20 534 19 233 1 302 0 

  

Resultatet per 3. kvartal viser et mindreforbruk på ca. 1,3 mill. kr. Dette skyldes periodiske 

forhold. Avdelingen vil være i balanse ved årets slutt. 

15.4 Hovedmål  

Lørenskog kommune skal bli en eKommune.  

 

Dette betyr: 

 Å gi innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. 

 Å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. 

 Å tilby ansatte en attraktiv arbeidsplass med verktøy som forenkler og effektiviserer. 

 Et godt omdømme i befolkningen. 

15.5 Avdelingens utfordringer i planperioden 

En av de viktigste utfordringene for teknologiavdelingen er å etablere en "tjenestekatalog" for å 

tydeliggjøre hvilke tjenester vi skal levere i kommunen, samt grensesnittet mellom avdelingen 

og sektorene/andre avdelinger. 
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For å holde kursen i digitaliseringsarbeidet er det behov for å etablere målbilder med tilhørende 

veikart. Dette vil hjelpe oss til å styre de ulike tiltakene helhetlig. Prosjekt- og porteføljestyring av 

de ulike digitaliseringstiltakene vil bli viktig for å sikre at de riktige prosjektene gjøres ut fra et 

kost-/nytteperspektiv.  

 

Det er avdekket et relativt stort kompetanse- og kapasitetsgap for å ivareta de teknologirelaterte 

oppgavene, eksempelvis innen IKT-arkitektur og prosessledelse-/bestillerkompetanse. Det er 

også mangler i kompetanse og kapasitet innen arbeid med informasjonssikkerhet.  Avdelingens 

bemanning består i hovedsak av ansatte som har jobbet med driftsoppgaver i kommunen i en 

årrekke. Det vil i en periode fremover være en overgangsfase hvor det utvikles kompetanse hos 

de som er her fra før, samt at det eventuelt rekrutteres ny kompetanse.  

Service og kommunikasjon 

Det er viktig å utnytte kompetansen bedre ved å se på om flere førstelinjeoppgaver kan løses i 

ett felles service- og informasjonspunkt. Dette vil frigjøre tid i andre virksomheter, men vil også 

kreve tett og god dialog mellom de aktuelle virksomhetene og seksjonen.   

 

Det er også en forutsetning at en har teknologiske hjelpemidler på plass. Sentralbordsystemet 

er gammelt og utdatert, og det er risiko knyttet til drift. Et nytt og moderne sentralbord vil ha 

funksjonalitet som både vil bidra til bedre service for de som tar kontakt med kommunen på 

telefon, samt bedre mulighetene for samhandling på tvers av førstelinjefunksjoner.  

 

En viktig kilde til informasjon og verktøy i en virksomhet er intranett. Dagens intranett er lite 

brukt og oppleves som lite tilgjengelig og relevant. Løsningen er enkel og har store 

begrensninger når det kommer til funksjonalitet som integrasjon med for eksempel kalender, e-

post og andre fagsystemer. Det er ønskelig med et oppgradert intranett som gradvis kan innføre 

tjenester som både øker effektiviteten og medarbeidertilfredsheten. Det er ikke funnet rom for 

noen større satsning på intranett i dette forslaget, men ønsker å bruke noen ressurser på å 

utrede behov og se på muligheter uten kostnader av betydning i denne fasen. 

Dokumentsenteret 

Seksjonen har store mengder arkivmateriale fra sektorene som ikke er håndtert på forskrifts-

messig måte og som heller ikke er tilgjengelig på en enkel måte for innsyn. Det store etterslepet 

på dette området er synliggjort som pålegg i tilsynsrapport fra Statsarkivet. Arbeidet med å 

lukke det mest omfattende pålegget vil være en stor utfordring i 2016 og årene som kommer. 

Oppstart av denne oppgaven er satsningsområde i 2016.  

 

Seksjonen har utfordringer med å frigjøre kapasitet til annet enn daglig drift og vil jobbe med 

både kompetanseutvikling og arbeidsmetodikk. Innføring av fullelektronisk arkiv har medført en 

endring i arbeidsprosesser fra punching til kvalitetskontroll, noe som i en overgangsperiode 

betyr behov for nye rutiner og kompetanseutvikling. Flere av digitaliseringsprosjektene i 

kommunen krever arkivfaglig kompetanse, og det vil derfor være behov for utvikling av 

kompetanse framover. 

IKT – drift  

IKT-drift ser et potensiale for kvalitetsforbedring, samt effektivisering gjennom en mer 

prosessorientert tilnærming til arbeidet, både hva gjelder brukerstøtte, drift/vedlikehold og 
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prosjektarbeid. Det er behov for et kompetanseløft for å utvikle og innføre nye arbeidsmetoder. 

Det er også muligheter for effektivisering av en del driftsoppgaver gjennom innføring av 

selvbetjeningsløsninger for brukerne. 

 

Innføring av en vaktordning på IKT-området er også en utfordring som seksjonen må vurdere i 

2016.  

 

På IKT-området er fortsatt situasjonen i Lørenskog kommune at det er en lav grad av 

standardisering, og det er behov for kartlegging og fastsetting av standarder både innen 

infrastruktur og software/verktøy.     

IKT-arkitektur og utvikling 

For å kunne styre digitaliseringen i kommunen på en hensiktsmessig måte er det viktig at man 

har et omforent bilde av hvor man skal. Man må kartlegge arbeidsprosesser og behov for 

informasjonsflyt for å kunne understøtte behovene i sektorene på en god måte.  

 

Det er også viktig å se nye behov opp mot eksisterende systemer og om det er behov for 

utskiftinger/saneringer av gamle løsninger. Dette er et nytt fagfelt i kommunen, og det er behov 

for at alle i seksjonen behersker prosjekt- og arkitekturarbeid.  

 

Også bestillerkompetanse innen IKT-anskaffelser og prosjekter, samt leverandørstyring 

mangler man kompetanse på i dag. Vi må også få på plass nødvendig dokumentasjon av 

systemporteføljen, samt etablere felles metode og malverk. 

 

Informasjonssikkerhet er et meget viktig område å ivareta, spesielt i digitaliseringsprosjekter. 

Her må seksjonen styrke kapasiteten og kompetansen for å sikre at man ivaretar lover og 

forskrifter og at informasjon behandles på en trygg måte.  
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15.6 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 -                              

Vedtatt budsjett 2015      28 204          

Lønns-/prisstigning 2015 - 2016     804 804 804 804 

Budsjett      28 204            29 008   29 008  29 008   29 008  

 

Endrede budsjettforutsetninger:         

Avdelingsdirektør     1 235 1 235 1 235 1 235 

Virksomhetsarkitekt     1 029 1 029 1 029 1 029 

Gjennomgang av arkivfunksjonen     -257 -257 -257 -257 

Overvåking, automatisering og 

brukerstøtteverktøy     
-720 -720 -720 -720 

Økte driftskostnader sikkerhet     -103 -103 -103 -103 

 

Driftskonsekvenser av nye 

investeringer:         

- ingen 
                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

Tekniske justeringer:         

Momskompensasjon 
  

-2 161 -2 161 -2 161 -2 161 

Lønnskompensasjon fra 2014   69 69 69 69 

 

Forskrift- og oppgaveendringer:         

- ingen 
                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Konsekvensjustert budsjett     28 099 28 099 28 099 28 099 

Endrede budsjettforutsetninger 

Lønnsmidler til avdelingsdirektør og virksomhetsarkitekt er lagt inn i rammen med helårsvirkning 

fra og med 2016. 

 

Gjennomgang av arkivfunksjonen og overvåking, automatisering og brukerstøtteverktøy var kun 

bevilget i 2015.  

 

Økte driftskostnader sikkerhet reduseres med 103 000 kr i 2016. 

 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   
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15.7 Økonomiplan 2016 - 2019 

i 1 000 kr   2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett            28 099   28 099   28 099   28 099  

 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015 
          

- ingen         

Sum                         -                   -                    -                    -    

 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer 
        

- ingen             

Sum                         -                  -                    -                     -    

 

Tekniske justeringer  
      

Lønns- og driftskostnader benyttet til oppgaver knyttet til 

investeringsprosjekter - midler fra investeringsbudsjettet 
-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Sum   - 1 800 - 1 800 - 1 800 - 1 800 

 

Effektivisering 
                        -    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Diverse tiltak -435  -435  -435  -435  

Sum     -435 -435 -435 -435 

 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 
        

Helhetlig infrastruktur     250 500 750 1 000 

Telefoniløsning   400 1 300 1 300 1 300 

Digitale kanaler   20 100 140 180 

Sikker print   120 180 180 180 

Sum                     790      2 080         2 370    2 660    

 

Nye tiltak (se egen tabell) 
    

 

 2 450 

 

 2 300 

 

 2 100 

 

 1 800 

Sum            2 450  2 300  2 100  1 800 

Nettoramme for planperioden 2016 - 2019             29 104  30 244 30 334 30 324 

Tekniske justeringer 

En stor del av teknologiavdelingens aktiviteter er knyttet opp mot ulike investeringsprosjekter. 

Kostnadene kan derfor henføres til de aktuelle investeringer. Avdelingens kostnader til dette er 

beregnet til 1,8 mill. kr per år. 

Effektiviseringstiltak 

Flere av satsningene/investeringsforslagene for 2016 vil gi gevinster i form av økt effektivitet, 

enten for avdelingen eller andre sektorer.  

 

Den aktuelle innsparingen på 435 000 kr gjennomføres med avvikling av eller reforhandling av 

kostnader på noen administrative dataverktøy. 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 

Dette er kostnader som følger av investeringer. Det er et stort etterslep når det gjelder IKT-

infrastruktur og tjenester i kommunen. Ved utbygging/utskiftning av infrastrukturen vil det 

tilkomme økte driftskostnader i form av vedlikehold og supportavtaler. Dette gjelder både 

infrastruktur som er utdatert og som må skiftes ut med moderne teknologi som møter dagens 

behov, samt ved utvidelser – eksempelvis ved utbygging av dekning og kapasitet på skoler og 

sykehjem for å møte behovene.  Kostnadene gir enten kvalitative gevinster i form av økt 
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tjenestetilbud, økt brukertilfredshet og økt sikkerhet, eller i form av kostnadsbesparelser som 

følge av mer effektive tjenester.  

15.8 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Generell rammeøkning 900 900 700 400 

Lukke avvik i arkivet – tilsyn fra Statsarkivet 600 600 600 600 

Økning i driftsutgifter til tidsregistreringssystem, trådløst nett, e-
læringsverktøy, samt diverse driftsstøtteverktøy 

850 700 700 700 

Kompetanseutvikling 100 100 100 100 

Sum 2 450 2 300 2 100 1 800 

Generell rammeøkning 

Avdelingen ble opprettet ved at organisasjonsavdelingen ble delt opp, overføring av 4 årsverk fra 

oppvekst- og utdanningssektoren, samt opprettelse av 2 nye stillinger. Det er behov for en 

rammeøkning på 0,9 mill. kr for å finansiere merkostnader som følger av rekruttering av 

personell med høyere kompetanse og inndekning av driftsutgifter for medarbeidere (generell 

kompetanseutvikling, lisenser mv.) 

Rydde i arkivet – lukke avvik i forhold til tilsyn fra Statsarkivet 

Statsarkivet i Oslo gjennomførte tilsyn i Lørenskog kommune 27. mai 2014. Tilsynsrapporten gir 

kommunen to pålegg, hvorav et er meget ressurskrevende og medfører store økonomiske 

konsekvenser.  Arkivmaterialet som er omfattet av Statsarkivets pålegg har et omfang på ca. 3 

000 hyllemeter (30 000 arkivbokser) og er materiale som dokumentsenteret i hovedsak har 

overtatt fra alle sektorer i kommunen.  

 

Det er behov for et langsiktig arbeid og det foreslås derfor avsatt 0,6 mill. kr per år i hele 

planperioden. 

Økning i diverse driftsutgifter 

Kommunes tidsregistreringssystem er utvidet og et større antall ansatte er omfattet av systemet.  

 

Det foregår en omfattende utskiftning av trådløse sendere. De nye senderne har en drifts-

kostnad på ca. 1 000 kr per år. Det er ca. 250 sendere i Lørenskog kommune. Det foreslås også 

noen mindre økninger til e-læringsverktøy og andre støtteverktøy. 

Kompetanseutvikling 

Avdelingen er nyetablert med medarbeidere som i stor grad har vært i kommunen tidligere. For 

å ivareta oppgavene og forventningene som ligger knyttet til leveranser i den nye teknologi-

avdelingen, er det behov for noe økning i midler til kompetanseutviking.   
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15.9 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

960 Teknologidirektør 0 0 2 580 

961 Service og informasjon 0 2 074 2 112 

962 Dokumentsenteret 0 6 429 7 229 

963 IKT-drift 0 17 904 13 400 

964 IKT-utvikling 0 1 797 3 783 

Sum  0 28 204 29 104 
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16 Økonomiavdelingen 

16.1 Organisasjon 

 

 

16.2 Virksomhetsområdene 

Seksjonene Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Økonomidirektør 1,0 1,0 

Budsjett- og finansseksjonen 8,5 8,0 

Kemneren  11,1 10,5 

Regnskapsseksjonen 9,9 10,0 

Sum 30,5 29,5 

Nye stillinger 

Antall årsverk i avdelingen reduseres med 1 årsverk. Totalt er økonomifunksjonen redusert med 

7 årsverk de siste 2 årene. 

 

Budsjett- og finansseksjonen reduseres fra 8,5 til 8 årsverk ved at 0,5 årsverk overføres til 

organisasjonsavdelingen. Kemnerkontoret reduseres med 0,6 årsverk som følge av naturlig 

avgang i 2015, og regnskapsseksjonen økes med 0,1 årsverk. 

16.3 Økonomi 

16.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Økonomiavdelingen hadde i 2014 et samlet mindreforbruk på 0,8 mill. kr. 

16.3.2 Resultatoppnåelse så langt i 2015  

Digitale løsninger 

Økonomiavdelingen har i 2015 videreført arbeidet med forbedring i bruk av digitale løsninger. 

Dette skal i tillegg til å gi en høyere kvalitet føre til effektivisering av ressursbruken, både lokalt 

og sentralt i organisasjonen. 

Internkontroll  

Avdelingen har deltatt i prosjekt knyttet til internkontroll. 

 

Økonomidirektør 

Budsjett- og finansseksjonen Regnskapsseksjonen 
Lørenskog  

kemnerkontor 
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Økonomistyring 

Budsjett- og finansseksjonen har videreført arbeidet med å videreutvikle beslutningsgrunnlaget 

for økonomistyringen, samt å bedre kvaliteten på rapporteringsrutiner og økonomirapporter. 

Budsjettprosessen er ytterligere forbedret og forenklet gjennom bruk av økonomisystemet Visma 

Enterprise. Det pågår utredning med tanke på å forbedre beslutningsgrunnlaget for beregning av 

gebyrer innenfor selvkostområdet. 

Kontoplan 

Regnskapsseksjonen har revidert og utarbeidet ny kontoplan. Det er avholdt kurs for å informere 

om endringer og å gi opplæring til brukerne. I tillegg er det prioritert å styrke servicenivået. Dette 

arbeidet har kommet godt i gang i 2015, og vil bli videreført i 2016. Det er videre prioritert å følge 

opp gamle tap på krav. Sett sammen med nye innfordringsrutiner ved kemnerkontoret, er dette 

et område der det har skjedd store forbedringer. 

Innfordring 

Kommunal innfordring er i 2015 overført fra ekstern leverandør til kemnerkontoret.  Nytt 

innfordringssystem er anskaffet og overtakelsen har vært vellykket.  

 

A-ordningen 

Kemnerkontoret har i 2015 i tillegg hatt ulike endringsprosesser og utviklingsoppgaver i 

forbindelse med innføringen av A-ordningen innenfor skatteregnskapsområdet. Dette har vært 

utfordrende da forventet effektivisering på grunn av sentrale utfordringer hittil ikke har gitt noen 

effekt.  

16.3.3 Avdelingens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015 

Seksjonene 
Vedtatt 
budsjett 

Revidert 
budsjett 

Budsjett per 
3. kvartal 

Regnskap per 
3. kvartal 

Avvik Prognose 

Økonomidirektør 2 394 1 754 1 254 1 145 109  

Budsjett- og finansseksjonen 6 575 6 794 4 772 4 704 68  

Kemneren 4 990 5 129 3 861 3 772 89  

Regnskapsseksjonen 4 844 5 011 3 378 3 271 107  

Revisjon 2 900 2 732 2 049 2 007 42  

Sum avdeling 21 703 21 421 15 315 14 898 417 0 

  

Positivt avvik per 3. kvartal skyldes i all hovedsak vakanser i avdelingen og lavere driftsutgifter 

enn budsjettert. Årsprognosen forventes lik budsjett eller et mindreforbruk.  

16.4 Hovedmål  

Økonomiavdelingen skal bidra til en samordnet drift og planlegging, enhetlig disponering av 

kommunens samlede ressurser og en god økonomisk forvaltning hvor prioritering av digitale 

løsninger skal videreføres.  

16.5 Avdelingens utfordringer i planperioden 

16.5.1 Økonomidirektøren 

Utfordringer i planperioden blir å videreføre det arbeidet som er igangsatt i alle seksjonene i 

avdelingen. I tillegg må det legges ned mye ressurser i å ta i bruk nytt internkontrollsystem og 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  80 

 

utarbeide nye rutiner etter nye maler i internkontrollprosjektet. Dette arbeidet vil pågå både i 

2016 og 2017. Økt bruk av digitale løsninger, effektivisering og forbedring av kvaliteten på regn-

skapsføring, innkreving og økonomistyring vil fortsatt ha høyt fokus i avdelingen. 

16.5.2 Budsjett- og finansseksjonen  

Seksjonen vil videreføre arbeidet med å utvikle budsjettprosessen og økonomirapporteringen. 

Dette vil både omfatte økt bruk av den funksjonalitet som kommunens økonomisystem har, samt 

øke den enkelte leders kompetanse knyttet til budsjettering og rapportering. 

 

Endringer i økonomireglementet vil medføre endrede rutiner og prosedyrer for seksjonen. 

Gjennom etablering av et nytt internkontrollsystem vil disse bli beskrevet og implementert. 

16.5.3 Regnskapsseksjonen 

Regnskapsseksjonen skal jobbe videre med utvikling av rutiner og utarbeidelse av veiledninger 

som vil forenkle arbeidsprosessene. Dette gjelder regnskapsrelaterte spørsmål både for den 

enkelte leder og andre ansatte. Seksjonen vil også jobbe med å utnytte kommunens 

økonomisystemer mer effektivt. Videre skal seksjonen bistå i faglige spørsmål og videreføre 

arbeidet med å delta i ulike prosjekter. 

16.5.4 Kemnerkontoret 

Kemnerkontoret har som målsetting å styrke innfordringsarbeidet, både hva gjelder å inndrive 

skatt og kommunale krav, samt å styrke den enkelte innbyggers rettsikkerhet og opplevelse av å 

bli forsvarlig fulgt opp. Det skal jobbes videre med utvikling av rutiner og prosesser spesielt på 

området innfordring av kommunale krav. Her blir samhandling med de ulike sektorer sentralt. 

 

Det vil også i 2016 være utfordringer knyttet til effektiviseringen rundt skatteregnskap i 

forbindelse med innføringen av A-ordningen. Dette sett i sammenheng med at den forventede 

effekten i 2015 ikke ble en realitet.       
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16.6 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 18 401 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

21 703 
    

Lønns-/prisstigning 2015-2016 (2,9 %) 
  

689 689 689 689 

Budsjett 
 

21 703 22 392 22 392 22 392 22 392 

 

Endrede budsjettforutsetninger:       

Stilling i budsjett- og finansseksjonen 
  

391 391 391 391 

Midlertidig styrking av 

regnskapsseksjonen   
412 -463 -463 -463 

Endret innfordringsordning 
  

-206 -206 -206 -206 

 

Driftskonsekvenser av nye 

investeringer: 
  

    

- ingen 
  

    

 

Tekniske justeringer:   
    

Lønnskompensasjon 2014   69 69 69 69 

Momskompensasjon 
  

-309 -309 -309 -309 

 

Forskrift- og oppgaveendringer:   
    

- ingen 
  

    

Konsekvensjustert budsjett 
  

22 749 21 875 21 875 21 875 

       

Endrede budsjettforutsetninger 

Dette gjelder videreføring av forutsetninger vedtatt i økonomiplan 2015 - 2018. Midlertidig 

styrking av regnskapsseksjonen med 1 årsverk i 2015 og 2016 forventes tatt ut i 2017. 

Tekniske justeringer 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.    
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16.7 Økonomiplan 2016–2019 

i 1 000 kr   2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett  22 749 21 875 21 875 21 875 

 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015 
        

 Ingen             

 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer 
        

Ingen             

 

Tekniske justeringer 
      

 
    

Endring i beregning av lønns- og driftskostnader benyttet til oppgaver 

knyttet til investeringsprosjekter 

 

-275 -275 -275 -275 

Stilling i budsjett- og finansseksjonen overføres til 

organisasjonsavdelingen 
-400 -400 -400 -400 

Sum           -675  -675 -675 -675 

 

Effektiviseringstiltak 
        

Stilling hos kemneren      -371 -371 -371 -371 

Sum     -371                          -371 -371 -371 

 

Nye tiltak 
            

Ingen         

Nettoramme for planperioden 2016-2019     21 703 20 829 20 829 20 829 

Tekniske justeringer 

En større andel av stillingsressursene benyttes mot investeringsprosjektene. Tilsvarende andel 

belastes derfor investeringsbudsjettet. 

 

0,5 årsverk overføres til organisasjonsavdelingen som delfinansiering av stilling som kvalitets-

rådgiver. 

Effektiviseringstiltak  

0,6 årsverk som er ledig etter naturlig avgang ved kemnerkontoret. Årsverket avvikles. 

16.8 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Det foreslås ingen nye tiltak. 
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16.9 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Seksjon Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

97300 Økonomidirektøren 2 566 2 394 1 871 

97301 Budsjett- og finansseksjonen  5 992 6 575  6 395 

97310/97311/97315 Kemneren  4 875 4 990 4 896 

97320 Regnskapsseksjonen  4 968 4 844 5 909  

97325 Revisjonen
4
 - 2 900 2 632 

Sum  18 401 21 703 21 703 

 

16.10 Fordeling på tjenester etter størrelse 

 
 

 

Fra og med 2015 er utgifter til kjøp av revisjonstjenester flyttet fra organisasjonsavdelingen til 

økonomiavdelingen. 

 

  

                                                

 

 
4
 Revisjonen er overført fra organisasjonsavdelingen i 2015 
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17 Oppvekst- og utdanningssektoren 

17.1 Organisasjon 

 

 

17.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Kommunaldirektøren og sektorens 

administrasjon 
1,0 1,0 

Grunnskole 526,0 533,2 

Barnehage 264,0 266,5 

Musikk- og kulturskolen 21,0 21,0 

Pedagogisk psykologisk kontor 48,8 47,5 

Rasta opplæringssenter 14,0 16,3 

Barnevern 40,5 41,5 

Flyktning- og innvandrertjenesten 30,0 31,3 

Tverrfaglig samarbeidssystem 5,0 6,0 

Sum 950,3 964,3 

Nye stillinger i 2016: 

7,2 årsverk i grunnskolen, hvorav 1 rektor (Luhr skole) og 6,2 statlig finansierte lærerstillinger  

2,5 årsverk i barnehage 

2,3 årsverk ved Rasta opplæringssenter 

1 årsverk i barnevernet 

1,3 årsverk i flyktning- og innvandrertjenesten 

1 årsverk i tverrfaglig samarbeidssystem (statlig finansiert stilling) 

 

PPK reduserer med 1,3 årsverk 

17.3 Økonomi 

17.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Oppvekst- og utdanningssektoren hadde i 2014 et samlet mindreforbruk på 10,8 mill. kr. 

Hovedårsaken til dette var et mindreforbruk innen barnehageområdet på 9 mill. kr. Dette 

skyldtes i all hovedsak inntekter som oppstår ved at barn fra andre kommuner har barne-

hageplass i Lørenskog. Det var i tillegg merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner for de 

kommunale barnehagene, samt besparelser innen spesialpedagogiske tiltak.  

Kommunaldirektør 

Barnehage Skole Barnevern 
Flyktning- og 
innvandrer-
tjenesten 

Pedagogisk- 
psykologisk kontor 

Tverrfaglig 
samarbeidssystem 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  85 

 

17.4 Resultatoppnåelse så langt i 2015 

 Alle barn med rett til barnehageplass har fått dette. 

 Ressursenhet for førskolebarn er etablert og yter tjenester i tråd med plan for 

implementering.  

 Det er innført oppstartsamtaler for informasjonsinnhenting ved oppstart av enkelte 

barnevernundersøkelser. 

 Barneverntjenesten deltar i landsomfattende prosjektet «Mitt Liv" hvor barnets medvirkning 

har vesentlig fokus. 

 Resultatoppnåelse på introduksjonsordningen hvor 59 % av deltakerne ble avsluttet til lønnet 

arbeid eller overgang til videregående opplæring, er bedre enn nasjonal målsetting på 55 % 

måloppnåelse. 

 På Jobbsjanseprosjektet "Kvinner i Lørenskog" gikk 70 % av deltakerne over til arbeid eller 

ordinært utdanningsløp etter avsluttet program. 

 Med prosjektmidler fra Helsedirektoratet har det i samarbeid med forebyggende psykisk 

helsetjeneste blitt etablert en psykisk flyktninghelsetjeneste bestående av et årsverk fordelt 

på to psykologer i 50 % stilling.  

17.4.1 Kostra og andre sentrale nøkkeltall 

Utvikling i barnehagedekning 

 
Utviklingen viser at barnehagedekningen i Lørenskog for barn 1-2 år er økt til 92,6 % i perioden. 

Barnehagedekningen for barn 3-5 år er over 100 % i hele perioden. Årsaken er at de ikke-

kommunale barnehagene i kommunen også tar inn barn fra andre kommuner. Dette gjelder 

spesielt de fem barnehagene til Akershus universitetssykehus hvor ansattes barn har prioritet. 
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse i skolen 1.-10. årstrinn 

 
Høye tall indikerer lav lærertetthet 

 

Lørenskog har, sammen med Rælingen, den høyeste gjennomsnittlige gruppestørrelse fra 1. -

10. årstrinn blant sammenligningsgruppene. Kostratall viser at Lørenskog hadde den høyeste 

gruppestørrelse/laveste lærertetthet blant landets kommuner.  

Andel elever som får særskilt norskopplæring og spesialundervisning i 2014 

 
Lørenskog hadde den høyeste andel elever blant sammenligningsgruppene som mottok særskilt 

norskopplæring i 2014. Når det gjelder spesialundervisning, var det 7,1 % av elevene i 

Lørenskog som fikk dette. I sammenlikningsgrunnlaget lå Lørenskog likt med Akershus og det 

var kun Oppegård og Rælingen som hadde en lavere andel enn Lørenskog.   

Utvikling i andel barn med barnevernstiltak - 0-17 år 
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Oversikten viser at Lørenskog har hatt en relativt stor økning av andel barn med barneverntiltak 

fra 2010 til 2014. Likevel har Lørenskog i 2014 en relativt lav dekningsgrad blant 

sammenligningskommunene. Oppegård og Skedsmo hadde en lavere andel i 2014. 

17.4.2 Sektorens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015 

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap 

per 3. kvartal 
Avvik Prognose 

Kommunaldirektøren 6 989 3 375 2 011 2 007 4  

Grunnskole 332 806 340 097 239 814 237 767 2 047  

Barnehage 207 286 210 260 158 026 156 511 1 515  

Musikk- og kulturskolen 8 112 8 709 6 685 6 657 28  

Ped.psyk.kontor (PPK) 31 226 31 799 21 987 20 480 1 507  

Rasta opplæringssenter 1 735 1 837 7 351 7 324 27  

Barnevern 42 552 41 956 28 145 27 646 499  

Flyktning- og innvandrertjenesten 11 343 11 581 5 414 5 152 262  

Tverrfaglig samarbeidssystem 3 874 4 527 2 978 2 649 329  

Sum sektor 645 923 654 141 472 411 466 194 6 217 4 800 

  

Sektoren forventer et mindreforbruk på 4,8 mill. kr ved årets slutt.  

 

Det forventes et mindreforbruk på grunnskoleområdet på 2 mill. kr ved årets slutt på grunn av 

lavere elevtallsutvikling enn forutsatt. 

 

Det forventes et mindreforbruk på 0,5 mill. kr i barnehagene.  

 

Innenfor PPK ser overgangen til ny ordning for spesialpedagogiske tiltak til førskolebarn å 

medføre et mindreforbruk på 1,3 mill. kr.  

 

Det ventes et samlet mindreforbruk på ca. 1 mill. kr innenfor barnevern, utekontakten og 

flyktning- og innvandrertjenesten.  

17.5 Hovedmål  

 Barn og ungdom skal ha en hverdag i barnehage og skole preget av læring, vennskap og 

gode opplevelser.  

 Med gode forutsetninger og motivasjon for livslang læring står ungdommen rustet til er- 

kjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse.  

 Lørenskogs innbyggere skal finne et mangfoldig og engasjerende kultur- og fritidstilbud i  

egen kommune, med opplevelser, utfordringer og aktiviteter.   

 Lørenskog kommune skal være et inkluderende lokalsamfunn, med rikt kulturelt og etnisk  

mangfold som inviterer til yrkes- og samfunnsdeltakelse.  

 Lørenskog skal være en kommune som har en bevisst satsing for å motvirke økonomisk-  

og sosial marginalisering av minoritetsbefolkningen, herunder også barnefattigdom. 

 

  

  

1.  
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17.6 Sektorens utfordringer i planperioden 

Sikring av tilstrekkelig kapasitet i barnehage og skole 

Barnehagekapasiteten er i dag fullt utnyttet. Prognosene tyder på at det må etableres omkring 

500-600 nye barnehageplasser i kommunen frem mot 2025 dersom dekningsgraden skal opp-

rettholdes på dagens nivå. Framtia barnehage på Ødegården bidrar med 90 nye plasser i 2017. 

20 av disse skal erstatte planlagt nedlegging av Bruget barnehage (leide lokaler). Etter dette må 

det etableres omkring 200 nye plasser innen 2020.  

 

Nye prognoser som er utarbeidet i forbindelse med konseptvalgutredninger (KVU) for 

Fjellhamarområdet og sentralområdet viser en høyere elevtallsvekst enn prognosene som ble 

utarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen (2 % vekst). De nye prognosene 

er blant annet basert på kjennskap til innflyttingstakt i prosjektene, og for de første årene er det 

også innhentet tall fra meglere om reelle kjøpere.  

 

Ny prognose viser behov for å etablere en parallell (syv klasser) på barnetrinnet i planperioden, 

med oppstart i 2016. I tillegg til midler til etablering av paviljonger, må det settes av ressurser til 

leie og drift av de nye klassene.  

 

Når det gjelder kapasiteten på ungdomsskolene, er det ifølge oppdaterte prognoser ikke behov 

for økt kapasitet i planperioden. Det må derimot påregnes kostnader til drift av nye klasser fra 

skoleåret 2017/2018. Planleggingen av kapasitetsøkning må startes opp i planperioden.  

 

De konkrete prioriteringene for økt kapasitet i barnehage og skole vil bli ivaretatt i konsept-

valgutredningene og plan for barnehage- og skoleutbygging (se egen omtale under "Sentrale 

tema") 

Lærertetthet 

Kostratall viser at Lørenskog hadde den høyeste gruppestørrelse/laveste lærertetthet blant 

landets kommuner. Med økt elevtall i planperioden må antall lærerstillinger økes for å 

opprettholde lærertettheten på samme nivå som i dag.  

 

I perioden 2013 - 2017 er både Fjellsrud og Løkenåsen omfattet av en statlig satsing på økt 

lærertetthet på ungdomstrinnet og mottar tilskudd for til sammen åtte lærerårsverk. I tillegg har 

staten bevilget midler til 6,2 lærerstillinger for å øke lærertettheten på 1.-4. årstrinn til Lørenskog 

kommune fra skoleåret 2015/2016. 

 

Det er fremmet et innbyggerinitiativ om at det fra skoleåret 2016/2017 skal innføres krav til hvor 

mange elever det kan være per lærer. Dette initiativet vil bli fulgt opp med egen sak om 

lærertetthet i kommunestyrets møte i desember.  

IKT i skole og barnehage  

Det er særlig to viktige faktorer for at skole og barnehage skal kunne møte utfordringene fra en 

stadig mer digitalisert framtid. Dette er oppgradering av utstyr og utvidelse av dekningsgrad. En 

regner med at utviklingen går mot mer arbeid på trådløse apparater, og da særlig nettbrett, 

framfor tradisjonelle stasjonære maskiner. Se egen omtale om digitalisering under "Sentrale 

tema" 
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Tidlig innsats i barnehagen – tid til pedagogisk ledelse  

Forskning viser at investering tidlig i små barns læring gir resultater både i forhold til barnas 

matematikk- og språkferdigheter og deres sosiale og emosjonelle ferdigheter, og at barnehager 

av høy kvalitet virker positivt på barns utvikling. Den positive effekten varer hele livet. For å 

oppnå dette, kreves tilstrekkelig pedagogisk ledelse. Sektoren omprioriterer 1,5 mill. kr til 

formålet.  

Forsterkede grupper/baser for barnehagebarn 

I tråd med oppvekst- og utdanningsutvalgets vedtak, utredes behovet for bedre tilbud til barn 

med omfattende behov og spesialpedagogiske utfordringer i forbindelse med plan for barne-

hage- og skoleutbygging høsten 2015. 

Pedagogisk bemanning i barnehagen  

I melding til Stortinget nr. 24 (2012-2013) "Framtidens barnehage", satte den forrige regjeringen 

som mål å innføre krav om grunnbemanning i barnehagen på en voksen per tre 

småbarnsplasser og en voksen per seks storbarnsplasser. Bemanningen i barnehagen i 

Lørenskog ligger noe under dette målet.  

 

Kommunen har i dag relativt god tilgang til barnehagelærere, og omkring 1/3 av den totale 

bemanningen er barnehagelærere. Stortingsmeldingen peker på at et framtidig mål bør være å 

øke pedagogandelen til 50 % av den totale bemanningen.  

Saksbehandlingstid innen pedagogisk psykologisk tjeneste  

PPT har to lovfestede oppgaver; å utarbeide sakkyndig vurdering etter opplæringsloven og å 

bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opp-

læringen bedre til rette for elever med særlige behov. 

 

Det er krav om forsvarlig saksbehandlingstid i sakkyndighetsarbeidet, hvilket i praksis betyr at 

saksbehandlingstid normalt sett ikke skal vare utover tre måneder. PPT søker å ivareta kravet 

om forsvarlig saksbehandlingstid, men har jevnlige avvik med bakgrunn i den totale 

saksmengden. Prognosene fremover i planperioden tilsier betydelig vekst i elevtallet. For å sikre 

en forsvarlig saksbehandlingstid, må andelen elever som henvises til PPT reduseres gjennom 

bedre tilpasset opplæring i det generelle skoletilbudet. Dette arbeides det med i et pågående 

pilotprosjekt ved Hammer, Kurland og Finstad skoler. 

Behovsutviklingen i barnevernet 

Antall bekymringsmeldinger har økt fra 247 i 2013 til 360 i 2014. Per august 2015 er det en 

ytterligere økning på ca. 10 %. Barneverntjenesten har avvik i forhold til tidsfrister for 

gjennomføring av barnevernundersøkelser, men det arbeides med å effektivisere utrednings-

arbeidet. Rådmannen vil prioritere midler til ekstra kapasitet fra og med 2016. 

 

Lov om barneverntjenester ble endret sommeren 2015. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale 

saker kan nå – etter saksforberedelse fra kommunen – pålegge omfattende hjelpetiltak i 

hjemmet som kan omhandle dagtilbud, veiledning og kontroll. Lovendringen vil sannsynligvis 

kreve ressurser til hjelpetiltak i hjemmet utover hva barnevernet i dag besitter.  

Økning av kommunale egenandeler - institusjonsplasser for barnevernet  



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  90 

 

Statens endring av ansvarsforholdet stat – kommune medfører at det er forventet vesentlig 

økning utover ordinær indeksregulering i forhold til kommunal egenandel for barn plassert i 

institusjon. Omfanget av økte satser for 2016 er ikke kjent, og dette vil bli fulgt opp. 

Nye økonomisk utfordringer ved drift av botiltaket for enslig mindreårige flyktninger 

Forutsetningene ved opprettelsen av botiltaket i 2009 var – og er fremdeles – at det skal gå i 

økonomisk balanse og driftes i sin helhet av statlige tilskudd. Frem til 2014 ga staten 100 % 

refusjon av kommunens utgifter knyttet til drift. I 2014 ble statlig refusjon redusert til 80 %. Som 

en følge av dette har botiltaket for enslig mindreårige flyktninger gjennomgått en om-

organisering for å redusere kostnadene og utvikle sitt tjenesteinnhold. Totalt er 25 årsverk 

redusert til 18. Av tre fulltids bemannede bofellesskap, er ett omgjort til et ubemannet bo-

fellesskap.  

 

I 2015 har staten kuttet refusjon for lønnskostnader knyttet til ledelse og administrasjon. Dette 

gir botiltaket en inntektssvikt på 1,7 mill. kr. Rådmannen legger til grunn at tiltaket fortsatt skal 

driftes i sin helhet av statlige tilskudd og vil søke å effektivisere driften i tråd med de 

økonomiske rammene.  

Boliger til førstegangsbosetting av flyktninger 

Kommunens vedtak om førstegangsbosetting av flyktninger må gjenspeiles og følges opp 

gjennom kommunens boligplan – slik at flyktninger blir en prioritert gruppe og at det anskaffes 

boliger for å dekke behovet fullt ut til førstegangsbosatte. 
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17.6.1 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 641 294 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

645 923 
    

Lønns-/prisjustering, 2015-16 (2,9 %) 
  

20 489 20 489 20 489 20 489 

Budsjett 
 

645 923 666 412 666 412 666 412 666 412 

 

Endrede budsjettforutsetninger:       

Helårsvirkning av reduksjon av en 

ekstra klasse   
-774 -774 -774 -774 

Helårsvirkning av base for 

funksjonshemmede Fjellsrud skole   
2 161 2 161 2 161 2 161 

Midlertidige barnehageplasser 
   

-515 -515 -515 

 

Driftskonsekvenser av nye 

investeringer: 
      

Økt klassetall på barnetrinnet 
  

2 881 3 704 4 939 4 939 

Luhr skole 
  

 1 132 2 573 2 573 

Framtia barnehage 
  

 4 505 9 009 9 009 

 

Tekniske justeringer:   
    

Lønnskompensasjon fra 2014 
  

6 586 6 586 6 586 6 586 

Momskompensasjon 
  

-6 174 -6 174 -6 174 -6 174 

 

Forskrift- og oppgaveendringer:       

Helårsvirkning av valgfag 

ungdomstrinnet   
1 008 1 008 1 008 1 008 

Økt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager 100 %   
1 029 1 029 1 029 1 029 

Foreldrebetaling i barnehagen. 
      

a) Helårseffekt - inntektsgradert 

betaling 
    3 549 3 549 3 549 3 549 

b) Helårseffekt - gratis kjernetid     714 714 714 714 

      
    

Konsekvensjustert budsjett     677 392 683 338 690 517 690 517 

17.7 Endrede budsjettforutsetninger 

Midler til ekstraklasse inndras fra og med skoleåret 2015/2016. Bevilgningen til dette formål 

avvikles derfor i sin helhet fra og med 2016. Ekstra klasse ved Rasta skole videreføres til 2019. 

 

Fra skoleåret 2015/2016 er det etablert en base ved Fjellsrud skole. I 2016 gis det midler til dette 

formål med helårseffekt. 

 

Bevilgning på 515 000 kr til etablering av midlertidige barnehageplasser utgår fra og med 2017. 

17.8 Driftskonsekvenser av nye investeringer 

Midler til økte klassetall på barnetrinnet videreføres i perioden.  

 

Driftskostnader for Luhr skole og Framtia barnehage legges inn fra 2017. 
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17.9 Tekniske justeringer 

Lønnsoppgjøret for 2014 ble høyere enn forventet, og andelen som nå er blitt kompensert er ca. 

6,6 mill. kr. 

 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   

17.10 Forskrifts- og oppgaveendringer 

Sektorens budsjett økes med vel 1 mill. kr på grunn av opptrapping av valgfag i ungdomsskolen 

(helårsvirkning). 

 

Sektorens budsjett økes med 1,029 mill. kr på grunn av opptrapping av tilskuddet til ikke-

kommunale barnehager. 

 

Det innføres to nye ordninger for foreldrebetaling i barnehagen fra 2015: 

Fra 1. mai: Nasjonal ordning med inntektsgradert betaling 

Fra 1. august: Gratis kjernetid til 4- og 5- åringer i familier med lav inntekt 
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17.11 Økonomiplan 2016 - 2019 

i 1 000 kr   2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 677 392 683 338 690 517 690 517 

 
Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer     

Luhr skole  
 

-150 -2 200 -2 200 

Framtia barnehage  
 

5 100 700 700 

Nedleggelse Bruget barnehage fra 1.8.2017 
 

-600 -1 500 -1 500 

Økt klassetall på barnetrinnet   
 

3 600 3 150 3 150 

 Sum     - 7 950 150 150 

 
Driftsmessige konsekvenser av investeringer 

    

Lørenskog sentrum – ny barnehage    9 500 

 Sum     - - - 9 500 

 

Tekniske justeringer 
    

Lønn- og driftskostnader knyttet til investeringsprosjekter  -200 -200 -200 -200 

 Sum     -200 -200 -200 -200 

 
Effektiviseringstiltak 

 
     

Driftsutgifter (uten lønn) er beholdt på samme nivå som i 2015  -4 600 -4 600 -4 600 -4 600 

Reduksjon av avsetning - finansiering av ikke-kommunale 

barnehager 
-2 100 -2 100 -2 100 -2 100 

Reduksjon av midler til AFP og forsikringsutgifter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Reduksjon av driftsmidler innen skole og barnehage -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

Omdisponering fra eksternt kjøp til eget tiltaksteam – barnevern -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert kjøp av elevplasser fra andre kommuner -700 -700 -700 -700 

Økt krav om overskudd på sykepengerefusjoner -500 -500 -500 -500 

Reduserte skyssutgifter innen PPK   -400 -400 -400 -400 

Innsparinger innen musikk- og kulturskolen -199 -199 -199 -199 

 Sum     -12 599 -12 599 -12 599 -12 599 

 
Nye tiltak finansiert innen budsjettrammen      

Luhr skole     1 000 1 000 1 000 1 000 

Skolepaviljong – leiekostnader   500 500 500 500 

Rasta opplæringssenter - økt husleie (nye lokaler) 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pedagogisk ledelse i barnehagene   500 500 500 500 

Styrking barnevernet - 1 stilling   700 700 700 700 

Styrking av språk- og samfunnsopplæring Rasta 
opplæringssenter 

1 500 1 500 1 500 1 500 

Kompetansemidler grunnskolen   550 300 300 300 

Lønnsutgifter til kokk - "La oss jobbe" 250 500 500 500 

Leie av paviljong til fritidsklubb på Fjellhamar 310 310 310 310 

 Sum     6 310 6 310 6 310 6 310 

     

Nye tiltak (se egen tabell)  3 800 3 800 3 800 3 800 

Nettoramme for planperioden 2016-2019   668 393 682 289 681 668 691 168 

 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  94 

 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer 

Luhr skole 

Luhr skole står ferdig til oppstart 1. mars 2017. Skolen avlaster Fjellhamar skole, og kostnader til 

lønn og drift vil i all hovedsak dekkes opp av eksisterende budsjett for Fjellhamar skole. Det 

avsettes imidlertid lønnsmidler til rektorstilling fra 2016. Fra 2017 er det avsatt lønnsmidler til 

saksbehandler og driftsmidler til skolebibliotek og spesialrom. Endringer for perioden 2018 og 

2019 skyldes at midler er flyttet til punkt om "Økt klassetall barnetrinnet". 

 

Framtia barnehage 

Framtia barnehage på Ødegården vil stå ferdig til bruk 1. mars 2017. Det er lagt inn driftsmidler 

til oppstart av hele barnehagen fra samme tidspunkt. I forrige økonomiplan var det forutsatt drift 

fra august 2017.  

 

Bruget barnehage 

Det er forutsatt at Bruget barnehage legges ned fra 1. august 2017. 

 

Økt klassetall barnetrinnet 

Ny prognose viser behov for å etablere en parallell (syv klasser) på barnetrinnet i planperioden. 

Det er avsatt midler til 6 nye klasser fra høsten 2016, med en økning til 7 klasser fra høsten 

2017. 

Driftsmessige konsekvenser av investeringer 

Det planlegges en ny barnehage i Lørenskog sentrum. Det forutsettes i denne økonomiplanen 

drift fra 1. januar 2019. Prosjektet vil bli utredet i 2016.  

Tekniske justeringer 

Det er foretatt beregninger på hvor mye sektoren bidrar med i arbeidet med investeringer. Dette 

er en andel knyttet til Luhr skole.  

Effektiviseringstiltak 

Driftsutgifter (uten lønn) er beholdt på samme nivå som i 2015 

Driftspostene i sektoren er ikke økt med prisstigning. Konsekvensene er mindre muligheter for 

innkjøp av inventar, utstyr og undervisningsmateriell. For grunnskolen vil dette forsinke opp-

datering av lærebøker, læremidler og IT-utstyr. I tillegg betyr det at de eldste skolene må bruke 

lenger tid på å oppgradere inventar og utstyr i klasserommene. 

 

Reduksjon av avsetning finansiering av ikke-kommunale barnehager 

Kommunen har ansvar for finansieringen av driften ved ikke-kommunale barnehager. Det er i 

budsjettet for 2016 avsatt 113 mill. kr til formålet. Det er usikkerheter knyttet til tilskuddets 

størrelse, men erfaringsmessig har kommunen hatt overskudd for ordningen. Det avsettes derfor 

ikke noen reserver i budsjettet. Dette øker usikkerheten og betyr at sektoren har mindre evne til 

å klare endringer innenfor budsjettrammene.  

 

Reduksjon av midler til AFP og forsikringsutgifter 

Kostnadene til AFP er blitt redusert de siste årene på grunn av annen praksis for bokføring av 

utgiftene. Avsatte midler til forsikring for budsjett 2015 ble høyere enn nødvendig. Utgiftspostene 

reduseres med 2 mill. kr.  
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Reduksjon av driftsmidler innen skole og barnehage 

I tillegg til at driftsmidler er holdt på samme nominelle nivå, er det foretatt kutt på flere sentrale 

driftsposter. Konsekvensen blir at det er mindre å bruke til kjøp av inventar, utstyr, under-

visningsmateriell og aktivitetsmateriell.  

 

Omdisponering fra eksternt kjøp til eget tiltaksteam 

Barneverntjenesten har redusert bruken av eksterne konsulenter som tiltak i hjemmet. For å øke 

kostnadskontrollen, ble midler i 2015 som var avsatt til konsulentbistand delvis omgjort til tre 

årsverk for familieveiledere i utrednings- og tiltaksteamet. Innsparingen utgjør 1 mill. kr.  

 

Redusert kjøp av skoleplasser i andre kommuner  

Per i dag kan det forsvares å bruke mindre på kjøp av spesialskoleplasser og ordinære skole-

plasser til elever som er plassert i andre kommuner. Det er imidlertid en risiko å redusere 

budsjettet til dette formålet, da det varierer hvor mange plasser det er behov for å kjøpe, og hvor 

stort behov den enkelte elev har. Denne kostnaden varierer fra år til år. 

 

Økt krav om overskudd på sykepengerefusjoner 

Det er innen pedagogisk psykologisk tjeneste og innen barnevern forutsatt at vikar- og 

ekstrahjelpsbruk finansiert av sykepengerefusjoner, reduseres.  

 

Reduserte skyssutgifter innen PPK 

Ved hjelp av annen organisering av spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, har behovet for 

skyss blitt redusert.  

 

Innsparinger innen musikk- og kulturskolen  

Det vil redusere muligheten til å sette inn vikarer i vakante stillinger/sykefravær til «positivt 

skolemiljø" ved grunnskolen, noe som vil påvirke tilbudet både i grunnskolen og musikk- og 

kulturskolen. Innsparingen medfører også mindre til vedlikehold (pianostemming og 

reparasjoner) og mindre mulighet til å oppdatere inventar og utstyr.  

Nye tiltak finansiert innen budsjettrammen  

Luhr skole 

Det avsettes lønnsmidler til rektorstilling fra 1. januar 2016. 

 

Skolepaviljong 

Det vil bli etablert en paviljong knyttet til behovet for økt klassetall. Midler til leiekostnader er lagt 

inn for hele økonomiplanperioden.  

 

Rasta opplæringssenter – økt husleie 

Rasta opplæringssenter får nye lokaler og økt husleie fra vinteren 2016.  

 

Pedagogisk ledelse i barnehagene 

Rådmannen anbefaler i første omgang at det prioriteres 1,5 mill. kr til å avhjelpe styrer med 

administrative oppgaver i barnehagene. Dette frigjører tid til pedagogisk ledelse for styrer. Dette 

gjøres ved intern omprioritering i budsjettet, der bl.a. anslaget på sykepengerefusjoner økes 

med 1 mill. I tillegg er dette prioritert gjennom nytt tiltak med en finansiering på 0,5 mill. kr.  
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Styrking barnevernet – 1 stilling 

Det er økte behov innen barnevern, både når det gjelder barnevernfaglig saksbehandling og 

barneverntiltak.  

 

Styrking av språk- og samfunnsopplæring ved voksenopplæringen  

Nye lokaler gir mulighet til å utvide tilbudet ved skolen. Norskopplæringen for voksne inn-

vandrere har som mål at deltakerne skal få et ferdighetsnivå som setter dem i stand til å bruke, 

og bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig. Det er økt 

behov for opplæring innenfor introduksjonsprogrammet, og timetallet i norsk er på et minimum i 

forhold til kravene i forhold til norskopplæring. Det prioriteres midler til en ekstra lærerstilling i 

forhold til i dag.  

 

Økte midler skal gå til utvidelse av tilbudet om opplæring i grunnleggende ferdigheter på 

grunnskoleområdet, en andel til en sosiallærerstilling samt til et tilbud om opplæring i engelsk til 

elever med videregående opplæring fra hjemlandet. 

 

Kompetansemidler i grunnskolen 

Fra 1. august 2015 gjelder nye kompetansekrav for lærere. De omhandler minstekrav til for-

dypning i fag som lærere skal undervise i. Dette vil ha konsekvenser for de økonomiske 

rammene til kompetanseutvikling for årene fremover. Det tilbakeføres midler til dette formålet 

etter at rammene til kompetanseutvikling ble redusert i forbindelse med effektiviseringstiltak i 

2015. 

 

Lønnsutgifter til kokk - etter prosjektperioden for "La oss jobbe" 

Med bakgrunn i tildelte prosjektmidler fra Extra-stiftelsen, har prosjektet "La oss jobbe" midler 

frem til sommeren 2016. Lønnsutgifter til kokk er lagt inn i rammen for å sikre videre drift. Årlig 

kostnad er 0,5 mill. kr.  Resterende lønnsmidler, husleie og fortløpende kjøp av utstyr vil kunne 

dekkes av fortjeneste ved drift av kantinen på Volt. Prosjektet gir verdifull arbeidstrening og 

norskopplæring til ressurssvake innvandrerkvinner, samt tilbud om varm mat til kommunens 

barnehager. 

 

Leiekostnader for paviljong 

Paviljong for fritidsklubben på Fjellhamar ble etablert i 2015 grunnet mangel på lokaler. 

Leiekostnadene dekkes av grunnskolens driftsbudsjetter.  

17.12 Rådmannens forslag til nye tiltak 

 2016 2017 2018 2019 

Økt bemanning i flyktning- og innvandrertjenesten 1 100 1 100 1 100 1 100 

Økte midler til introduksjonsordningen flyktninger 2 100 2 100 2 100 2 100 

Ny naturfagstime i barneskolen  600 600 600 600 

Sum 3 800 3 800 3 800 3 800 

Økt bemanning i flyktning- og innvandrertjenesten 

På grunn av økt førstegangsbosetting av flyktninger i økonomiplanperioden, trenger tjenesten å 

øke bemanningen. Økte midler er gitt med 1,1 mill. kr som tilsvarer 1,3 årsverk. Det vil være 
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behov for å komme tilbake til dette virksomhetsområdet i løpet av 2016 på grunn av den aktuelle 

flyktningsituasjonen. 

Økte midler til introduksjonsordningen flyktninger 

På grunn av økt førstegangsbosetting av flyktninger, må rammen på introduksjonsstønad økes. 

Det er avsatt en økning på 2,1 mill. kr til formålet. 

Ny naturfagtime i barneskolen 

I forslag til statsbudsjett legges det opp til en økt realfagsatsning, og det utvides med en ny 

naturfagtime på 5.-7. trinn.  

17.13 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Virksomhet Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

2.1 Kommunaldirektøren og sektorens adm. 10 594 6 989 3 512 

2.2 Grunnskole 332 349 332 806 346 717 

2.3 Barnehage  213 824 207 286 213 464 

2.4 Musikk- og kulturskolen 8 547 8 112 8 509 

2.5 Pedagogisk psykologisk kontor  16 578 31 226 30 782 

2.6 Rasta opplæringssenter 2 718 1 735 4 773 

2.7 Barnevern  43 058 42 552 42 390 

2.8 Flyktning. og innvandrertjenesten  13 626 11 343 13 920 

2.9 Tverrfaglig samarbeidssystem  0 3 874 4 326 

Sum  641 294 645 923 668 393 

 

17.14 Fordeling på tjenester etter størrelse 
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18 Helse- og omsorgssektoren 

18.1 Organisasjon 

 

 

18.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Kommunaldirektøren og sektorens 

administrasjon. 
4 4 

Helsefremmende og forebyggende 

tjenester 
33 37 

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
5
 28 29 

Lørenskog sykehjem 169 169 

Rolvsrudhjemmet 72 70 

Hjemmetjenesten 94 98 

Bo- og omsorgstjenesten 144 163 

Samhandling og forvaltning 18 18 

Bolig, rus og psykisk helse 43 43 

Kurative tjenester
6
 3 3 

Sum 608 634 

Nye stillinger i 2016 

1,0 årsverk jordmor 

1,6 årsverk helsesøster 

1,4 årsverk psykolog  

1 årsverk i fysio- og ergoterapitjenesten 

23,0 årsverk i hjemmetjenesten og i bo- og omsorgstjenesten 

 

Sykehjemmene reduserer med 2 årsverk 

                                                

 

 
5
 I tillegg kommer 22 privatpraktiserende fysioterapeuter (økt med 1 fra 2015) 

6
 I tillegg kommer 29 fastleger 
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18.3 Økonomi 

Økonomisk resultat i 2014 

Helse- og omsorgssektoren hadde i 2014 et samlet mindreforbruk på 5,5 mill. kr.  

Mindreforbruket skyldes merinntekter som følge av høyere refusjon av ressurskrevende 

tjenester og fra vederlagsbetalingen på sykehjemmene. Videre hadde noen virksomheter 

ledighet i stillinger, og det ble regnskapsført høyere sykepengerefusjon enn budsjettert. 

18.4 Resultatoppnåelse så langt i 2015  

 Det er i 2015 etablert et innsatsteam for å sikre overgangen mellom hjem og sykehus 

og/eller korttidsopphold i institusjon.  

 Prosjekt hverdagsrehabilitering er startet opp, og fra januar 2016 er det oppstart med de 

første brukere som får denne typen tjeneste.  

 Dagsenterkapasitet for brukere med demens er doblet, og kapasiteten på Rolvsrud 

dagsenter er økt med 20 % og er nå fullt utnyttet. Arbeidet med å etablere et seniorsenter er 

i gang.  

 Arbeidet med å utvikle et tverrsektorielt system for bedre oppfølging av familier med 

funksjonshemmede barn er i gang.   

18.5 Kostra og andre sentrale nøkkeltall 

Netto driftsutgifter per innbygger på pleie- og omsorgstjenester  

 
Tabellen viser at Lørenskog har lavere netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester enn 

samtlige i sammenligningsgruppen.  
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Brutto driftsutgifter per hjemmeboende brukere  

  
Tabellen viser at Lørenskog bruker noe mindre på tjenester til hjemmeboende brukere enn for 

eksempel Skedsmo, Oppegård og Rælingen. Økningen fra 2012 er omtrent som øvrige 

kommuner. 

Andelen plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år: 

 

 
Tabellen viser at Lørenskog har en høyere andel plasser i institusjon for innbyggere over 80 år 

enn Skedsmo og kommunegruppe 13, men lavere enn Oppegård og Rælingen. Fra 2012 er 

institusjonsdekningen redusert med 1,6 % -poeng. Antall plasser er uendret, men aldersgruppen 

80 + øker.  
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18.5.1 Sektorens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015  

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Kommunaldirektøren og sektorens 

administrasjon 
13 356 11 804 8 992 8 200 792  

Helsefremmende og forebyggende 

tjenester 
23 202 24 143 16 596 16 966 -370  

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 23 311 23 635 17 746 17 200 547  

Lørenskog sykehjem 111 289 110 794 79 695 78 399 1 296  

Rolvsrudhjemmet 48 163 48 259 35 456 35 848 -392  

Hjemmetjenesten 71 201 70 592 53 876 56 060 -2 184  

Bo- og omsorgstjenesten 82 206 83 548 59 080 61 773 -2 693  

Samhandling og forvaltning 49 944 49 862 42 633 41 164 1 469  

Bolig, rus og psykisk helse 4 354 5 973 -2 048 -3 392 1 343  

Kurative tjenester 27 133 27 147 18 585 19 237 -652  

Sum sektor 454 159 455 758 330 612 331 455 -843 -1 600 

  

Sektoren har per 3. kvartal et merforbruk på ca. 0,8 mill. kr. Prognosen per utgangen av 2015 

er merforbruk på 1,6 mill. kr.  

 

Hovedårsakene er merutgifter i hjemmetjenesten og mindreinntekt for ressurskrevende 

tjenester. I tillegg er det lavere vederlagsbetaling enn budsjettert ved sykehjemmene.  

 

Innsparing og merinntekter i samhandlings- og forvaltningskontoret, hos kommunal-

direktøren/sektorens administrasjon, samt fysio- og ergoterapitjenesten bidrar til at prognosen 

anslås til knapt 2 mill. kr. 

18.6 Hovedmål 

Helse- og omsorgsektoren i Lørenskog kommune skal bidra til at kommunens innbyggere 

opplever trygghet, mestring og verdighet.  

 

Gjennom helse- og omsorgsplanen skal sektoren styre en større del av sektorens ressurser fra 

kostnadskrevende tjenester til helsefremmende og forebyggende tjenester som styrker 

innbyggernes livskvalitet, selvbestemmelse og helse. For å få til dette har en valgt ut følgende 

hovedstrategier: 

 

 Forebygging og tidlig innsats 

 Mestring 

 Samskaping 

 Kompetanse 

 Boformer 

 Velferdsteknologi 
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18.7 Sektorens utfordringer i planperioden 

Vekst i etterspørsel av tjenester – endring i tjenester 

Som det fremgår av kapitlet om "Befolkning og bolig" har alle aldersgrupper over 67 år en større 

prosentuell økning enn andre aldersgrupper i befolkningen. I planperioden er det særlig eldre 

mellom 80-90 år som øker mest.  Samtidig forventes en sterk økning i antallet yngre med 

funksjonsnedsettelser. Disse vil ha behov for tjenester i hjemmet, institusjonsplasser eller andre 

særlig tilrettelagte boformer.  

 

Lørenskog kommune har en kraftigere vekst i antall eldre enn de øvrige kommuner i regionen. 

Både befolkningsvekst generelt, og økningen i antallet eldre spesielt, vil gi vekst i etterspørsel 

etter tjenester. Dette vil innebære økt behov for tjenester til eldre, og i særlig grad tjenester til 

innbyggere med demens. Samtidig er det også en kraftig økning i behovene til yngre brukere 

med store bistandsbehov.  

 

Samhandlingsreformen fører til at kommunene må ta større ansvar for svangerskaps-, fødsels- 

og barselomsorgen. I tillegg er det nye oppgaver knyttet til at kommunene har fått et større 

ansvar for folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er et større press på 

tjenester i hjemmet og på sykehjemmene på grunn av et økt antall utskrivningsklare pasienter 

fra sykehus.  

 

Fra 2016 får kommunene plikt til å etablere et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp. 

Lørenskog er fra 2014 med i et samarbeid mellom 6 kommuner på Nedre Romerike (KAD7). Fra 

2017 vil plikten også omfatte pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer, men det er ennå 

ikke tilstrekkelig utredet hvordan kommunen skal imøtekomme øyeblikkelig hjelp-plikten for 

denne gruppen.  

Hjemmetjenester 

Brukere med behov for tjenester i hjemmet vil øke i økonomiplanperioden. Dette er både på 

grunn av økningen i de ulike grupper av eldrebefolkningen, og den generelle økningen i behov 

for tjenester blant annet på grunn av befolkningsvekst. Allerede nå har hjemmetjenesten fått et 

økt antall brukere med komplekse sykdomsbilder og stor pleietyngde. Brukerrettet tid i 

hjemmetjenesten er fortsatt høyere enn det er ressurser til å dekke. Dette skyldes et økende 

antall brukere med stor pleietyngde og omfattende tjenester.  

Ressurskrevende tjenester 

I økonomiplanperioden er det 11 nye personer som vil fylle 18 år og som vil ha behov for 

heldøgns omsorg. Ressurskrevende tjeneste er her definert som bruker med behov for 1:1 

bemanning og bolig. Dette vil utløse behov for nye boliger og økt bemanning for 

omsorgstjenestene som må gis. Slik tjenesten er organisert i dag, vil ressursbehovet komme 

innenfor bo- og omsorgstjenesten.  

 

                                                

 

 
7
 KAD: Kommunal akutt døgnenhet 
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Øvrige tjenester 

Rus og psykisk helse 

Innenfor rus og psykisk helse er det et økende antall brukere med behov for tjenester. Blant 

annet er det flere brukere som bor i samlokaliserte boliger som trenger økt bemanning. I tillegg 

er det behov for økte ressurser innen psykisk helse for å opprettholde dagens nivå og unngå 

ventelister.  

 

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Det er udekkede behov for gruppen barn og unge, og det er mange barn med alvorlig sykdom, 

medfødte skader og funksjonsnedsettelser. Disse har behov for langvarig oppfølging, og det er 

fokus på tidlig intervensjon og intensiv habilitering. Det er fortsatt udekkede behov knyttet til 

denne gruppen. 

 

Miljørettet helsevern 

Kommunen har et betydelig tilsynsansvar for ulike virksomheter, og kommunen kjøper i dag 

tjenester for å ivareta noen av disse oppgavene. Det er behov for økt innsats for å ivareta 

kommunens tilsynsansvar og andre oppgaver innen miljørettet helsevern.  

 

Helsefremmende og forebyggende tjenester 

Tjenesten har forsvarlig dekning på helsestasjon, jordmortjeneste og skolehelsetjeneste for 

ungdomstrinnene. Det er imidlertid fortsatt underkapasitet på skolehelsetjeneste på barnetrinnet, 

samtidig som det skjer utbygging av skoler i planperioden.  
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Konsekvensjustert budsjett  

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 470 491 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

454 159 
    

Lønns- og prisjustering 2015 - 16  
(2,9 %)   

14 535 14 535 14 535 14 535 

Budsjett 
 

454 159 468 694 468 694 468 694 468 694 

 
Endrede budsjettforutsetninger:       

Fastlegeordningen 
  

321 648 946 1 286 

Tiltak i påvente av barnebolig 
  

-1 060 
   

Rammereduksjon sykehjemmene  
  

-103 -103 -103 -103 

Avtalehjemler, privat fysiopraksis  
  

424 424 424 424 

Komm. tilbud om midlertidig bolig  
   

530 530 530 

Boligtiltak for unge 
funksjonshemmede     

10 599 10 599 10 599 

Friskliv - fysio/ergo  
  

206 206 206 206 

Økt kapasitet dagsenter  
  

309 309 309 309 

Økt kapasitet skolehelsetjeneste  
  

1 539 1 951 1 951 1 951 

Innsatsteam  
  

1 029 1 029 1 029 1 029 

Hverdagsrehabilitering  
  

-103 -103 -103 -103 

Bårliskogen - endring i 
beboergruppen     

- 3 190 - 3 190 - 3 190 

Ny barnebolig 
  

412 823 823 823 

 
Driftskonsekvenser av nye 
investeringer: 

      

Bemanning leiligheter Ødegården   
4 116 4 116 4 116 4 116 

Aktivitetssenter Kjennveien   
515 720 720 720 

 
Tekniske justeringer:       

Justert lønnskompensasjon 2014 
  

206 206 206 206 

Innlemming rustilskudd 
  

1 235 1 235 1 235 1 235 

Momskompensasjon 
  

-6 174 -6 174 -6 174 -6 174 

 
Forskrift- og oppgaveendringer:       

 - ingen       

Konsekvensjustert budsjett 
  

471 565 481 919 482 218 482 557 

 

Endrede budsjettforutsetninger 

Bevilgningen til fastlegeordningen er justert i tråd med prisindeks. Det er behov for ytterligere 

økning (se senere). 

 

Alternative tiltak i stedet for barnebolig trekkes ut da barneboligen er i full drift fra januar 2016. 

Bevilgningen til barnebolig økes i tråd med vedtak med 412 000 kr i 2016 og ytterligere 411 000 

kr fra 2017. 

 

Sykehjemmenes rammer reduseres i samsvar med kommunestyrets vedtak om budsjett 2015. 

Det samme gjelder hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. 

 

Bevilgningen til nye/utvidede avtalehjemler innenfor privat fysioterapipraksis ble økt med 

412 000 kr i 2015 og økes med ytterligere 424 000 kr fra 2016. 
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Skolehelsetjenesten styrkes med 1 mill. kr i henhold til forutsetningene i kommunestyrets 

budsjettvedtak for 2015, samt 0,5 mill. kr som følge av økning i rammetilskuddet (revidert 

statsbudsjett 2015). 

 

Det er avsatt 10,6 mill. kr til nytt botiltak for funksjonshemmede fra og med 2017. I 2016 

videreføres de midlertidige tiltakene i Bårliskogen. 

 

Økningene på friskliv, dagsenter, skolehelsetjenesten, samt innsatsteam er i samsvar med 

kommunestyrets budsjettvedtak for 2015.  

Driftskonsekvenser av nye investeringer 

Bemanningen av leiligheter ved Ødegården (Skogblomstveien) og aktivitetssenter i Kjennveien  

økes i samsvar med vedtatt budsjett 2015. 

Tekniske justeringer 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på hver 

enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen 

reell effekt på disponible ressurser.   
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18.8 Økonomiplan 2016–2019 

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 471 565 481 919 482 218 482 557 

 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015     

Ferietilskudd funksjonshemmede 300 300 300 300 

 Sum 300 300 300 300 

 

Statsbudsjettet     

Styrking av skolehelsetjenesten 700 700 700 700 

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 3 600 3 600 3 600 3 600 

 Sum 4 300 4 300 4 300 4 300 

 

Tekniske justeringer     

Overføring fra prosjektkontoret -600 -600 -600 -600 

 Sum -600 -600 -600 -600 

 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer     

Boliger til utviklingshemmede (heldøgns omsorg) 
  

15 600 19 500 

Nye omsorgsboliger  
   

14 500 

Lavterskelboliger rus og psykisk helse (Grønliveien) 
 

2 500 5 000 5 000 

 Sum - 2 500 20 600 39 000 

 

Effektiviseringstiltak     

Redusert prisjustering -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Høynet krav til sykepengerefusjon -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Innføring av pleiefaktor ved sykehjem -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Økning av husleie utover prisstigning -800 -800 -800 -800 

Reduksjoner innenfor virksomhetene -4 588 -4 588 -4 588 -4 588 

Sum -9 988 -5 400 -5 400 -5 400 

 

Omdisponeringer     

Ytterligere redusert prisjustering -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 

Sum -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 

 

Nye tiltak (se egen tabell) 

 

11 490 

 

11 490 

 

11 490 

 

11 490 

Nettoramme for planperioden 2016-2019 474 767 492 209 510 608 529 347 

Konsekvenser av politiske vedtak 

I tråd med vedtak i helse- og omsorgsutvalget i sak 40/15 avsettes det i hele planperioden årlig 

300 000 kr til ferietilskudd for mennesker med omfattende bistandsbehov.  

Statsbudsjettet 

I samsvar med statsbudsjettet økes bevilgningen til skolehelsetjeneste med 0,7 mill. kr. Dette vil 

bli benyttet til å styrke helsesøstertilbudet i barneskolen.  

 

Tilskuddet knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold avvikles som øremerket tilskudd og inn-

lemmes i rammetilskuddet. Sektoren gis av denne grunn en rammeøkning på 3,6 mill. kr.  

Tekniske justeringer 

Helse- og omsorgssektorens arbeid med investeringsprosjekter er beregnet til 0,6 mill. kr.  
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Effektiviseringstiltak  

Omdisponeringene som ble gjennomført i sektorens budsjett for 2015, innebar en forskyvning av 

ressurser fra tyngre heldøgnstjenester over til forebyggende og rehabiliterende tjenester. I tillegg 

ble det foretatt effektivisering innenfor alle virksomheter ved innføring av strammere rammer for 

vikarbruk og disponering av mindreforbruk.  

 

Effektiviseringskravet for helse- og omsorgssektoren fra 2016 og videre i økonomiplanperioden 

er beregnet til knapt 10 mill. kr. Kravet er videreført til hver virksomhet med samme beregnings-

måte som for sektoren. Dette har gitt følgende fordeling per virksomhet: 

 

Helsefremmende og forebyggende tjenester 325 

Fysioterapi- og ergoterapitjenester 413 

Kommunaldirektøren og sektorens stab 458 

Lørenskog sykehjem 1 875 

Rolvsrudhjemmet 814 

Hjemmetjenesten 1 043 

Bo- og omsorgstjenesten 1 415 

Samhandling og forvaltning 1 520 

Bolig, rus og psykisk helse 1 500 

Kurative tjenester 625 

Sum  9 988 

 

Følgende tiltak er gjennomført i virksomhetene for å innfri effektiviseringskravet: 

 

 Bemanningsfaktor ved sykehjemsavdelingene er gjennomgått, og det er satt veiledende 

normer for pleietyngde utfra hvilke brukergrupper hver avdeling skal betjene. Dette har 

medført bemanningsreduksjon ved sykehjemmene, i størst grad ved Rolvsrudhjemmet. 

Tiltaket utgjør en innsparing på ca. 2 mill. kr.  

 Virksomhetenes muligheter for å disponere eventuelle merinntekter av sykelønnsrefusjoner 

er ytterligere redusert, tilsvarende 1,1 mill. kr.  

 Inndragning av rammeøkning til prisvekst på driftsutgifter utenom lønn, tilsvarende 1,3 mill. 

kr.  

 Husleieinntektene er økt med nærmere 1 mill. kr utover ordinær prisstigning. 

 

Resterende del av effektiviseringen er gjennomført med ulike reduksjoner innenfor hele 

sektoren.  

 

Budsjett 2016 er basert på videreføring av vedtatt aktivitetsnivå i 2015. Det er ikke avsatt buffere 

til å kunne håndtere økte brukerbehov utover dagens nivå, eller nye ressurskrevende brukere.  
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18.9 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Kompensasjon manglende inntekt ressurskrevende tjenester 6 200 6 200 6 200 6 200 

Økt bidrag kommunal legevakt 940 940 940 940 

Økt basistilskudd fastlegene 350 350 350 350 

Økte behov bo- og omsorgstjenesten 3 000 3 000 3 000 3 000 

Økt bemanning hjemmetjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum tiltak 11 490 11 490 11 490 11 490 

Kompensasjon for manglende inntekter – ressurskrevende tjenester 

Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere innebærer at staten tilbakebetaler til 

kommunen for utgifter utover terskelverdi og etter fradrag av egenandeler. Refusjonen skjer 

etterskuddsvis. I 2014 ble grunnlaget for disse inntektene vesentlig endret, og i budsjett for 2015 

er inntektsanslaget av flere årsaker beregnet ca. 8,2 mill. kr for høyt. 6,2 mill. kr av dette rettes 

opp ved en tilsvarende rammeøkning. For 2016 øker avviket med ytterligere 350 000 kr på 

grunn av økt innslagspunkt for kompensasjon. 

Legevakt 

Skedsmo kommune er vertskommune for interkommunal legevakt, og har i forbindelse med 

budsjett 2016 varslet om behov for økt bidrag. Årsaken til økningen er vedtak om ny akutt-

medisinsk forskrift som setter større krav til kvalitet og kompetanse. Med disse endringer, samt 

justering for pris- og lønnsvekst, vil kostnaden per innbygger øke fra 210 kr i 2015 til 234 kr 

(+11,4 %) i 2016. 

Basistilskuddet fastlegene 

I konsekvensjustert budsjett for 2016-19 er det lagt til grunn en økning av fastlegetilskuddet til-

svarende lønns- og prisvekst. Økningen tar imidlertid ikke hensyn til befolkningsveksten, og må 

derfor økes med 350 000 kr.  

Aktivitetsendringer innenfor bo- og omsorgstjenesten 

Det er behov for å styrke budsjettet betydelig for å ivareta nye brukere. Dette er både nye 

brukere og brukere som erstatter brukere som er flyttet til annet omsorgsnivå, og som samlet 

sett har et større omsorgsbehov enn tidligere kjent.   

Styrking av grunnbemanningen i hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har de siste årene hatt en betydelig vekst i antall brukere og pleietyngde.  

Antall brukere har stabilisert seg i 2015, men tidsbruken per bruker øker. Dette har sammen-

heng med at hjemmetjenesten har fått brukere med mer omfattende omsorgsbehov. I 2014 og 

så langt i 2015 har hjemmetjenesten i lengre perioder måtte leie inn ekstra personell utover 

normert bemanning, spesielt på helg. Andelen brukere med store omsorgsbehov antas å 

fortsette å øke i tråd med nasjonale trender.   
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18.10 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

5.1 
Kommunaldirektøren og sektorens 

administrasjon. 
7 809 13 356 10 261 

3.2 Helsefremmende og forebyggende tjenester 21 803 23 202 25 497 

3.3 Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 21 846 23 311 24 085 

5.2 Lørenskog sykehjem 111 259 111 289 110 378 

5.3 Rolvsrudhjemmet 50 184 48 163 45 909 

5.4 Hjemmetjenesten 68 270 71 201 63 490 

5.5 Bo- og omsorgstjenesten 76 172 82 206 97 688 

5.6 Samhandling og forvaltning 84 903 49 944 60 324 

5.8 Bolig, rus og psykisk helse 1 901 4 354 4 506 

5.9 Kurative tjenester 26 029 27 133 32 629 

Sum  470 177 454 159 474 767 

18.11 Fordeling på tjenester etter størrelse 

 
 

Grafen viser at store deler av budsjettet i helse- og omsorgssektoren medgår til pleie- og 

omsorgstjenester til hjemmeboende og på institusjon. Bistanden til hjemmeboende er økende, 

mens bistand i institusjon er nedadgående.  

 

Videre framgår det at forebyggende og aktiviseringstjenestene er økende. Dette er i tråd med 

intensjonene i helse- og omsorgsplanen.  

 

  

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kommunalt disponerte boliger

Tilbud til personer med rusproblemer

Kommunale sysselsettingstiltak

Forebygging, skole- og helsestasjon
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Diagnose, behandling, rehabilitering

Pleie, omsorg institusjon

Pleie, omsorg hjemmeboende

Forslag 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
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19 NAV 

19.1 Organisasjon 

NAV er fra og med 2015 administrativt underlagt helse- og omsorgssektoren. Helse- og 

omsorgsutvalget har det politiske ansvar for NAV. 

19.2 Virksomhetsområde 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Nav, kommunal del 33,0 34,0 

Nav, stat 30,0 30,0 

Sum 63,0 64,0 

 

Økningen i antall årsverk er i samsvar med forslag til nye tiltak, jamfør omtale nedenfor. I tillegg 

kommer virksomhetsleder hvor staten og kommunen betaler 50 % hver. 

19.3 Økonomi 

19.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

NAV hadde i 2014 et merforbruk på 7,2 mill. kr. Dette skyldes i sin helhet økte utgifter til 

sosialstønad som følge av økte boutgifter og høyere enhetskostnader per stønadsmottaker. 

19.3.2 Resultatoppnåelse  

Andelen sosialhjelpsmottakere har økt i Lørenskog de siste årene til og med 2014. Ved ut-

gangen av 2014 ligger Lørenskog på det samme snittet som Akershus, men sammenlignet med 

kommunegruppe 13 ligger Lørenskog kommune under snittet.  Per september 2015 ligger NAV 

under nivået i 2012 til tross for befolkningsøkning. 

 

Det har vært økning i utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. En årsak er flere brukere som 

trenger hjelp over lengre tid. En annen er flere kostnadskrevende familiegjenforeninger. 

 

I tillegg er det en økning av enslige uten barn, økende rus- og gjeldsproblematikk, flere inn-

flyttere til kommunen med innvandrerbakgrunn og ikke minst oppfølging av familier. Utgiftene til 

husleie øker mest. Utleiemarkedet er stramt, noe som presser prisene opp. Mange nye brukere 

flytter til Lørenskog på grunn av bygging av mange små leiligheter i kommunen. 

 

Fattigdomsbekjempelsen, med medfølgende endring i Lov om sosiale tjenester i NAV fra juni 

2012, medfører en kraftig vekst i utbetalinger til barnefamilier. I tillegg er utgiftene til 

tannbehandling økt kraftig.  

 

NAV Lørenskog har langt færre brukere på hospits i 2015 enn tidligere. Dette skyldes blant 

annet at det nå er kort venteliste på kommunale boliger.  
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19.4 Kostra og andre sentrale nøkkeltall 

Tilskudd til ulike hjelpetiltak 

i 1 000 kr 1.7.2012 1.7.2013 1.7.2014 1.7.2015 

Husleie 5 975 6 400 7 575 8 902 

Livsopphold 3 492 3 851 4 429 4 989 

Pensjonat 1 140 1 680 1 266 1 040 

Sum 10 607 11 931 13 270 14 931 

Antall mottakere 233 238 273 227 

 

Det er fortsatt betydelig vekst i utgiftene til husleie. Dette skyldes hovedsakelig et stramt 

boligmarked, men også utgiftene til livsopphold øker. 

Utbetaling av sosialhjelp 

  
 

Beløpene inkluderer både bidrag og lån til mottakerne. Oversikten viser at utbetalingene gikk 

ned i 2011, men har økt siden. Økningen fra 2013 til 2014 er på 11,2 %. 
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19.4.1 Sektorens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015 

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett 

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

NAV kommunal del 55 823 62 543 46 983 46 701 282  

Flyktningmottak og integrering 5 200 5 176 3 963 4 034 -71  

Avregning stat - kommune 0 0 0 8 -8  

Sum sektor 61 023 67 719 50 946 50 743 203 0 

  

Etter at kommunestyret vedtok styrking av NAV med 7 mill. kr i forbindelse med budsjettendring 

per 2. kvartal, er NAV per 3. kvartal i budsjettbalanse. Prognosen per 31. desember er 

budsjettbalanse. 

 

Antall brukere på sosialhjelp er det laveste NAV har hatt siden 2012, men utgiftene til 

familiegjenforeninger, bolig og kontantdepositum, livsopphold og hospits har gitt økningen i de 

sosiale bidragsutgiftene.  

19.5 Hovedmål  

 Å gi mennesker muligheter 

 Et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse 

 Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse 

 Økonomisk trygghet for den enkelte 

 Bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller  

 En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning 

19.6 Virksomhetens utfordringer i planperioden 

Stortinget har vedtatt at NAV må stille vilkår om aktivitet for å få sosialhjelp. Aktivitetene NAV 

tilbyr skal være individuelt tilpasset behov og funksjonsnivå til den enkelte. NAV må kunne tilby 

alt fra lavterskel aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter, og skal gi brukerne økt oppfølging. 

Dersom bruker takker nei til aktivitetstilbudet, kan NAV fatte vedtak om redusert utbetaling.  

Dette er en utfordring som krever tiltak ut over hva NAV Lørenskog kan stille med i dag.  

 

Budsjettet forutsetter samme antall flyktninger som i 2015. Det er ikke tatt høyde for at 

kommunen kan bosette flere flyktninger enn planlagt, for eksempel fra Syria. Bosetting av nye 

flyktninger utover nåværende nivå, vil medføre behov for økte ressurser.  

 

I kommunestyrets møte 9. september, sak 68/15, ble det fattet følgende vedtak: 

 

"Kommunestyret tar sak om den økonomiske situasjonen i NAV til orientering.  

 

Ber administrasjonen gå i dialog med NAV Lørenskog for å se på muligheten for å etablere et 

prosjekt hvor formålet er å se på ledige stillinger i Lørenskog kommune og arbeidstakere i NAV 

for å få flere i arbeid. 

 

Økningen i NAVs utgifter kan ha mange årsaker både eksterne forhold, kjennetegn ved 
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mottaker og organisasjonsmessige forhold. Kommunestyret ønsker en sak eventuelt i 

budsjettbehandlingen som belyser mulig samvariasjon mellom NAVs utgifter og 

organisatoriske forhold om budsjettrammer og politiske styringsmål"  

 

NAV utarbeider regelmessige «omverdensanalyser" som viser hvor det er ledige stillinger og 

forventet vekst/nedbemanning per bransje. Denne brytes ned til den enkelte kommune, noe 

som gir god oversikt over arbeidsmarkedet. 

 

NAV har god oversikt over brukerne og vet hvem som kan ha mulighet for jobb og hvem som 

ikke er klare for arbeid uten nærmere assistanse. 

 

NAVs utfordring er at de brukerne som har behov for assistanse for å komme ut på 

arbeidsmarkedet har ulike utfordringer. Det kan være sosiale utfordringer eller utfordringer av 

helsemessig art, både fysisk og psykisk, det kan være mangel på relevant erfaring eller 

utdanning og det er også store utfordringer med bakgrunn i rus og manglende 

språkferdigheter. Disse personene har større utfordringer med å komme i betraktning ved 

ledige jobber. NAVs oppfatning er derfor at fokus på aktivitetsplikten er det viktigste tiltaket for 

sosialhjelpsmottakere for på sikt å kunne få flere ut i arbeid. 

19.6.1 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015 

Konsekvensjustert budsjett 

2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 56 932 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

61 023 
    

Lønns- og prisjustering 2015-2016 
(2,9 %) 

  1 665 1 665 1 665 1 665 

Budsjett 
 

61 023 62 689 62 689 62 689 62 689 

 
Endrede budsjettforutsetninger:       

Ekstern gjennomgang   
-257 -257 -257 -257 

Lavterskel arbeidstilbud ungdom   
- -1 029 -1 029 -1 029 

 
Driftskonsekvenser av nye 
investeringer: 

  
- - - - 

- ingen   
- - - - 

 
Tekniske justeringer:       

Momskompensasjon   
-154 -154 -154 -154 

Lønnskompensasjon   
- - - - 

 
Forskrift- og oppgaveendringer:   

- - - - 

- ingen   
- - - - 

Konsekvensjustert budsjett 
  

62 277 61 248 61 248 61 248 

 

Endrede budsjettforutsetninger 

Ekstern gjennomgang var en styrking av budsjett for 2015, og videreføres ikke i påfølgende år.  

 

Tekniske justeringer 

Teknisk justering knyttet til momskompensasjon skyldes at kompensasjonen nå føres på lokalt 

kostnadssted og ikke på sentral budsjettpost. 

 

Lavterskel arbeidstilbud for ungdom utgår fra og med 2017. 
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19.7 Økonomiplan 2016–2019 

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 62 277 61 248 61 248 61 248 

Konsekvenser av politiske vedtak i 2015         

Styrking av NAV; jf. K-sak 70/15  
 

7 161 
 

7 161 
 

7 161 
 

7 161 
 

 Sum  1 001 1 001 1 001 1 001 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer 
    

Ingen 
     

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 
    

Ingen 
     

Effektiviseringstiltak 
    

Redusert kvalifiseringsprogram (KVP) 
 

-1 091 
 

-1 091 
 

-1 091 
 

-1 091 
 

 
Nye tiltak (se egen tabell) 

 
1 100 

 
1 100 

 
1 100 

 
1 100 

Nettoramme for planperioden 2016 - 2019 69 447 68 418 68 418 68 418 

Konsekvenser av politiske vedtak 

Det legges til grunn at den styrkingen av NAV som ble vedtatt av kommunestyret i møte 9. 

september i sak 7/15, videreføres i perioden.  

Effektiviseringstiltak 

Effektiviseringskravet til NAV er 1 091 000 kr.  

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har fremstått som et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom. 

Målet med programmet er å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet.  Fra 2016 reduseres måltallet fra 65 til 50 og en lederstilling holdes ledig. For 

påfølgende år vurderes alternative effektiviseringstiltak, og man vil komme tilbake til forholdet i 

neste økonomiplan. 

19.7.1 Rådmannens forslag til tiltak i planperioden 

Tiltak 2015 2016 2017 2018 

1 ny stilling - flyktning og integrering 600 600 600 600 

Styrking av stønad til husleie for flyktninger 500 500 500 500 

Sum tiltak 1 100 1 100 1 100 1 100 

Økt stillingsressurs til mottak av flyktninger 

Det foreslås å opprette 1 stilling for å imøtekomme behov i forbindelse med vedtatt økt mottak 

av flyktninger.  

Stønad til husleie for flyktninger 

Rådmannen foreslår å styrke sosialhjelpsbudsjettet med 0,5 mill. kr for å møte økte behov for 

støtte til flyktninger. 
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19.8 Fordeling på tjenester etter størrelse 

 
 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Økonomisk sosialhjelp

Sosial rådgivning og veiledning

Kvalifiseringsordningen

Regnskap 14 Budsjett 15 Forslag 16
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20 Kultursektoren 

20.1 Organisasjon 

 

 

20.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk 2016 

Kommunaldirektørens og sektorens 

adm. 
4,0 3,2 

Bibliotek 11,9 11,9 

Kulturhus 8,5 7,5 

Kultur og fritid 10,5 10,5 

Idrett og friluftsliv 12,1 12,1 

Livssyn 0,0 0,0 

Kino 6,2 5,6 

Tolketjenesten 7,0 6,0 

Sum 60,2 56,8 

20.3 Økonomi 

20.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Kultursektoren hadde i 2014 et samlet mindreforbruk på 190 000 kr.  

20.3.2 Resultatoppnåelse 

 Planprogrammet for sektorplanen er vedtatt av kultur- og idrettsutvalget. Planarbeidet er 

igangsatt. 

 En tverrsektoriell arbeidsgruppe er opprettet for å koordinere kommunens folkehelsearbeid. 

 Spørsmål knyttet til organisasjonsstøtte og likebehandling er politisk behandlet. 

 Fritidsklubbene har satt fokus på fysisk helse og sunne matvaner. Godteri- og brussalg er 

erstattet av frukt og grønt. 

 Biblioteket har gjennomført prosjektet "Reflekterende rom" sammen med Lørenskog 

videregående skole. Prosjektet inneholdt forelesninger, rollespill og en åpen rollespilldebatt i 

biblioteket. Et tilsvarende opplegg skal gjennomføres i 2. halvår. 

 Kulturhuset er i gang med en ny produksjon – musikalen "Rent" – som får premiere våren 

2016.  

 Kulturhuset arrangerte barnekulturfestivalen "Mylder" i samarbeid med andre aktører i 

sentrum og internt i Kultur. 

Kommunaldirektør 

Bibliotek Kulturhus Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Kino Tolketjenesten 
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 Kulturhuset har arrangert utstillingen og debatten "Hurra for ytringsfriheten". 

 Gapahuk med plass til minimum to skoleklasser er bygget. 

 Friluftslivets år er markert med to arrangementer. Årets oppstart hvor innbyggerne ble invitert 

til å overnatte under åpen himmel og årets hovedmarkering under Losbydagen hvor 

prosjektet "Stolpejakten" ble lansert.  

 Friluftsområdet Mønevann er rehabilitert.  

20.4 Kostra og andre sentrale nøkkeltall 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner.  

 

 
Lørenskog kommune har de høyeste netto driftsutgifter per innbygger i forhold til 

sammenlikningskommunene. 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 

 

 
Tabellen viser at Lørenskog bruker mindre enn Oppegård på drift av bibliotek per innbygger, 

men mer enn Rælingen og Skedsmo. Lørenskog bruker også mindre enn Kostragruppe 13, 

Akershus og landet uten Oslo. 
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Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 

 

 
 

Lørenskog ligger under Oppegård når det gjelder netto driftsutgifter til idrett per innbygger, men 

betydelig over Rælingen og Skedsmo. Lørenskog ligger også over Kostragruppe 13, Akershus 

og landet uten Oslo. 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 

 

 
Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg er høyest av sammenlikningskommunene. 

 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 

 
Lørenskog ligger under Oppegård og Skedsmo på netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og 

unge per innbygger, men over Rælingen. Lørenskog ligger også her over Kostragruppe 13, 

Akershus og landet uten Oslo. 
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Sektorens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015 

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap per 

3. kvartal 
Avvik Prognose 

Kommunaldirektøren 5 189 5 260 2 783 2 769 14  

Bibliotek 8 752 8 826 6 048 5 823 225  

Kulturhus 5 437 5 549 3 765 3 796 -31  

Kultur og fritid 8 521 8 550 6 141 5 860 281  

Idrett og friluftsliv 9 842 10 196 8 326 8 205 121  

Livssyn 13 939 15 455 10 583 10 673 -90  

Kino og kioskdrift -2 167 -2 109 -1 282 -1 655 372  

Tolketjeneste 2 100 2 165 2 754 2 254 500  

Sum sektor 51 613 53 892 39 118 37 725 1 393 0 

  

Samlet har sektoren et samlet mindreforbruk på ca.1,4 mill. kr per 3. kvartal. Dette skyldes 

periodiske variasjoner. Det legges til grunn balanse ved årets slutt. 

20.5 Hovedmål 

Kultursektorens hovedmål er formulert i planprogrammet for sektorplan for kultursektoren. 

 Kulturell grunnmur 

Lørenskogs «kulturelle grunnmur" (kunst- og kulturaktiviteter, kommunalt og frivillig 

fritidstilbud og kulturelle arenaer) skal være styrket. Bibliotekets, de frivillige 

organisasjonenes og fritidsaktivitetenes ressursgrunnlag og betingelser skal vies spesiell 

oppmerksomhet. 

 Kulturelt innhold og kunstnerisk kvalitet 

Kulturarenaene i Lørenskog skal være kjennetegnet av høy kunstnerisk kvalitet og det skal 

legges vekt på å stimulere og utvikle lokal kunst- og kulturproduksjon. 

 Kulturell deltakelse 

Lørenskog skal ha kulturelt mangfold og flerkultur som kjennetegn. Det ønskes et mangfold 

både når det gjelder kunst- og kulturtilbud, utøvende kunstnere og publikum som deltar i 

kommunens kulturelle aktiviteter og tilbud. 

 Levende sentrum, folkeliv og fellesskap 

Lørenskog sentrum skal videreutvikles som kommunesenter og midtpunkt. Kultursektoren 

skal bygge opp under denne ambisjonen og sette «kultur i sentrum" med fokus på 

byutvikling, arrangementer og opplevelser. 

 Fysisk aktivitet og folkehelse 

Lørenskog skal være kjennetegnet av et bredt og aktivt idretts- og friluftsliv. Innbyggerne 

skal stimuleres til økt fysisk aktivitet og det skal skapes møtesteder og utearenaer som 

danner rammen om et sunt og aktivt liv. 

Sektorens utfordringer i planperioden 

Kultur som samfunnsbygger 

Kultur er en vesentlig faktor i lokalsamfunns- og sentrumsutvikling. Lørenskog hus har en 

sentral rolle i denne utviklingen som følge av sin beliggenhet og mangfold av tilbud. Kino, 
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kulturaktiviteter og bibliotek trekker mange besøkende til området. Kultursektoren skal i 2016 

ha et særskilt fokus på service overfor brukere og innbyggere i tråd med målsettingen "Rom for 

alle i Lørenskog hus" 

 

Det er viktig med arenaer utover Lørenskog hus, både til kulturformidling og til aktivitet og 

rekreasjon. Spesielt gjelder dette møteplasser og anlegg for barn og ungdom. Lørenskog 

kommune skal ha interessante og relevante kultur- og fritidstilbud for barn og unge. De 

arenaene og møteplassene som kreves for å oppnå dette, må planlegges på et tidlig stadium, 

spesielt aktivitets- og rekreasjonsarealene. 

 

Lørenskog kommune får en stadig større andel flerkulturelle innbyggere. I dag har Lørenskog 

kommune den tredje største ikke-vestlige innvandrerandel i Norge. Det er en stor utfordring for 

Lørenskog kommune å vise vei for barn og foreldre inn i det frivillige organisasjonslivet og/eller 

inn i det kommunale fritidstilbudet.  

 

På grunn av høye asylsøkertall til Norge forventes det et større behov for tolker i kommunene i 

årene fremover. Det gjelder særlig fra Syria og Afghanistan, og språkene vil da være på arabisk 

og pashto. Fordi etterspørselen øker samtidig i hele landet, vil det bli en krevende oppgave for 

Lørenskog å skaffe kvalifiserte tolker og kommunen må gjøres i stand til å tilby opplæring til 

ikke-kvalifiserte tolker for å dekke behovet. 

Økonomisk spillerom og inntjeningskrav 

Lørenskog kommune har høye netto utgifter til kultur og idrett. Det skyldes at kultur er høyt 

prioritert, men også "gratisprinsippet" og høye utgifter til kultur- og idrettsarenaer. Utfordringen 

for kultursektoren er å skaffe økonomisk handlingsrom for å opprettholde standarden på de 

arenaene man har og samtidig holde tritt med den teknologiske utviklingen innen kino- og 

sceneutstyr. For kinoen er dette helt avgjørende for å kunne imøtekomme konkurransen fra 

andre kinoer i distriktet.  

 

Kultursektoren har mandat fra politikerne i kommunen om også å skape opplevelser utover 

Lørenskog hus. Eksempler på slike arrangementer er Kulturnatt, 17. maifeiring på Festplassen 

og internasjonal basar. Dette er gratisarrangement som krever store ressurser, og dette er 

utfordrende sett i forhold til at Lørenskog hus får et stadig høyere krav om inntjening.  

 

Et annet forhold som i stor grad påvirker størrelsen på kulturbudsjettet i Lørenskog, er livssyn. 

Overføringene til den norske kirke og andre trossamfunn utgjør omtrent 20 % av kultur-

sektorens nettobudsjett. Det er en stor utfordring at økning i tilskuddet til kirken også medfører 

en lovpålagt økning i tilskuddene til andre trossamfunn. Denne andelen vil øke jo flere 

medlemmer fra andre trossamfunn man får i kommunen. 

Demokrati og medvirkning 

Demokrati og medvirkning er sentrale begrep i utviklingen av et lokalsamfunn. Lørenskog hus 

har utviklet et næringslivsnettverk, Dialog. I dette samarbeidet ønsker sektoren å være en 

sentral arena for næringsutvikling i kommunen.  

Biblioteket har de siste årene fått en viktig rolle som debattarena og litteraturhus. Biblioteket 

ønsker å være arena for debatt av lokalpolitiske spørsmål, det være seg fra strategiske veivalg 

til kontroversielle utbyggingssaker.  
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Kultur og fritid jobber med utvikling av frivillighet og fritidstilbud til alle lag i befolkningen. I dette 

arbeidet er medvirkning en stor utfordring. Det å fange opp behov for kultur- og fritidsaktiviteter 

direkte fra potensielle brukere og initiativtakere er viktig for at kultur og fritid skal kunne gi 

innbyggerne et best mulig tilbud ut fra deres ønsker og behov.  

Areal til idrett, rekreasjon og fritidsaktiviteter 

Flere idretter har problemer på grunn av manglende kapasitet til å gjennomføre sin idrett på 

ønsket nivå. Denne utfordringen vil utvikle seg i takt med befolkningsutviklingen. Utfordringen 

blir å sette av store nok og gode nok arealer til idretts-, aktivitets- og fritidsformål.  

Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 50 972 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

51 613 
    

Lønns-/prisjustering, 2015 - 16 (2,9 %) 
  

1 555 1 555 1 555 1 555 

Budsjett 
 

51 613 53 169 53 169 53 169 53 169 

 

Endrede budsjettforutsetninger:       

Kjøp av konsulenttjenester 
  

41 41 41 41 

Innbyggerundersøkelse 
  

51 51 51 51 

Effektivisering av kino 
  

-154 -154 -154 -154 

Utviklingsmidler Sørlihavna 
  

213 213 213 213 

 

Driftskonsekvenser av nye 

investeringer: 
  

    

Tilknytning vann og avløp Mønevann 
  

25 25 25 25 

Brannsikring Skårer gård 
  

22 22 22 22 

BMX-bane Sørlihavna 
   

16 32 32 

Lysarmatur Lysløypa Vallerud-

Mariholtet   
5 5 5 5 

Lysløype golfbanen 
  

  31 31 

 

Tekniske justeringer:   
    

Lønnskompensasjon 2014 
  

- 206 - 206 - 206 -206 

Momskompensasjon   - 1 441 - 1 441 - 1 441 - 1 441 

 

Forskrift- og oppgaveendringer:   
    

- ingen 
  

    

  
  

    

Konsekvensjustert budsjett 
  

51 725 51 741 51 788 51 788 
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Økonomiplan 2016–2019         

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett   51 725 51 741 51 788 51 788 

 

Effektiviseringstiltak  
        

Bemanningsreduksjon på grunn av naturlig avgang - 435 - 565 - 565 - 565 

Rammereduksjon – livssyn   - 200 - 200 - 200 - 200 

Rammereduksjon – kulturhuset - 300 - 300 - 300 - 300 

Effektivisering av publikumsinformasjon og billettsalg – Lørenskog 

hus 
- 435 - 650 - 650 - 650 

Reduksjon – utviklingsmidler Sørlihavna aktivitetspark - 215    

Rammereduksjon – idrett/friluftsliv   - 130    

Sum     - 1 715 - 1 715 - 1 715 - 1 715 

       

Nye tiltak(se egen tabell)     825 825 825 825 

Ny nettoramme i økonomiplanperioden     50 835 50 851 50 898 50 898 

Effektiviseringstiltak 

Bemanningsreduksjon – naturlig avgang 

Bemanningsreduksjon etter naturlig avgang i tolketjenesten og kommunaldirektørens stab.  

Reduksjonen har først og fremst som konsekvens en intern omrokkering av oppgaver og vil i 

liten grad påvirke sektorens tjenester til innbyggerne. 

 

Rammereduksjon – livssyn 

En forholdsmessig del av kultursektorens krav til effektivisering er lagt på livssynsområdet, 

nærmere bestemt Den norske kirke og kirkegård/gravlund. Lørenskog kirkelige fellesråd skriver 

om effektiviseringskravet: "Det meldte krav om effektiviseringstiltak i 2016 på kr 200 000 er ikke 

mulig i vår drift ved å redusere driftskostnader. Å stenge kirker vurderer vi som uforsvarlig og i 

strid med lov og forskrift. I og med at 72 % av våre totale driftskostnader er personalkostnader 

kan det kun skje ved at sykefravær ikke erstattes og at eventuelle vakante stillinger blir stående 

ubesatt en tid. Det siste vurderes som uforsvarlig". 

 

Rammereduksjon – kulturhuset 

Kulturhusets netto driftsutgifter reduseres. Husets aktivitetsnivå vil bli forsøkt opprettholdt ved 

økt egenfinansiering av kulturprogrammet. Tilbudet til barn og unge skal prioriteres.  

 

Effektivisering av publikumsinformasjon og billettsalg - Lørenskog hus 

Kulturhusets og kinoens kostnader til drift av publikumsinformasjon og billettsalg i Veiviseren 

reduseres. Det vil bli lagt vekt på fortsatt å yte publikumstjenester på et godt nivå, med noe 

redusert bemanning, aktiv bruk av informasjonsteknologi og bedre utnyttelse av biblioteket og 

kulturhusets ressurser. Det vil bli lagt fram egen sak om hvordan publikumstjenestene i 

Lørenskog hus kan organiseres. 

 

Reduksjon – utviklingsmidler Sørlihavna aktivitetspark 

Reduksjonen på Sørlihavna som ble foretatt i 2015-budsjettet videreføres. Denne ble senere 

kompensert gjennom tildeling av 200 000 kr i spillemidler til styrkeparken på Sørlihavna. 

Tildelingen medførte at de mest presserende tiltakene ble gjennomført. Ytterligere nye tiltak i 

aktivitetsparken kan utsettes. 
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Rammereduksjon - idrett/friluftsliv 

Reduksjonen tas på inventar/utstyr og materialer til vedlikehold. Reduksjonen vil gå ut over 

nyinnkjøp av utstyr og reparasjon av dagens utstyr på idrettsanleggene, først og fremst 

fotballbanene og idrettshallene.   

20.6 Rådmannens forslag til nye tiltak 

Tiltak 2016 2017 2018 2019 

Økt behov for tolketjeneste 200 200 200  200 

Ny støtteordning – private idrettsanlegg 310 310 310 310 

Økt støtte til drift av kommunale idrettsanlegg 315 315 315 315 

Sum 825 825 825 825 

Forslag til nye tiltak 

Styrke tolketjenesten  

Med bakgrunn i vedtak om økt førstegangsbosetting av flyktninger i Lørenskog kommune for 

2016 meldes det om forventet økning i tolkeutgifter for flyktning- og innvandrertjenesten i 

størrelsesorden 50 % fra hva som er forbrukt ved tjenesten i 2015. Det kan også forventes 

økning fra skoler, barnehager, helsestasjon, barneverntjeneste avhengig alder, familie etc. på 

flyktningene. Øremerkede tilskudd kan trolig dekke noe av økningen. 

 

Ny støtteordning til private idrettsanlegg 

Kommunestyret behandlet i sak 035/15; Organisasjonsstøtte – større grad av likebehandling. 

Kommunestyret vedtok å implementere organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling og legge 

finansiering av tiltakene inn i økonomiplan 2016-2019.  

Det foreslås å legge inn 310 000 kr per år til ny støtteordning for tilskudd til drift/leie av private 

idrettsanlegg. 

 

Økt støtte til drift av kommunale idrettsanlegg 

Kommunestyret behandlet i sak 035/15; Organisasjonsstøtte – større grad av likebehandling. 

Kommunestyret vedtok å implementere organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling og legge 

finansiering av tiltakene inn i økonomiplan 2016-2019.  

Det foreslås å legge inn 315 000 kr per år for å finansiere den vedtatte endringen av 

fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for driftsavtalene kommunen har med enkelte foreninger 

om drift av kommunale idrettsanlegg. 
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20.7 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

6.1 Kommunaldirektørens og sektorens adm. 4 511 5 189 4 915   

6.2 Bibliotek 8 597 8 752 8 926 

6.3 Kulturhus 5 466 5 437 4 566 

6.4 Kultur og fritid 8 619 8 521 8 404 

6.6 Idrett og friluftsliv 9 923 9 842 10 521 

6.7 Livssyn 14 312 13 939 14 070 

6.8 Kino -1 575 -2 167 -2 617 

6.9 Tolketjenesten 119 2 100 2 050 

Sum  49 972 51 613 50 835 

  

20.8 Fordeling på tjenester etter størrelse 
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21 Teknisk sektor 

21.1 Organisasjon 

  

21.2 Virksomhetsområdene 

 Årsverk i 2015 Årsverk i 2016 

Kommunaldirektørens stab 1,0 1,0 

Strategi, plan og miljø 4,0 5,0 

Regulering, geodata og byggesak 22,0 21,8 

Eiendom 121,3 118,6 

Kommunalteknikk 45,8 44,5 

Prosjekt 8,0 10,0 

Sum 202,1 200,9 

Nye stillinger 

Teknisk sektor har økt kapasiteten knyttet til prosjektledelse, strategisk planlegging og utvikling 

av utbyggingsavtaler. Sektoren har redusert kapasitet innen renhold, samt merkantile tjenester.  

 

Sektoren har til sammen avviklet 1,2 årsverk. 

21.3 Økonomi 

21.3.1 Økonomisk resultat i 2014 

Teknisk sektor hadde i 2014 et samlet merforbruk på 0,3 mill. kr. Tas de gebyrbaserte områdene 

vann, avløp, renovasjon, plansaker, oppmåling og byggesak ut hadde sektoren netto 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,4 mill. kr. 

21.3.2 Resultatoppnåelse 

 Det er startet et arbeid med gjennomgang av rutiner for plan- og byggesaker med tanke på 

bedre samhandling, både internt og eksternt. Nye rutiner forventes på plass høsten 2015.  

 Det er igangsatt arbeid med å etablere nye rutiner for håndtering av innsendte planer og krav 

til innsendt materiale for bedre å ivareta helheten og tilrettelegge for en dialogbasert 

samhandling mellom forslagsstiller og kommunen.  

 Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for å sikre helhet og stedlige kvaliteter i større 

områder i endring med flere grunneiere og flere reguleringsplaner er tatt i bruk 

Kommunaldirektør 

Regulering, byggesak  

og geodata 
Eiendom Kommunalteknikk 

Strategi, plan og miljø Prosjekt 
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 Ny kommuneplan for Lørenskog (KS-sak 1/15 og 51/15), løfter fram viktige satsingsområder 

som miljø og stedsutvikling.  

 Det er igangsatt arbeid med helhetsplan for Sentralområdet 

 Det er igangsatt arbeid med helhetsplan for Campus Ahus 

 Ny prosjektmetodikk er tatt i bruk for nye prosjekter. Prosjektmetodikken bidrar til økt 

kvalitet i prosjektgjennomføringen og sikrere kostnadsanslag på et tidligere tidspunkt. 

 Eiendomsvirksomheten har gjennomført drift og vedlikehold av bygningsmassen i henhold til 

vedtatte planer og innenfor tildelte rammer. 

 Det er startet et omfattende arbeid for å hindre utlekking av kloakk og for å bedre miljøet i 

vassdragene. Dette arbeidet vil pågå i flere år fremover. 

21.3.3 Kostra og andre sentrale nøkkeltall 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 

 

 
Lørenskog kommune har de høyeste driftsutgifter i sammenligningsgruppen. Lørenskog ligger 

ca. 45 % høyere enn Rælingen og ca. 21 % høyere enn Skedsmo. Netto driftsutgifter til 

kommunal eiendomsforvaltning inkluderer også idrettsbygg, idrettsanlegg og avskrivninger til 

egne bygg. Tallene er eksklusive kommunale boliger og eventuelle leieinntekter. 

 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 

 

 
Grafen viser kostnader til vedlikehold per kvadratmeter. Her ligger Lørenskog også høyest, og 

ca. 80 % over Rælingen og ca. 63 % høyere enn Skedsmo. 
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21.3.4 Netto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate 

21.3.5  

Lørenskog har relative høye kostnader til formålet, og ligger ca. 23 % høyere enn Rælingen, 

men ca. 7 % lavere enn Skedsmo. Det bemerkes at kommunens størrelse og antall kilometer 

vei er forskjellige i sammenlikningskommunene, og påvirker følgelig kostnadene. 

21.3.6 Sektorens økonomiske situasjon per 3. kvartal 2015  

Virksomhet 
Vedtatt 

budsjett  

Revidert 

budsjett 

Budsjett per 

3. kvartal 

Regnskap 

per 3. kvartal 
Avvik Prognose 

Kommunaldirektøren 5 259 4 332 1 358 1 216 142  

Eiendom 168 844 152 210 105 693 102 666 3 027  

Regulering, byggesak og geodata 3 503 2 662 -1 340 -5 598 4 258  

Strategi, plan og miljø 7 220 6 923 3 980 3 799 181  

Kommunalteknikk 35 254 31 406 15 976 9 586 6 390  

Prosjekt 1 839 2 617 202 724 -522  

Netto drift 221 919 200 150 125 869 112 393 13 476 9 945 

 

Sektoren har et mindreforbruk på ca. 13,5 mill. kr per september. Samlet årsprognose er et 

mindreforbruk på 9,9 mill. kr. Den andelen av årsprognosen som har effekt for kommunens 

resultat i 2015 er 7,9 mill. kr. 

 

Årsprognosen for den ordinære driften utenom selvkostområdene er et mindreforbruk på 2,5 

mill. kr. 

 

Selvkostområdet byggesak legger til grunn et mindreforbruk på ca. 4,5 mill. kr ved årets slutt. 

Overskuddet tilføres driftsregnskapet på grunn av tidligere års underskudd. Mindreinntekt på 

geodata (oppmåling 450 000 kr) og eierseksjonering (70 000 kr) må dekkes av årets drift.  

Selvkostområdet renovasjon legger til grunn en merinntekt/mindrekostnad på 1,5 mill. kr. 

Overskuddet tilføres driftsregnskapet på grunn av tidligere års underskudd. 

21.4 Hovedmål  

 Ligge i forkant av den bymessige veksten og sikre gode helhetlige planer og stedlige 

kvaliteter slik at urbanisering, transformasjon og fortetting er i tråd med kommuneplanens 

intensjoner.  
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 Revidere kommunedelplan klima og energi. Herunder forslag til handlingsprogram for 

klimatilpasning for håndtering av fremmedvann og overvann. 

 Intensivere arbeidet med brukerorientering (digitalt førstevalg, økt servicenivå, rett kvalitet). 

 Samskaping, innovasjon og utvikling av sektorens tjenester sammen med brukerne av de 

samme tjenestene. 

 Dreie oppmerksomheten fra reparasjon til vedlikehold på kommunal infrastruktur og 

eiendommer slik at det oppnås økonomisk balanse mellom drift og vedlikehold i et 

livssyklusperspektiv. 

 Bidra til å skape økonomisk handlingsrom for fremtidige / endrede prioriteringer. 

21.5 Sektorens utfordringer i planperioden  

Ha kontroll på urbaniseringen  

Kommuneplanen peker på behovet for helhetlige planer for større delområder for å sikre stedlige 

kvaliteter og at enkeltprosjekter sees i sammenheng. Osloregionen med Lørenskog er blant 

Europas raskest voksende regioner. Utbyggerne står i kø og den ekspansive situasjonen med 

urbanisering, transformasjon og fortetting utfordrer handlingsrommet en kommune må ha for å 

ivareta kommunestyrets føringer for en god og sunn samfunnsutvikling. Dersom kommunen ikke 

ligger i forkant av utviklingen, er det derfor risiko for at utviklingen styres av utbyggerne og ikke 

av kommunen selv. 

 

Muligheten for å følge opp initiativ og samtidig ligge i forkant av utviklingen er nært knyttet til to 

forhold; kompetanse og kapasitet. Det er ikke tilstrekkelig planberedskap i dag, og det er behov 

for økning av denne. 

 

Veksten må også møtes med investeringer i kommunal infrastruktur (vei, vann, avløp, 

kommunale bygg mv) noe som også krever planlegging, prosjekter og finansiering. 

Service, likebehandling og bedre planer 

Forutsigbarhet i planprosessen er vesentlig for å skape tillit mellom kommunen og forslags-

stillere. Mer presise prosedyrer for mottak og håndtering av innsendte planforslag er viktig for å 

sikre forutsigbarhet, likebehandling og en saksbehandlingstid innenfor lovens frister. Viktige 

forbedringer er tydelige krav til kvalitet og omfang på innsendt materiale fra forslagsstillere og 

bedre samordning av kommunens ulike sektorer før oppstartsmøte.  

 

Mye av kommunens arkiver innen regulering, byggesak og geodata er fortsatt manuelle. En 

digitalisering vil bidra til økt likebehandling, kvalitet og servicenivå. 

Vedlikehold av bygningsmassen i Lørenskog  

Hovedinntrykket av den bygningsmessige tilstanden i Lørenskog er god sett fra brukers ståsted. 

Ved noen formålsbygg er det større slitasje, men hovedsakelig med estetiske konsekvenser. 

Feil og mangler som berører liv og helse, utbedres umiddelbart og fortløpende.  

 

Lørenskog kommune benytter (2014) 189 kr per m2 til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning. Dette er lavere enn lavt nivå i anbefalingen som er gitt i FDV-nøkkelen 

(Holte AS).  Omregnet til bygningssammensetningen for Lørenskog kommune, er anbefalingen 

for lavt nivå i 2015 kr 232 (2016-kroner).  På denne måten bygges det opp et økende 

vedlikeholdsetterslep.  
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Det er behov for et mer langsiktig perspektiv på dette området og det søkes derfor utarbeidet en 

egen temaplan for hvordan drift og vedlikehold bør være i et 10–12 års perspektiv. 

Bekjempe spredningen av fremmede skadelige arter 

Ny forskrift for plantevernmidler gjør at park må gå over til nye metoder for bekjempelse av 

ugress på grå og grønne arealer. En mer miljøvennlig og giftfri ugresskamp vil kreve større 

ressurser enn ved bruk av kjemikalier. 

Vassdragene er forurenset 

Vassdragene i kommunen er forurenset. Det må settes i gang et arbeid for å finne årsaker og 

tiltak for å bedre vannkvaliteten.  

Klimautfordringene 

Verdens klimautfordringer har både global, nasjonal og lokal oppmerksomhet. Endringene i 

klima vil påvirke kommunens prioriteringer, særlig hva gjelder å håndtere endrede nedbørs-

mengder.  

 

Kompleksiteten i klimaendringene er store og som en konsekvens av dette skal kommune-

delplanen for klima og energi revideres. Forebyggingsperspektivet står sentralt i planen, og et 

av tiltakene vil være å håndtere overvann. Dette gjelder eksempelvis å sikre vannveier, 

vurdere vassdragene, håndtere overvann lokalt og å unngå utbygging i utsatte områder. Andre 

tiltak vil være knyttet til fokus på miljøvennlige bygg, miljøvennlige anskaffelser med mer. Det 

skal i 2016 utarbeides et handlingsprogram for håndtering av overvann/fremmedvann. 
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21.6 Konsekvensjustert budsjett 

i 1 000 kr  

Regnskap Budsjett Konsekvensjustert budsjett 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnskap 2014 301 523 
     

Vedtatt budsjett 2015 
 

221 919 
    

Lønns- og prisjustering 2015 -16  

(2,9 %) 
  7 298 7 298 7 298 7 298 

Budsjett 
 

221 919 229 217 229 217 229 217 229 217 

 

Endrede budsjettforutsetninger:       

Samlokalisering  i Mailandveien 26 
  

-278 -278 -278 -278 

 

Driftskonsekvenser av nye 

investeringer: 
      

Utskifting av lekeplassutstyr 
  

56 60 66 66 

Lørenskog bygdemuseum 
  

62 62 62 62 

Base for funksjonshemmede på 

Fjellsrud skole   
51 51 51 51 

Opprustning ventilasjon ved Åsen 

skole   
51 51 51 51 

Oppgradering uteområder 

ungdomsskoler   
21 41 62 62 

Paviljonger Åsen skole 
  

350 350 350 350 

Paviljonger midlertidige barnehager 
  

226 442 442 442 

Uteområdet Fredheim skole 
   

10 10 10 

Utendørs aktivitetspark 
   

10 10 10 

Ombygging Hagasvingen 15-17 
   

154 237 237 

Botilbud unge funksjonshemmede 
   

237 237 237 

Framtia barnehage 
   

1 080 2 161 2 161 

Luhr skole 
   

6 277 12 554 12 554 

Barnehage på Fjellhamar 
   

1 113 1 113 1 113 

Barnehage Lørenskog sentrum 
      

 

Tekniske justeringer:       

Lønnskompensasjon 2014   -412 -412 -412 -412 

Momskompensasjon 
  

-20 788 -20 788 -20 788 -20 788 

 

Forskrift- og oppgaveendringer: 
      

- ingen       

       

Konsekvensjustert budsjett 
  

208 556 217 679 225 146 225 146 

 

Endrede budsjettforutsetninger 

Mailandveien 26 er tatt i bruk til kommunal virksomhet i 2015. Kostnadene blir noe redusert i 

2016 og videre i planperioden i forhold til i 2015. 

Driftskonsekvenser av nye investeringer 

Det avsettes driftsmidler til diverse investeringer som ferdigstilles i økonomiplanperioden. 
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Tekniske justeringer 

Rammen er redusert med nærmere 20,8 mill. kr som følge av momskompensasjon. Dette 

skyldes at kompensasjonen nå føres på hver enkelt sektor/stabsavdeling. Dette gir en 

rammereduksjon tilsvarende inntekten, men gir ingen reell effekt på disponible ressurser. 

21.7 Økonomiplan 2016 - 2019 

i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 208 556 217 679 225 146 225 146 

 

Konsekvenser av politiske og administrative vedtak i 2015     

Leieinntekt for "Statoil-tomta" overført til Lørenskog kommunale 

pensjonskasse (eier) 

  

180 180 180 180 

 Sum  180 180 180 180 

 

Tekniske justeringer 
    

Teknisk justering overført 0,5 årsverk til seksjon for lederstøtte -200 -200 -200 -200 

Endring i avskrivninger på selvkostområdene (VAR) -1 629 -1 629 -1 629 -1 629 

 Sum -1829 -1 829 -1 829 -1 829 

 

Endring i driftskonsekvenser for vedtatte investeringer     

Botilbud til unge funksjonshemmede  
 

79 - - 

Framtia barnehage  
 

1 081 - - 

Luhr skole  
 

6 277 - - 

Turnhallen 300 1 250 1 250 1 250 

Lørenskog brannstasjon 
 

90 90 90 

Sum  300 8 777 1 340 1 340 

 

Effektiviseringer      

Reforhandle forsikring av bygg -500 -500 -500 -500 

Leieinntekter fra fristilte p-plasser Lørenskog hus -316 -316 -316 -316 

Si opp leieavtalen på Bruget barnehage   
 

-140 -140 -140 

Redusere på løpende driftskostnader   -400 -400 -400 -400 

Reduserte kommunale avgifter  -500 -500 -500 -500 

Nedlegge håndverkerstilling  -500 -500 -500 -500 

Flagging - brukeransvar  -100 -100 -100 -100 

Redusert skolerenhold med 1,6 årsverk  -790 -790 -790 -790 

Redusert renhold adm. bygg med 0,4 årsverk  -200 -200 -200 -200 

Forlenge intervallene på vindusrengjøring  -150 -150 -150 -150 

Redusere forbruk på renholdsrekvisita  -200 -200 -200 -200 

Redusere avfallshåndteringen på grønne områder  -100 -100 -100 -100 

Ingen helgevakt i Rådhusparken og på badeplassene  -100 -100 -100 -100 

Redusere søppelplukking og tømming av avfallsbeholdere  -150 -150 -150 -150 

Redusere drift og vedlikehold på eksisterende turveier  -100 -100 -100 -100 

Redusere antall veier som reasfalteres  -870 -870 -870 -870 

Redusere vedlikeholdsstandarden på private veier  -100 -100 -100 -100 

Redusere kantinedriften, Blåkollen - 30 -30 -30 -30 

Reduksjon i tilskuddet til NRBR (flere eiere)  -500 -500 -500 -500 

Redusert beplantning og stell av grøntområder langs veiene -200 -200 -200 -200 

Redusert vedlikehold veilys  -50 -50 -50 -50 

Sum -5 856 5 996 5 996 5 996 
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i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 

Konsekvensjustert budsjett 208 556 217 679 225 146 225 146 

 

Omdisponeringer  
    

Redusere vedlikeholdet -6 250 -6 110 -6 110 -6 110 

Reduserte energipriser -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusere innkjøp av maskiner og utstyr  -200 -200 -200 -200 

Redusert utplanting, gressklipping, stell av parker og uteområder  -350 -350 -350 -350 

Øke kantinepriser i rådhuset  -300 -300 -300 -300 

Redusere driftsoperatør på bygg med 0,5 årsverk  -250 -250 -250 -250 

Utgifter til rådhusforvalter, stillingsutlysning og konsulent  -140 -140 -140 -140 

 Sum   -8 490 -8 350 -8 350 -8 350 

Driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 
    

Solheim skole, ny paviljong  700 700 700 

Aktivitetssenter for funksjonshemmede (Kjennveien)  
 

210 210 210 

Sum  - 910 910 910 

Nye tiltak dekket innenfor sektorens ramme:  
    

Automatisering, økt kapasitet 650 650 650 650 

Tiltak mot fremmede arter  300 300 300 300 

Giftfri bekjempelse   100 100 100 100 

Endret fordeling for regulering kommunal andel og selvkostandel 1 030 1 030 1 030 1 030 

Planstrategi  200 200 200 200 

By- og arealutvikling (inkl. sentrumsutvikling) 2 020 2 020 2 020 2 020 

Næringsutvikling (inkl. landbruk) 450 450 450 450 

Miljø, fisk og vilt 50 50 50 50 

KVU, skole, barnehage og boligplan/omsorgsboliger  1 050 1 050 1 050 1 050 

 Sum 5 850 5 850 5 850 5 850 

 

Nye tiltak: 
      

Ingen      

Nettoramme for planperioden 2016-2019 

  
198 711 217 081 217 111 217 111 

Effektiviseringstiltak  

Det fremmes en rekke effektiviseringstiltak som samlet sett har en ramme på ca. 5,9 mill. kr i 

2016.  

 

Eiendomsvirksomheten effektiviserer i 2016 gjennom å se på rammeavtaler, reduserte leie-

kostnader, redusere drifts- og vedlikeholdskostnader i kommunale bygg, herunder redusert 

renholdsfrekvens. Noen brukertjenester overføres til sektorene. 

 

Kommunalteknikk reduserer drift og vedlikehold av kommunens turveier, avfallsplukking langs 

veier, noe redusert reasfaltering og reduksjon av noen interne tjenester. Tiltakene omfatter også 

en reduksjon i tilskuddet til nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) som følge av at 

fordelingen mellom kommunene er endret etter at Aurskog-Høland, Sørum og Fet ble tatt opp 

som nye eiere av NRBR.   
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I planleggingen av nye boligområder skal det vurderes nøye hvordan utbyggingsavtalene 

utformes slik at anlegg som kommunen skal overta til drift og vedlikehold innehar ønsket 

standard.  

Omdisponeringer 

Det foreslås også å omdisponere ca. 8,5 mill. kr for finansiering av nye tiltak i teknisk sektor eller 

til innsparing eller/omfordeling til andre formål. Størstedelen av omdisponeringen finansieres ved 

redusert vedlikehold. For å legge til rette for økt økonomisk handlingsrom, samt å kunne styrke 

vedlikeholdet igjen fra 2017, vil rådmannen i 2016 se på hvordan teknisk sektor kan bidra til 

reduksjon av kostnader gjennom mer effektiv bruk av arealer og om sektoren kan løse sine 

oppgaver på en smartere måte.  

Nye tiltak dekket innenfor sektorens ramme  

Det foreslås nye tiltak tilsvarende ca. 5,9 mill. kr. 

Endret fordeling for regulering kommunal andel og selvkostandel 

Nye beregninger viser at andelen som kan belastes selvkost må reduseres. Dette medfører at 

den kommunale andelen økes tilsvarende ca. 1 mill. kr. 

By- og arealutvikling, inklusive sentrumsutvikling 

Dette utviklingsområdet er forankret i kommuneplanen. Attraktive tettsteder er vesentlig for at 

innbyggere skal trives. Det er behov for større bredde i arbeidsplasstilbudet og å gjøre 

Lørenskog mer attraktiv for lokalisering av nye bedrifter og arbeidsplasser med særlig vekt på 

kunnskapsbedrifter.  

 

Det er en lang rekke tiltak som må iverksettes for å gjennomføre denne målsettingen. Det 

foreslås derfor en styrking på ca. 2,6 mill. kr til dette arbeidet inklusive videreføring av 

helhetsplanene og å igangsette arbeid med helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde. 

Konseptvalgutredning for skole, barnehage og boligplan/omsorgsboliger 

Arbeidet med konseptvalgutredning for skoler, barnehage og omsorgsboliger er startet opp, og 

vil videreføres i 2016. Sammen med en styrking av arbeidet med utbyggingsavtaler er det behov 

for å avsette ca. 1 mill. kr til formålet. 

Takster og gebyrer 

Nye takster og gebyrer for selvkostområdet finnes i vedlegg 2. Det prosentuelle tillegg på ulike 

gebyrer økes slik: 

 

 Årsgebyr renovasjon økes med 10 %.  

 Årsgebyr vann beholdes uendret. Tilknytningsgebyret økes med 3 %. 

 Årsgebyr for avløp økes med 5 %. Tilknytningsgebyret økes med 3 %. 

 Gebyr tømming av septiktanker mv. økes med 3 %. 

 Gebyr for plansaker, kart- og oppmåling økes med 4 %. 

 

Rabatten som er gitt abonnenter som oppretter E-faktura eller avtalegiro bortfaller da 

incitamentet for rabattordningen ikke lenger anses som aktuelt. 
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Øvrige tiltak  

Det iverksettes tiltak for å bekjempe spredning av fremmede skadelige arter, spesielt 

brunskogsneglen. I tillegg medfører ny forskrift for plantevernmidler at parkenheten må ta i bruk 

nye metoder for bekjempelse av ugress. 

 

For å utvikle og effektivisere kommunens eiendomsforvaltning må man i økende grad ta i bruk 

automatisering.  

21.8 Rådmannens forslag til tiltak i planperioden 

Ingen nye tiltak utover sektorens ramme fremmes. 

21.9 Årsbudsjett 2016 

Ansvar Regnskap 2014 Budsjett 2015 Forslag 2016 

7.10 - 7.11 Kommunaldirektøren 12 771 5 950 4 785 

7.51 - 7.83 Eiendom 166 675 168 844 146 066 

7.31 - 7.37 Regulering, byggesak og geodata -4 692 3 503 4 533 

7.18 - 71.18 Strategi, plan og miljø 4 893 7 220 9 550 

8.21 - 8.53 Kommunalteknikk 26 063 35 254 30 898 

8.10 - 81.0 Prosjekt 3 266 1 839 2 878 

Sum  208 976 221 919 198 710 

21.10 Fordeling på tjenester etter størrelse 
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Forslag 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
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22 Interkommunale selskaper  

Det er av kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Fet, Gjerdrum, Enebakk, 

Aurskog-Høland og Nittedal opprettet et eget interkommunalt administrativt eiersekretariat. 

Sekretariatets formål er å bidra til at kommunenes målsettinger for de tjenester selskapene har 

ansvar for realiseres gjennom å utvikle kommunens rolle som eier og bestiller overfor 

selskapene. 

22.1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 

I 2014 ble det etablert felles brannvesen på nedre Romerike med kommunene Nittedal. 

Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Aurskog-Høland som eiere.  

 

Budsjettet for 2016 bygger på et godkjent budsjett for 2015.  Sammenslåingen til felles 

brannvesen viser fortsatt både positive økonomiske effekter, økt operativ slagkraft, samt faglige 

kvalitetsgevinster.  

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 26,1 mill. kr.  

 
 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Driftstilskudd 25 926 26 162 26 110 26 110 26 110 26 110 

22.2 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for avfallshåndteringen i 

kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.  

 

ROAF skal drive innsamling, transport, behandling, mottak, sortering og omsetning av avfall, 

samt utstrakt informasjonsvirksomhet for å oppnå avfallsreduksjon. I 2015 er kommunene 

Aurskog-Høland og Rømskog innlemmet i selskapet.  

 

Statlige avgifter og pålegg om nye tiltak og økt avfallsmengde har gitt betydelige økninger i 

renovasjonskostnadene og derved avgiftene gjennom de senere år.  

 

Utgangspunktet for økonomiplaninnspillet er selskapets prognose og anslag for 2015. Det er 

avdekket en beregningsfeil i 2015 for brønner som betyr en ekstraregning for Lørenskog 

kommune i 2016 på 1,6 mill. kr. Denne er innarbeidet i budsjettforslaget.  

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 31,5 mill. kr.  

 
 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Tjenestekjøp 29 649 27 800 31 544 31 544 31 544 31 544 

 

Renovasjonsområdet skal ha 100 % inndekning. For at underskuddet på renovasjonsområdet i 

2012 og 2013 skal dekkes, må renovasjonsgebyrene økes med 10 % i 2016.  

 

Lørenskog 2. november 2015 
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22.3 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) 

Nedre Romerike Avløpsselskap eies av kommunene Skedsmo (50 %), Lørenskog (34,9 %) og 

Rælingen (14,1 %). 

 

Selskapet ble opprettet i 2008. I løpet av 2008 overtok selskapet alle eiendeler og anlegg som 

tilhørte kjernevirksomheten fra RA-2.  Samlet driftstilskudd fra ovennevnte kommuner utgjør 72,6 

mill. kr i 2016.  

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 26,8 mill. kr. 

 
 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Driftstilskudd 32 385 32 855 26 842  28 765 32 253 35 2230 

 

Tidligere underskudd og kommende investeringer tilsier en økning på ca. 5 % i gebyrnivå.  

22.4 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) 

Nedre Romerike Vannverk eies av kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, 

Sørum og Fet. Selskapet ble opprettet i 2008. Selskapet videreførte aktiviteten knyttet til NRV 

A/S og kjøpte ut eiendeler fra NRV A/S. Kjøpene ble finansiert med låneopptak. 

 

Utgangspunktet for økonomiplaninnspillet er selskapets prognose og anslaget for 2015. Den 

beregnede kubikkprisen for vann i 2016 er 5,07. Lørenskog kommunes forbruk basert på et 

gjennomsnitt for 2014 og 2015 antas å være ca. 3,9 mill. m³. 

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 20 mill. kr.  

 
 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Driftstilskudd 14 269 22 000 20 000 21 775 23 944 25 246 

 

Det foreslås ingen endring i vanngebyret for 2016. 

22.5 Romerike krisesenter IKS  

Selskapet ble opprettet i 2011 og eies av 14 kommuner på Romerike. De årlige refusjonene fra 

eierkommunene tar utgangspunkt i eierandeler som er fastsatt i selskapsavtalen. Lørenskog 

kommune har en eierandel på 12,9 %.  

 

De årlige tilskuddene fra kommunene utgjør nesten hele omsetningen til selskapet. De øvrige 

inntektene til selskapet er momskompensasjon og gaver mottatt fra organisasjoner og private 

givere. Tjenesten er lovpålagt i henhold til krisesenterloven § 2. 
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Lørenskog kommunes andel for 2016 er 2,6 mill. kr.  

 

 
Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Driftstilskudd 1 832 2 384 2 613 2 801 2 872 2 989 

22.6 Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) 

ROKUS er et interkommunalt selskap med formål å yte sekretær- og utbedringsbistand til 

kontrollutvalgene i de 13 eierkommunene på Romerike. I tillegg selger ROKUS tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune.  

 

ROKUS bistår kontrollutvalgene med å: 

 Ivareta praktiske sekretariatsoppgaver 

 Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene 

 Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting 

 Gjennomføre planer for forvaltnings- og selskapskontroll 

 Bistå i valg av revisjonsordning 

 

ROKUS utfører ikke revisjonsoppgaver. Disse ivaretas for Lørenskogs vedkommende av 

Romerike revisjon. Driftsutgiftene dekkes forholdsmessig etter medgått tid i hver kommune (60 

%) og eierkommunenes folketall (40 %).  

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 273 000 kr.  

 

 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Tjenestekjøp  279 261 273 273 273 273 

22.7 Romerike revisjon IKS 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble avviklet 1. juni 2014, og virksomheten ble overført til 

Romerike revisjon IKS. 

 

Romerike revisjon IKS er en interkommunal revisjonsvirksomhet for alle kommunene på 

Romerike. Politisk ledelse utføres gjennom et styre. Målsettingen for selskapet ble vedtatt i 

kontrollutvalgene og kommunestyrene høsten 2012: 

 

 Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet som er nyttig for kommunene. 

 Kvaliteten på revisjonstjenestene sikres ved de ansattes kompetanse og god ledelse. 

 Revisjonen må være tidsriktig og aktuell i de tjenester som leveres. Dette krever en fleksibel 

organisasjon med tverrfaglig kompetanse. 

 Styrke kontrollutvalgets og kommunestyrets oppgave med tilsyn og kontroll i kommunene. 

 Revisjonen skal være en interessant og trygg arbeidsplass, med konkurransedyktige vilkår, 

der de ansatte trives. 

 Revisjonens tjenester skal utføres effektivt – til en kostnadsriktig pris 

 

Tilskudd til selskapet er fastsatt i tråd med selskapsavtale. Betalingsmodellen som er valgt for å 

fastsette tilskuddene fra kommunene er todelt og bygger på et gradert fast grunnbeløp per 
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kommune, og resten etter innbyggertall. Grunnbeløpet er satt for å regulere de skjevhetene som 

oppstår dersom tilskuddet kun beregnes etter folketall.  

 

Lørenskog kommunes andel for 2016 er 2,9 mill. kr.  

 

i 1000 kr 
Regnskap 

2013 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Tjenestekjøp  2 662 2 739 2 739 2 739 2 739 

Fast tilskudd  133 133 133   

Sum tilskudd  2 795 2 872 2 872 2 739 2 739 
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23 Budsjettskjema - drift 

23.1 Økonomisk oversikt – drift  

i 1 000 kr Budsjett 2016 Just. bud. 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 

Driftsinntekter     

Brukerbetalinger -101 614 -101 369 -102 164 -99 466 

Andre salgs- og leieinntekter -231 409 -220 738 -213 987 -217 939 

Overføringer med krav til motytelse -209 774 -220 455 -210 978 -357 114 

Rammetilskudd -636 025 -607 508 -597 164 -604 655 

Andre statlige overføringer -48 040 -42 265 -28 850 -39 874 

Andre overføringer -353 -453 -8 213 -977 

Skatt på inntekt og formue -1 052 755 -988 358 -1 008 558 -955 055 

Eiendomsskatt -60 000 -60 000 -60 000 -60 043 

Andre direkte og indirekte skatter - - - - 

Sum driftsinntekter -2 339 971 -2 241 146 -2 229 914 -2 335 123 

Driftsutgifter - - - - 

Lønnsutgifter 1 090 495 1 079 080 1 054 439 1 054 986 

Sosiale utgifter 312 308 303 843 307 673 274 581 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 

284 831 288 160 272 072 275 772 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 357 723 358 499 362 233 392 848 

Overføringer 124 623 104 154 102 424 107 846 

Avskrivninger 110 000 133 000 133 000 105 554 

Fordelte utgifter -33 199 -37 302 -38 584 -32 306 

Sum driftsutgifter 2 246 780 2 229 435 2 193 257 2 179 280 

Brutto driftsresultat -93 190 -11 711 -36 657 -155 843 

Finansinntekter - - - - 

Renteinntekter og utbytte -29 856 -33 937 -34 537 -26 359 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -16 045 

Mottatte avdrag på utlån -60 -200 -200 -530 

Sum eksterne finansinntekter -29 916 -34 137 -34 737 -42 934 

Finansutgifter - - - - 

Renteutgifter og låneomkostninger 116 406 113 120 113 720 115 366 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - 2 143 

Avdrag på lån 86 050 85 850 85 850 86 569 

Utlån 800 800 500 1 123 

Sum eksterne finansutgifter 203 256 199 770 200 070 205 202 

 - - - - 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 173 340 165 633 165 333 162 268 

 - - - - 

Motpost avskrivninger -110 000 -133 000 -133 000 -105 554 

Netto driftsresultat -29 850 20 922 -4 324 -99 129 

Interne finanstransaksjoner - - - - 
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i 1 000 kr Budsjett 2016 Just. bud. 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

- -50 378 - -32 433 

Bruk av disposisjonsfond -4 726 -19 336 -5 800 -7 925 

Bruk av bundne fond -13 001 -30 439 -20 010 -41 720 

Bruk av likviditetsreserve - - - - 

Sum bruk av avsetninger -17 727 -100 153 -25 810 -82 079 

Overført til investeringsregnskapet - 25 000 - 19 503 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 

- - - - 

Avsatt til disposisjonsfond 42 676 49 431 25 334 12 556 

Avsatt til bundne fond 4 901 4 800 4 800 98 769 

Avsatt til likviditetsreserven - - - - 

Sum avsetninger 47 577 79 231 30 134 130 829 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - -50 378 

23.2 Budsjettskjema 1A  

 Budsjett 2016 Just. bud. 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 

Skatt på inntekt og formue -1 052 755 -988 358 -1 008 558 -955 055 

Ordinært rammetilskudd -636 025 -607 508 -597 164 -604 655 

Skatt på eiendom -60 000 -60 000 -60 000 -60 043 

Andre direkte eller indirekte skatter - - - - 

Andre generelle statstilskudd -48 040 -42 265 -28 850 -39 874 

Sum frie disponible inntekter -1 796 820 -1 698 131 -1 694 572 -1 659 627 

Renteinntekter og utbytte -25 450 -33 937 -29 117 -26 359 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 112 000 113 120 108 300 101 465 

Avdrag på lån 86 050 85 850 85 850 86 569 

Netto finansinntekter/-utgifter 172 600 165 033 165 033 161 674 

Til dekning av tidligere regnskapsmessige 
merforbruk 

- - - - 

Til ubundne avsetninger 42 676 49 431 25 334 12 556 

Til bundne avsetninger 4 901 4 800 4 800 98 769 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

- 50 378 - -32 433 

Bruk av ubundne avsetninger -4 726 -19 336 -5 800 -7 925 

Bruk av bundne avsetninger -13 001 -30 439 -20 010 -41 720 

Netto avsetninger 29 850 54 834 4 324 29 247 

Overført til investeringsregnskapet - 25 000 - 19 503 

Til fordeling drift -1 594 370 -1 453 263 -1 525 215 -1 449 203 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 594 370 1 453 263 1 525 215 1 398 825 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk - - - -50 378 
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23.3 Budsjettskjema 1B8
  

 

 2016 

Fellesområdet 14 984 

Folkevalgte 9 126 

Rådmann 2 287 

Organisasjonsavdelingen 33 733 

Teknologiavdelingen 29 104 

Økonomiavdelingen 21 803 

Oppvekst og utdanning 682 223 

Helse og omsorg 473 818 

Nav 69 447 

Kultur 51 110 

Teknisk 206 734 

Sum 1 594 370 
 

  

                                                

 

 
8
 Tallene i denne oppstillingen avviker fra rammen presentert under hver stabsavdeling/sektor. Dette skyldes finansposter under 

sektorene, og bruk av/avsetning til fond og andre statlige overføringer. 



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  142 

 

24 Investeringsbudsjettet  

24.1 Innledning  

Rådmannen foreslår at det investeres for 2,2 mrd. kr i økonomiplanperioden. Av dette er ca. 567 

mill. kr VAR-prosjekter (selvfinansierende investeringer). Investeringsbudsjettet for økonomi-

planperioden er ca. 1 mrd. høyere enn vedtatte økonomiplan for 2015 - 2018. 294 mill. kr. av 

dette er økte investeringer innenfor VAR-området, og 650 mill. kr er V-prosjekter (store/viktige 

investeringsprosjekter).  Programområdene er på det samme investeringsnivået som i gjeldende 

økonomiplan på ca. 350 mill. kr. for hele økonomiplanperioden. 

 

En stor del av økningen på V-prosjektene9 skyldes at det er avsatt ca. 270 mill. kr til utbyggings-

prosjekter, der kommunen skal dekke en andel av investeringskostnadene.  Dette gjelder 

prosjektet Lørenskog sentrum Tverrveien og prosjektet Ødegården – veikulvert under jernbanen.  

I tillegg er det avsatt midler til bygging av omsorgsboliger i økonomiplanperioden med ca. 101 

mill. kr. Ny skole på Fjellhamar med planlagt ferdigstillelse i 2020 er estimert til ca. 627 mill. kr, 

og det er lagt inn ca. 305 mill.kr i økonomiplanperioden. I tillegg vil det påløpe ca. 322 mill. kr i 

2020. 

 

Når det gjelder programområdene er det avsatt ca. 83 mill. kr til forprosjekt/utbygging av barne-

hager. 

 

Det vil også være behov for betydelige investeringer i skole, barnehage og omsorgsboliger fra 

2020 og videre utover for å dekke behov som vil oppstå som en følge av befolkningsvekst, og 

for å følge opp arbeidet med rullering av boligplanen som nå startes opp.  

 

Nye prognoser som er utarbeidet i forbindelse med KVU (konseptvalgutredning) for 

Fjellhamarområdet og sentralområdet viser at det vil være behov for store investeringer fra 2020 

og videre utover. Dette vil få betydelige konsekvenser ved rullering av økonomiplanen for 2017-

2020. 

 

Forutsatt at investeringene gjennomføres som planlagt, vil gjelden ved utgangen av økonomi-

planperioden være på ca. 3 640 mill. kr. Dersom man ser bort fra VAR-investeringene (selv-

finansierende investeringer), vil lånegjelden være på 2 945 mill. kr.  

 

Handlingsregel nr. 2 – «kommunens nettogjeld målt i % av kommunens samlede driftsinntekter 

skal reduseres» vil ikke være oppfylt ettersom det må foretas stor opplåning i perioden for å 

finansiere prosjektene. Det henvises til nærmere informasjon om dette under kapittel om 

økonomiske rammebetingelser i planperioden.  

 

Det er lagt til grunn følgende vurderinger for hvilke investeringer som anbefales prioritert: 

 

1. Alle prosjekter som er i gang og som er bundet opp av inngåtte avtaler og som følger av 

konkrete lovpålegg prioriteres. 

                                                

 

 
9
V-prosjekter: Store/Viktige prosjekter (tidligere omtalt som "VIP") 
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2. “Selvkostprosjekter” innen vann, avløp, renovasjon, feiing osv. Disse prosjektene dekkes 

ved brukerbetaling og fondsmidler. 

 

3. Vedtatte og prioriterte prosjekter som har behov for konseptvalgutredninger / utarbeidelse av 

nye/endrede forprosjekt for å fastslå endelig kostnad både hva angår selve investeringen og 

drift. Her er det tatt utgangspunkt i foreløpige nye vurderinger vedrørende antatt framdrift, og 

det presiseres at de angitte investeringsanslag de enkelte år er usikre ettersom total 

investeringskostnad ikke er ferdigberegnet. 

 

Det er også foretatt en ny vurdering av prosjekter som er vedtatt realisert i gjeldende økonomi-

plan, men hvor rådmannen anbefaler at de utsettes noe eller stoppes helt. Som en følge av 

høye investeringer i starten av økonomiplanperioden, er flere prosjekter som det ikke er vedtatt 

gjennomføring på, foreslått utsatt til slutten av økonomiplanperioden. 

 

De forslag som rådmannen ikke har inkludert i sitt forslag, er kommentert i et eget avsnitt.  

 

I økonomiplanen presenteres investeringsforslagene med de samme oppstillingene som man 

finner i de kvartalsvise økonomirapportene på investeringssiden. 

 

Alle prosjekter som har en spesiell interesse, såkalte V-prosjekter, blir presentert for seg selv. 

Øvrige prosjekter blir presentert i egne programområder.  

 

Det er også utarbeidet en egen oversikt som viser hvilke prosjekter som det foreslås avsatt 

utredningsmidler til. For nye prosjekter avsettes det midler til konseptvalgutredninger i drifts-

budsjettet, og for allerede vedtatte prosjekter finansieres utredningene i hovedsak over 

investeringsbudsjettet. 

24.2 Generelle betingelser for bruk av investeringsbudsjettet 

Grunnleggende i kommuneøkonomien er skillet mellom driftsregnskap og investeringsregnskap. 

Den kommunale regnskapsforskriftens § 3 trekker opp prinsippene for dette skillet. Løpende 

inntekter og løpende anvendelse av midler føres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler, salg og 

anskaffelse av anleggsmidler, utlån og øvrige økonomiske transaksjoner som ikke er løpende, 

føres i investeringsregnskapet og -budsjettet. 

24.3 Rådmannens forslag til investeringer i økonomiplanperioden  

I årsbudsjettet for 2016 er det foreslått investeringer for totalt 578 mill. kr. Dette er fordelt på 354 

mill. kr i V-prosjekter, 140 mill. kr i VAR-prosjekter og 84 mill. kr på programområdene. 

 

De største investeringene i 2016 er utbyggingene ved Luhr skole, Framtia barnehage, ny 

turnhall og rehabilitering og påbygging av Hagasvingen 15/17. I tillegg kommer store 

investeringer på VAR-området, som Fjellveien nord VA og trykkøkningsstasjon på Vallerud.  

 

Det er også avsatt midler til ny skole på Fjellhamar med forventet oppstart bygging i 2018 og 

forventet ferdigstillelse i 2020.  På programområdet utbygging av barnehager er det lagt inn 40 

mill. i 2017 og 2018. Det henvises for øvrig til eget kapittel om sentrale temaer der behovet for 

skole- og barnehageutbygging i perioden er omtalt. 
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I økonomiplanperioden er det også avsatt ca. 270 mill. kr til utbyggingsprosjektene Lørenskog 

sentrum Tverrveien og prosjektet Ødegården – veikulvert under jernbanen. Rådmannen vil 

komme tilbake til den endelige finansieringen av disse utbyggingsavtalene når avtalene er 

ferdigforhandlet.  

 

Under programområdene foreslås det avsatt årlige bevilgninger til rehabiliteringer/utbedringer, 

oppgraderinger, kjøp av boliger, veiprosjekter, IKT, VAR-prosjekter med mer.  

Prioritering av investeringsprosjekter innenfor de forskjellige programområdene vurderes 

innenfor tildelte rammer det enkelte år. 

 

I 2016 foreslås det at 80,5 mill. kr finansieres ved mva.-kompensasjon, inntil 400 mill. kr ved 

låneopptak, 58,8 mill. kr fra salg av eiendommer/tomter, 14 mill. kr ved 

tilskudd/spillemidler/utbyggingsavtaler, og 25 mill. ved bruk av fondsmidler. Når det gjelder salg 

av eiendommer, så vil rådmannen komme tilbake til egen sak for kommunestyret om hvilke 

eiendommer som foreslås solgt. 

 

Dersom det ikke medregnes låneopptak til VAR-prosjekter (selvfinansierende prosjekter) 

forutsettes et låneopptak på til sammen 689 mill. kr til finansiering av andre investeringer i 2016-

2019: 
 

 260 mill. kr i 2016 

 120 mill. kr i 2017 

   72 mill. kr i 2018 

 237 mill. kr i 2019 
 

i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 Sum 

V-prosjekter eks. VAR 354 143 316 910 210 458 349 125 1 230 636 

V-prosjekter VAR 53 163 31 000 60 000 1 935 146 098 

Programområder eks. VAR 83 891 116 920 93 962 59 855 354 627 

Programområder VAR 86 421 197 396 108 498 29 414 421 729 

Totalt 577 618 662 225 472 917 440 329 2 153 090 

Finansiering: - - - - - 

Mva.-kompensasjon -80 514 -78 089 -54 796 -73 616 -287 015 

Låneopptak (inkl. VAR) -399 301 -348 072 -240 812 -268 222 -1 256 407 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -58 800 -74 728 -49 300 -49 600 -232 428 

Bruk av fondsmidler -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

Tilskudd/spillemidler/utbyggingsavtaler -14 003 -136 336 -103 010 -23 890 -277 239 

Totalt -577 618 -662 225 -472 917 -440 329 -2 153 090 

24.4 Prosjekter som foreslås konseptvalgsutredet  

Rådmannen foreslår at det avsettes midler til utredninger i økonomiplanperioden. 

24.4.1 Utredningsmidler over driftsbudsjettet 

Avsetningen til utredning vil som hovedprinsipp prioriteres til prosjekter hvor løsning av behov er 

lite konkretisert og/eller det skal utredes flere mulige løsninger for å dekke et eller mange behov 

samtidig.  
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Det avsettes 2,3 mill. kr til konseptvalgutredninger i 2016:   

 KVU - skolebehov sentralområdet må fullføres. Parallelt er det behov for en KVU for behov 

for barnehageplasser i kommunen 

 KVU - boligplan må fullføres 

 

Arbeidet med KVU for skole i sentralområdet sluttstilles ved årsskiftet 2015/2016. Videre 

oppfølging med konseptvalg/forprosjekt for konkrete lokaliseringer starter i 2016. Det må tas 

høyde for tilleggsutredninger før de konkrete prosjektene kan gå over i en forprosjektfase.  

Det er stort behov for å fullføre arbeidet med konseptvalgvurdering for barnehageplasser. 

 

Arbeid med boligplan/KVU for omsorgsboliger startet i 2015 og fortsetter i 2016. Den nye 

boligplanen skal bygge på samme filosofi som den foregående (boligpyramiden), men omfatte 

alle typer boliger kommunen vil ha behov for å ha til disposisjon i fremtiden.  Boligplanen 

forventes ferdigstilt tidlig i 2016, med politisk behandling våren 2016. 

24.5 Forslag til investeringer i økonomiplanperioden. 

Investeringene deles inn i store og viktige enkeltprosjekter (V-prosjekter) og investeringer i 

programområder. V-prosjekter er de prosjektene som er av en viss størrelse (over 10 mill. kr) 

og/eller av en særskilt interesse.  

 

Prosjekt av særskilt interesse under 10 mill. kr kan være at prosjektet berører mange og/eller at 

det er en spesiell politisk interesse. Tabellen i avsnittet under gir oversikt over de prosjekter som 

rådmannen anbefaler som V-prosjekter.  

 

Øvrige prosjekter er lagt inn under et programområde. Det vil kun være den samlede bevilgning 

som presenteres for programområdene, samt en omtale av enkeltprosjektene og 

programområdets formål. 
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24.6 V-prosjekter (Store/viktige prosjekter)  

Kolonnen med overskrift beslutningspunkt viser hvilken fase prosjektet er i og gir samtidig et utrykk for graden av usikkerhet i budsjett tallet. Desto 

tidligere planleggingsfase prosjektet er i, desto mer usikkert er kostnadsanslaget. Prosjekter som ikke er kommet til et valgt konsept (BP0 prosjekter) er 

de prosjektene hvor kostnadsanslagene er beheftet med størst usikkerhet.   

 

Den faseorienterte inndelingen er: 

 
BP0: Beslutning om hvilke prosjekter som foreslås utredet (utredningsportefølje) 

BP1: Beslutning om anbefalt konsept 

BP2: Beslutning om gjennomføring (grunnlag for endelig bevilgning) 

BP3: Beslutning om sluttføring av prosjektet (sluttsak)  

 

Prosjektnummer Prosjektnavn 
Regnskap 

tom 2014 

Justert budsjett 

2015 

Prognose 

2015 

Økonomiplan 
2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

BP 0 

V1405 Rensepark Knatten Del 2 737 4 894 1 000 - - - 1 935 1 935 

V1406 Snødeponi - 1 001 500 - - - 10 000 10 000 

V1505 
Ødegården - veikulvert under jernbanen 
(Haneborgveien) 

- 1 000 - 10 000 87 395 - - 97 395 

V1507 Bjørndalsveien utredning (P801510) - 500 800 4 463 - - - 4 463 

V1509 Skårer avfallsbehandling - 1 465 500 8 000 20 000 60 000 - 88 000 

V1601 Lørenskog kirkegård, forprosjekt - - - 2 000 - - - 2 000 

V1602 Omsorgsboliger - - - 1 000 10 000 45 000 45 000 101 000 

V1603 Sørlihavna - nytt servicebygg  - - - 2 000 8 000 - - 10 000 

V1604 Ny skole på Fjellhamar - forprosjekt/bygging - - - 1 000 1 000 52 500 250 000 304 500 

V1605 Vasshjulet - - - 1 000 9 000 - - 10 000 

V1606 Gang- og sykkelvei Losbyveien (P451505) - - - 500 - 3 189 30 625 34 314 
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Prosjektnummer Prosjektnavn 
Regnskap 

tom 2014 

Justert budsjett 

2015 

Prognose 

2015 

Økonomiplan 
2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

BP 1 

V0901 Hagasvingen 17 - Rehabilitering/påbygg 2 091 6 500 2 800 20 000 61 399 3 600 - 84 999 

V1001 Lørenskog Sentrum Tverrveien 4 497 2 000 1 000 2 000 72 047 97 169 - 171 215 

V1302 Botilbud Unge Funksjonshemmede, Bårliskogen 1 932 4 919 5 500 15 033 21 435 - - 36 468 

V1407 Lørenskog Grønne Sentrum Elveparken 2 477 10 397 10 397 36 000 7 126 - - 43 126 

V1506 Trykkøkningsstasjon Vallerud (P801504) - 1 300 55 000 10 700 - - - 10 700 

V1508 Fjellveien Nord VA (P801511) - 15 921 2 000 30 000 11 000 - - 41 000 

          

BP 2 

V0801 Luhr Skole 7 571 84 000 84 000 173 311 28 586 - - 201 897 

V1301 Framtia Barnehage 2 378 17 400 18 800 43 424 7 128 - - 50 552 

V1404 Turnhall 5 827 11 503 11 503 46 875 2 795 - - 49 670 

  Boliger til unge funksjonshemmede - - - - 1 000 9 000 13 500 23 500 

Sum 
 

27 509 162 800 193 800 407 306 347 910 270 458 351 060 1 376 734 

 

Det foreslås avsatt følgende midler til V-prosjektene i økonomiplanperioden: 

 

 407,3 mill. kr i 2016 

 347,9 mill. kr i 2017 

 270,5 mill. kr i 2018  

 351,1 mill. kr i 2019 
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24.6.1 Prosjekter som foreslås finansiert over investeringsbudsjettet 

Dette er prosjekter som er i utredningsfase (BP0-prosjekter) 

Renseparken Knatten del 2 

Prosjektet er del 2 i tiltak for å etablere rensing av overflatevann samt avrenning fra snødeponi. 

Prosjektet inngår som en del av Lørenskog grønne sentrum, og det er behov for ytterligere 

utredning før endelig konsept kan velges.  

Snødeponi 

Utredningsarbeid for lagringsplass for snø pågår og det er besluttet at snødeponiet skal ha 

integrert renseløsning. 

 

Konseptvalgvurdering skal legges frem til behandling vinteren 2016. Det er gjort grunn-

leggende avklaringer av kommunens faktiske deponeringsbehov og det gjenstår noen av-

klaringer i forhold til grunnerverv. Regulert adkomst til deponiet er avklart som akseptabel 

løsning med Statens vegvesen Region Øst (SvRØ). Det er gjennomført usikkerhetsanalyse for 

en fullt ut regulert løsning og for et mindre deponi, som i større grad samsvarer med 

kommunens faktiske behov. 

Ødegården – veikulvert under jernbanen 

I forbindelse med utbygging og utvikling av Ødegården-området er det behov for en veikulvert 

under jernbanen ved Haneborgveien. Nødvendig grunnlag for fremforhandling av 

utbyggingsavtale forventes ferdigstilt innen utgangen av 2015. Politisk sak med beslutning om 

gjennomføring og reguleringsplan utarbeides i 2016. Mulig oppstart av byggearbeider i 2017.  

Bjørndalsveien VA, utredning  

Det utredes om det bør benyttes selvfallsløsning (gravitasjon), eller om det skal bygges et 

system basert på trykk når boenheter innerst i Bjørndalsveien skal avkloakkeres. Fordi 

prosjektet har høye kostnader og spesielle driftsutfordringer med selvfallsledninger vil sak med 

revurdering av alternative løsninger bli lagt frem som BP1-sak vinteren 2016.   

Skårer avfallsbehandling   

Prosjektet omhandler avfallshåndtering for området mellom Rolvsrud, Skårertoppen, Løken og 

Skårer Syd, og har sammenheng med eksisterende avfallssug på Solheim. Konseptvalg-

utredning for avfallshåndtering i området Skårer-Rolvsrud er i sluttfasen og det tas sikte på 

BP1-beslutning vinteren 2016. Antatt oppstart bygg- og anleggsarbeider er oktober 2016 med 

ferdigstillelse oktober 2018. 

Lørenskog kirkegård, forprosjekt  

Fellesrådet har tidligere varslet behov for å starte en prosess med utvidelse av Lørenskog 

kirkegård og gravlund i samsvar med reguleringsplanen for Lørenskog grønne sentrum. I Lov 

om gravplasser § 2 stilles det krav til gravreserven i kommunen: I hver kommune skal det være 

en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % 

av kommunens befolkning. Kirkevergen beregnet at Lørenskog i løpet av 2014 ville være 
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under den lovpålagte reserven, men prosjektet ble satt på vent i påvente av 

reguleringsmessige avklaringer. Det foreslås avsatt midler til forprosjekt i 2016. 

Omsorgsboliger 

I planperioden for helse- og omsorgsplanen er det et mål om å bygge 100 nye omsorgsboliger. 

For å oppfylle målsetningen bør dette arbeidet startes opp så snart det er mulig. Det er 

foreslått bygging av 10 boliger i både 2018 og 2019. Prosjektene finansieres med blant annet 

investeringstilskudd fra Husbanken og husleiebetaling fra brukerne. 

Sørlihavna, nytt servicebygg 

Dagens lokaler er i svært dårlig forfatning og ytterligere vedlikehold av brakkene lønner seg 

ikke. I tillegg tilfredsstiller ikke arbeidsforholdene for de ansatte dagens krav til fysisk 

arbeidsmiljø. Det foreslås avsatt midler til prosjektet i 2016/17. 

Ny skole på Fjellhamar, forprosjekt/bygging 

Fjellhamar skole har ikke kapasitet til å møte fremtidig vekst i elevtallet innenfor dagens 

veiledende inntaksområde. Kapasitetsutfordringene her løses i første omgang ved bygging 

av Luhr skole på Ødegården. 

 

Det er utarbeidet KVU (konseptvalgutredning) for Fjellhamarområdet, og nye utredninger 

viser at det må bygges ny skole på Fjellhamar. Det henvises til eget kapittel om «Sentrale 

tema» og utredning om barnehage- og skolekapasitet i perioden 2016-2040. 

 

Det avsettes midler til forprosjekt og bygging av ny 4 paralleller skole på Fjellhamar med 

planlagt ferdigstillelse i 2020.  Prosjektet er estimert til ca. 627 mill.kr, og ca. 305 mill.kr. av 

dette er lagt inn i økonomiplanperioden. I tillegg vil det påløpe ca. 322.mill.kr i 2020. 

Vasshjulet 

Prosjektet gjelder rehabilitering av Vasshjulet samt tilrettelegging av kulturopplevelse. 

Det er utarbeidet en KVU om prosjektet som legges frem for behandling i kommunestyret i 

desember 2015. Det er vurdert flere alternativer, og enkelte har et noe lavere ambisjonsnivå, 

men tilfredsstiller de behov, mål og krav som settes til løsningen. 

Losbyveien gang- og sykkelvei  

Arbeidet med grunnlaget for reguleringsplan for det valgte alternativ 1 vil sluttføres i løpet av 

2015. Sak om BP2 planlegges lagt fram mot slutten av 2016. 

 

Prosjekter i forprosjektfase av særskilt interesse (VIP-prosjekter- BP1) 

Hagasvingen 15 -17 - rehabilitering  

Eksisterende boliger i Hagasvingen erstattes av 12 nye leiligheter og fellesareal. Bygget er på 

to etasjer med parkeringskjeller under. Forprosjekt er startet opp med en forventet byggestart i 

2016. Ferdigstillelse er planlagt i 2017. En politisk sak fremlegges for BP2 våren 2016.  

Lørenskog sentrum/Tverrveien  

Det skal opparbeides ny bygate mellom Skårersletta og Nordliveien. Sluttføring av byggeplan 

pågår. Kommunen er i dialog med utbyggere både på nord- og sørside for å sikre løsninger og 
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nødvendig finansiering. Tiltaket forutsetter grunnerverv. Det tas sikte på å legge frem en 

politisk sak om gjennomføring som også inneholder finansieringsmodell vinteren 2016.  

Botilbud unge funksjonshemmede, Bårliskogen 

Det skal bygges bolig for syv unge beboere med funksjonshemming. Tomten er under 

omregulering. Forprosjektet pågår. Politisk sak om gjennomføring (BP2) planlegges lagt frem 

samtidig med andregangsbehandling av reguleringsplan i februar 2016. Det foreslås 

byggestart i 2016 med ferdigstillelse i 2017. 

Lørenskog grønne sentrum, Elveparken  

Prosjektet omhandler opparbeidelse av turstier og grøntområde i sentralområdet. Det knytter 

seg fortsatt usikkerhet til godkjenning av kulvert (Vegdirektoratet). I forbindelse med 

gjennomføringen av tiltak i kulvert er det søkt om tillatelse fra NVE om regulering av Losby 

vassdraget.  

  

Det er i anbudsgrunnlaget lagt opp til at kulvertarbeider og arbeider nord for Rv 159 kan tas ut 

av kontrakten om ikke prosjektert løsning kan godkjennes. Gjennomføring av arbeidene i 

kulvert kan også forskyves ett år dersom dette er nødvendig pga. tekniske forhold rundt 

vassdragsreguleringen.  

Trykkøkningsstasjon Vallerud  

Det skal bygges ny pumpestasjon på Vallerud for økt vanntrykk og kapasitet. Politisk sak som 

grunnlag for beslutning om gjennomføring (BP2) forventes ferdig vinteren 2016. Prosjektet er 

planlagt ferdigstilt i 2016.  

Fjellveien Nord VA  

Vann- og avløpsledninger i Fjellveien bør fornyes. Beslutning om gjennomføring (BP2) for hele 

Fjellveien-prosjektet (både sør og nord) forventes i desember 2015. Byggestart forventes  til 

april 2016 med ferdigstillelse i 2017. 

 

Prosjekter i forprosjektfase av særskilt interesse (V - prosjekter- BP2) 

Luhr skole og Framtia barnehage  

Det pågår bygging av ny skole og ny barnehage på Ødegården-området  med avtalt over-

levering fra entreprenør mot slutten av  2016. Byggene planlegges innredet i januar og februar 

2017 slik at de kan tas i bruk i mars 2017. 

  

Framtia barnehage vil gi 90 nye barnehageplasser i 2017. 20 av disse er planlagt erstatning for 

plasser som må legges ned grunnet nedleggelse av Bruget barnehage som i dag er lokalisert i 

leide mindre egnede lokaler.  

Ny turnhall  

Det pågår bygging av ny turnhall på Lørenskog. Byggestart er planlagt i november 2015 med 

ferdigstillelse høst 2016.  
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Boliger til unge funksjonshemmede 

Det er behov for 11 nye boliger for utviklingshemmede brukere. Det legges til grunn en brutto 

kostnad på 4,5 mill. kr. per boenhet. Behovet må ses i sammenheng med allerede påbegynt 

KVU for oppfølging av helse- og omsorgsplanen. Oppstart bygging forventes i 2018. 

Utbyggingsprosjekter som ikke er oppført i investeringsoversiktene 

 

I tillegg til de utbyggingsprosjekter som er medberegnet i investeringsoversikten, er det også et 

utbyggingsprosjekt Skårersletta (fylkesvei) som er estimert til ca. 147 mill. kr. Rådmannen vil 

komme nærmere tilbake til dette prosjektet når utbyggingsavtale skal behandles i kommune-

styret, og finansieringsmodell er avklart. 

 

Rådmannen viser for øvrig til F-sak 60/15 - KVU Skårersletta med forankring i behov, mål og 

krav. BP1-behandling forventes i begynnelsen av 2016. 
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24.7 Investeringer samlet i programområder 

Fra 2015 er de prosjekter som ikke er definert som V-prosjekter inndelt i programområder. 

Inndeling i programområder gir større fleksibilitet i forhold til gjennomføringsrekkefølge og 

prioriteringer gjennom budsjettåret. Prosjekter i programområdet følger en forenklet prosess 

med alle nødvendige beslutningspunkter for gjennomføring.  

 

BP2- beslutning (vedtak om gjennomføring) i programområdet legges fram for formannskapet 

fortløpende gjennom budsjettåret i henhold til vedtatt fullmaktsstruktur som beskrevet i K-sak 

73/2014.   

 

 Programområder 2016 2017 2018 2019 2016-2019 

P10 Oppfølging i garantitiden 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

P11 Eiendommer 
   

5 500 5 500 

P14 Kjøp av boliger (utleieboliger) 12 720 4 680 4 680 18 720 40 800 

P16 Boligsosialt utviklingsprogram 7 082 7 641 8 155 8 700 31 578 

P20 IKT 21 984 20 979 12 755 11 755 67 473 

P30 Biler og maskiner eks. VAR 2 470 2 282 1 503 1 051 7 306 

P35 Veilys og målere 7 620 3 870 3 870 3 870 19 230 

P40 Trafikksikring skoleveier 2 665 3 870 1 290 1 290 9 115 

P45 Oppgradering av gater og fortau 2 030 3 870 3 870 3 870 13 640 

P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg 4 195 7 750 3 870 1 290 17 105 

P50 Reinvesteringer Lørenskog hus 545 1 401 309 309 2 563 

P52 Mindre rehabilitering – bygg 8 615 3 387 3 160 500 15 662 

P54 Rehabilitering skoler 995 
  

- 995 

P58 Midlertidige tiltak bygg 7 470 14 190 7 500 - 29 160 

P70 Utbygging skoler 
 

1 000 1 000 1 000 3 000 

P71 Utbygging barnehager 3 500 40 000 40 000 - 83 500 

P80 Vannforsyning 2016/2019 29 021 32 430 28 656 4 316 94 423 

P88 Avløp/overvann 2016/2019 31 725 106 986 62 682 20 938 222 331 

P95 Renovasjon 25 675 57 980 17 160 4 160 104 975 

Sum programområder inkl. VAR 170 312 314 315 202 460 89 269 776 356 

Vann, avløp og renovasjon (VAR) 86 421 197 396 108 498 29 414 421 729 

Sum programområder ekskl. VAR 83 891 116 920 93 962 59 855 354 627 

 

Det foreslås avsatt: 

 170,3 mill. kr i 2016 

 314,3 mill. kr i 2017 

 202,5 mill. kr i 2018  

 89,3 mill. kr i 2019 

 

En betydelig del av foreslåtte investeringer er VAR (Vann, avløp og renovasjon)-prosjekter som 

er selvfinansierende. Programområdene er inndelt i egne investeringsprogram, og det er 

oppført under hvert programområde hvilke prosjekter som inngår under de forskjellige 

områdene. 
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24.7.1 Oppfølging i garantitiden 

Dette er tiltak som må utbedres i garantifasen og som Lørenskog kommune må bekoste. I 

utgangspunktet settes det av restmidler til dette på det enkelte prosjekt når det gjenstår midler 

på budsjettet. Det er mange prosjekter som er i garantifasen som har vært sluttført tidligere år, 

og hvor det ikke er tilstrekkelig med midler igjen på prosjektbudsjettet. Det avsettes 2 mill. kr 

per år til dette i økonomiplanperioden. 

P10 Oppfølging i garantitiden 

 Oppfølginger i garantitiden 

24.7.2 Eiendommer/boliger 

Det avsettes 5,5 mill. kr til eventuelle strategiske eiendomskjøp i 2019. 

24.7.3 Kjøp av boliger 

Kommunen kjøper årlig boliger for å kunne leie ut til blant annet helse- og omsorgsformål, og 

investeringene skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Det er foreslått investert for 12,7 

mill. kr i 2016, 4,7 mill. kr i 2017, 4,7 mill. kr i 2018 og 18,7 mill. kr i 2019.  

 

Deler av investeringene finansieres ved salg av boliger og tilskudd fra Husbanken. 

P14 Kjøp av boliger (utleieboliger) 

 Kjøp av boliger (utleieboliger) 

24.7.4 Boligsosialt utviklingsprogram  

Investeringer til kjøp av boliger delfinansiert over boligsosialt utviklingsprogram (tilskudd fra 

Husbanken) foreslås videreført fra tidligere år 

P16 Boligsosialt utviklingsprogram 

 Boligsosialt utviklingsprogram 

24.7.5 IKT 

For å imøtekomme den økende etablering av automatiserte og digitaliserte tjenester og kunne 

sikre en stabil døgnkontinuerlig tjenesteleveranse, er det behov for økt satsning på IKT. Det er 

også behov for avsetning av midler til fibernett og trådløst nettverk.  

Det er i økonomiplanperioden avsatt midler til følgende prosjekter: 

P20 IKT 

 IKT-utstyr 

 Helhetlig og robust infrastruktur for kommunens IKT-behov 

 "Sikker-print" løsning på standardisert printpark, anskaffelse og innføring  

 Nytt telefonisystem for Lørenskog kommune 

 Forprosjekt digitalisering av byggesaksarkiv 

 Digitale kanaler – selvbetjeningsløsninger 
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24.7.6 Biler og maskiner eks. VAR 

Programområdet skal dekke kommunens behov for fornyelse av bil- og maskinpark som er 

nødvendig for å opprettholde tjenesteproduksjon. Viktige innkjøp er biler til hjemmetjenesten 

og biler og maskiner knyttet til veidriften. 

P30 Biler og maskiner eksklusive VAR 

 Biler hjemmetjenesten 

 Biler og maskiner eiendom 

 Tjenestebil til landmåler 

24.7.7 Veilys og målere 

Målet for programområdet er å etablere en tilfredsstillende standard som samtidig er energi-

effektivt og som vil gi fremtidige energiinnsparinger.   

P35 Veilys og målere 

 Veilys 

 Målere til veilys 

24.7.8 Trafikksikring skoleveier 

Programområdet inneholder tiltak for å bedre sikkerhet på veiene i Lørenskog og skal bygge 

opp om mål i trafikksikkerhetsplanen for Lørenskog. Tiltak som øker trafikksikkerhet på 

skoleveier har størst prioritet. Bygging av fortau i Tulipanveien vil bli ferdigstilt i 2016 mens 

fortau i Marcus Thranes vei og Gamleveien vil bli gjennomført i de nærmeste årene. 

P40 Trafikksikring skoleveier 

 Fortau Marcus Thranesvei 

 Tulipanveien 

 Gamleveien fortau ved Rasta 

24.7.9 Oppgradering av gater og fortau  

Programområdet har som formål å heve standarden på gatenettet, og underbygge mål om 

tilgjengelighet og fremkommelighet for prioriterte transportformer.  Oppgradering av hoved-

veinett (gamle fylkesveier) har høyest prioritet. Opparbeiding av gater til kommunal standard 

inngår også i dette programområdet. 

P45 Oppgradering av gater og fortau 

 Oppgradering av tidligere fylkesveier 

24.7.10  Mindre utbedringer park- og veianlegg 

Programområdet har som mål å kunne opprettholde en tilfredsstillende standard på anlegg. 

Dette vil være mindre investeringstiltak som retter opp feil og mangler ved uteanlegg, utskifting 

lekeplassutstyr med mere.  
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P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg 

 Utskifting Lekeplassutstyr 

 Uteområder Kjenn, Fjellsrud, Løkenåsen skoler 

 Skårer terrasse og Sverres vei gangsti 

 Håkons vei, utbedringer Hundremeterskogen  

24.7.11 Reinvesteringer Lørenskog hus 

Lørenskog hus har mye utstyr og kompliserte installasjoner. Dette medfører at det må gjøres 

mindre reinvesteringer for å opprettholde standard og det tilbud som Lørenskog hus har i dag. I 

2016 planlegges det innkjøp av en ny, fleksibel prosjektor i Storstua til lokale produksjoner, 

konserter og teaterarrangementer.   

P50 Reinvesteringer Lørenskog Hus 

 Teknisk utstyr Lørenskog hus 

24.7.12 Mindre rehabilitering - bygg 

Programområdet har som mål å gjennomføre tiltak på bygg for å opprettholde en tilfreds-

stillende standard.  Ombygging i Kjennveien til aktivitetssenter for funksjonshemmede har høy 

prioritet i 2016. 

P52 Mindre rehabilitering – bygg 

 Aktivitetssenter funksjonshemmede 

 Utskifting og oppgradering av utstyr ved sykehjemmene 

 Rasta opplæringssenter – flytting, inventar og utstyr 

24.7.13 Rehabilitering skoler 

Det er i 2016 avsatt noen midler til rehabilitering av Kurland skole. Dette gjelder tilpasninger og 

ventilasjon. Det henvises for øvrig til KVU om utbygging av skoler og barnehager og 

programområde 58, midlertidige tiltak bygg.  

P54 Rehabilitering skoler 

 Kurland, utredning, tilpasning og ventilasjon 

24.7.14 Midlertidige tiltak bygg 

Programområdet har som formål å kunne gjennomføre midlertidige tiltak før permanente 

løsninger blir ferdigstilt. Eksempler på midlertidige tiltak er etablering av paviljonger på skoler 

og barnehager mens man venter på at bygg ferdigstilles. Avsetning av midler til dette formål gir 

en bedre robusthet og fleksibilitet når uforutsette behov oppstår.  Eksempel på tiltak som 

prioriteres innenfor dette programområdet i 2016 er etablering av paviljong på Solheim skole. I 

2017 er det avsatt midler til brakker/moduler til gruppen rus- og psykisk helse.  

P58 Midlertidige tiltak bygg 

 Solheim skole, paviljong 
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24.7.15 Utbygging skoler 

Befolkningsprognoser og utbyggingsplaner viser at det også er behov for utbygging av skoler 

etter økonomiplanperioden. Det henvises til KVU og plan for barnehage- og skoleutbygging 

som legges frem for kommunestyret i desember 2015. Det avsettes midler til utredning/for-

prosjekter til dette i årene 2017 -2019. 

24.7.16 Utbygging barnehager 

Befolkningsprognoser og utbyggingsplaner viser behov for barnehage i Lørenskog sentrum i 

slutten av økonomiplanperioden. Det foreslås derfor at det settes av midler til dette formålet.  

 

Det henvises til KVU og plan for barnehage- og skoleutbygging som legges frem for kommune-

styret i desember 2015. Det vil også være stort behov for utbygging av barnehager etter 

økonomiplanperioden for å dekke opp behovet som en følge av befolkningsvekst. 

P71 Utbygging barnehager 

 Ny barnehage Lørenskog sentrum 

24.7.17 Vannforsyning 2016-2019 

Programområdet har som formål å underbygge mål i teknisk hovedplan for infrastruktur 

VA. For å sikre god vannforsyning til eksisterende og nye boligområder er det nødvendig å 

bygge nye hovedledninger og rehabilitere gamle støpejerns-ledninger. Dette må gjøres for å 

sikre brannvannsforsyningen, unngå undertrykk i vannledningsnettet og for å redusere 

vannlekkasjene.  

 

NRV skal bygge ny hovedledning gjennom Lørenskog kommune, noe som gjør at kommunen 

kan bygge nye hovedledninger som kan koble seg på denne. Disse tiltakene vil sikre god 

vannforsyning for innbyggerne framover.  

Viktige tiltak som gjennomføres i økonomiplanperioden er: 

P80 Vannforsyning 2016 - 2019 

 Modellering vannforsyning 

 Tilkoblingspunkter ved ny NRV-ledning 

 Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta 

 Styringssystem vannloggere 

 Vannledning Skårer syd  

 Flytting av VA-anlegg Marcus Thranes vei 

 Styringssystem driftsovervåkning VA 

 Nordliveien vannledning til Nordli 

 Sørlihavna oppgradering av kummer og utstyr 

 Nordlimyra utkobling av dagens vannledning 

 Skårersletta oppgradering av vannledning 
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24.7.18 Avløp/overvann 2016-2019 

Programområdet har som formål å underbygge mål i teknisk hovedplan for infrastruktur VA. 

Planen legger hovedvekt på å redusere dagens fremmedvann som går til rensing samt finne 

gode løsninger for å behandle overflatevannet lokalt. I tillegg vil fare for lokal flom reduseres. 

Gamle ledninger og installasjoner må rehabiliteres og det må finnes gode løsninger for å 

behandle regnvannet lokalt. Det betales for målt mengde vann som renses, og beregninger 

viser at det er et stort potensial for å redusere mengden vesentlig. Rensekapasiteten på NRA 

er begrenset og det blir derfor viktig å sette inn tiltak for å redusere forurensningen av Nitelva 

og Øyeren.  

Viktige tiltak som planlegges gjennomført i 2016 er:  

P88 Avløp/overvann 2016-2019 

 Grønlia redusert fremmedvann  

 Redusert fremmedvann i 4 prioriterte soner 

 Liten gravemaskin VA 

 Ahus, utbedring av mikrotunnel  

 Fr. Nansens vei 68A og nordover i dalen 

 Nordlimyra omlegging av avløpsledning 

 Fjellhamar pumpestasjon og rørmateriell 

 Røykåsbekken, unngå oversvømmelser  

 Sørbygda - avkloakkering spredt bebyggelse 

 Lørenskog stasjon, redusere oversvømmelser  

 Modellering av avløpsnett, avrenning og vassdrag 

24.7.19 Renovasjon 2016-2019 

I planperioden vil det være viktig å øke tilknytningen til avfallssugene på Solheim og Skårer for 

å sikre god utnyttelse av kapasiteten i disse anleggene. Dette vil gjelde ny bebyggelse, 

eksisterende boliger og næringsvirksomhet. I tillegg er det viktig med tidlig planlegging av 

avfallsløsninger for Fjellhamarområdet. 

 

Kostnadene for etablering og drift av avfallssugeanlegg vil inngå i beregningsgrunnlaget for 

selvkost innen renovasjon.  

P95 Renovasjon 

 Solheim avfallssug nye tilkoblinger  

 

Følgende investeringer fra programområdeoversikten er knyttet til VAR-området:  

 

Programområde   2016  2017  2018  2019 

P80 Vannforsyning 2016/2019 29 021 32 430 28 656 4 316 

P88 Avløp/overvann 2016/2019 31 725 106 986 62 682 20 938 

P95 Renovasjon 25 675 57 980 17 160 4 160 

 Sum selvkostinvesteringer            86 421           197 396           108 498           29 414  
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24.8 Investeringer som rådmannen ikke finner plass for i økonomiplan 2016 - 2019 

 

Det er flere prosjekter som rådmannen ikke har funnet plass til i økonomiplanforslaget, og de 

største prosjektene er kommentert under.  

 

Det er lansert et forslag om bygging av Cheerleader- og dansehall med et estimat på ca. 100 

mill. kr. Det har ikke vært mulig å prioritere dette innenfor tilgjengelige rammer. 

 

Det er også lansert et forslag om etablering av et tilbygg ved Kjenn Folkebad. Foreløpige 

kostnadsanslag på dette er anslått til ca. 40,6 mill. kr, og det har ikke vært mulig å prioritere 

dette. 

 

I tillegg er det meldt inn flere rehabiliteringsprosjekter innenfor programområdene, og disse er 

enten forskjøvet utover i økonomiplanperioden, eller ikke prioritert inn i økonomiplanen.  
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25 Budsjettskjema - investeringer 

25.1 Økonomisk oversikt - investeringer 

Økonomisk oversikt – investering     

i 1 000 kr 

Budsjett  

2016 

Justert budsjett 

2015 

Budsjett  

2015 

Regnskap  

2014 

Inntekter     

Salg av driftsmidler og fast eiendom -58 800 -58 710 -58 710 -18 504 

Andre salgsinntekter - - - -1 364 

Overføringer med krav til motytelse -14 003 -3 527 -13 527 -48 560 

Kompensasjon for merverdiavgift -80 514 -47 460 -36 864 -18 786 

Statlige overføringer - - - - 

Andre overføringer - - - - 

Renteinntekter og utbytte - - - - 

Sum inntekter -153 317 -109 697 -109 101 -87 214 

Utgifter     

Lønnsutgifter 9 161 - - 250 

Sosiale utgifter - - - - 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 

468 438 285 968 246 775 125 869 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon - - - 58 

Overføringer 80 514 47 460 36 864 18 786 

Renteutgifter og omkostninger 15 200 8 230 7 382 3 006 

Fordelte utgifter 4 305 - - 759 

Sum utgifter 577 618 341 659 291 021 148 729 

Finanstransaksjoner     

Avdrag på lån 13 300 12 000 12 000 36 857 

Utlån 40 000 45 000 45 000 37 256 

Kjøp av aksjer og andeler 480 - - 634 

Dekning av tidligere års udekket - - - - 

Avsatt til ubundne investeringsfond - 25 000 - 18 853 

Avsatt til bundne investeringsfond - - - - 

Avsatt til likviditetsreserve - - - - 

Sum finansieringstransaksjoner 53 780 82 000 57 000 93 599 

Finansieringsbehov 478 081 313 962 238 920 155 114 

Dekket slik:     

Bruk av lån -439 301 -276 962 -226 920 -98 170 

Salg av aksjer og andeler - - - - 

Mottatte avdrag på utlån -13 300 -12 000 -12 000 -26 756 

Overført fra driftsbudsjettet - -25 000 - -19 503 

Bruk av tidligere års udisponert - - - - 

Bruk av disposisjonsfond - - - - 

Bruk av bundne driftsfond - - - - 

Bruk av ubundne investeringsfond -25 480 - - -435 

Bruk av bundne investeringsfond - - - -10 251 

Bruk av likviditetsreserve - - - - 

Sum finansiering -478 081 -313 962 -238 920 -155 114 

Udekket/udisponert                       -                          -                       -                       - 
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25.2 Budsjettskjema 2A 

i 1 000 kr 

Budsjett  

2016 

Justert budsjett 

2015 

Budsjett  

2015 

Regnskap  

2014 

Investeringer i anleggsmidler 577 618 341 659 291 021 148 729 

Utlån og forskutteringer 40 000 45 000 45 000 37 256 

Kjøp av aksjer og andeler 480    

Avdrag på lån 13 300 12 000 12 000 36 857 

Dekning av tidligere års udekket     

Avsetninger - 25 000 - 18 853 

Årets finansieringsbehov 631 398 423 659 348 021 242 328 

Finansiert slik: - - - - 

Bruk av lånemidler -439 301 -276 962 -226 920 -98 170 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -58 800 -58 710 -58 710 -18 504 

Tilskudd til investeringer - - - - 

Kompensasjon for merverdiavgift -80 514 -47 460 -46 864 -18 786 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -27 303 -15 527 -15 527 -75 316 

Andre inntekter - - - -1 364 

Sum ekstern finansiering -605 918 -398 659 -348 021 -212 140 

Overført fra driftsregnskapet - -25 000 - -19 503 

Bruk av tidligere års udisponerte  - -  

Bruk av avsetninger -25 480 - - -10 685 

Sum finansiering -631 398 -423 659 -348 021 -242 328 

Udekket/udisponert - - - - 
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25.2.1 Budsjettskjema 2B 

i 1 000 kr 

Avdrag  

på lån 

Investeringer i 

anleggsmidler 

Utlån og 

forskutteringer 

Kjøp av aksjer 

og andeler 

Aksjer og andeler    480 

Startlån 13 300  40 000  

Prosjektkontoret     

Framtia Barnehage   43 424   

Luhr Skole   173 311   

Hagasvingen 15-17 - Rehabilitering/påbygg  20 000   

Lørenskog Grønn S. Elveparken   36 000   

Botilbud for unge funksjonshemmede  15 033   

Bjørndalsveien utredning VA  4 463   

Lørenskog Sentrum/Tverrveien  2 000   

Fjellveien Nord Va  30 000   

Utredning nytt anlegg Skårer og Rolvsrud  8 000   

Omsorgsboliger  1 000   

Vallerud trykkøkningsstasjon  10 700   

Sørlihavna, Servicebygg  2 000   

Lørenskog kirkegård og gravlund, utvidelse  2 000   

Fjellhamar, ny skole  1 000   

Losbyveien, gang- og sykkelsti   500   

Vasshjulet  1 000   

Boligsosialt utviklingsprogram  7 082   

Avløp/overvann 2015-2018  31 725   

Mindre rehabilitering – bygg  8 615   

Reinvesteringer Lørenskog Hus  545   

Mindre utbedringer park- og veianlegg  4 195   

Midlertidige tiltak bygg  7 470   

Vannforsyning 2015-2019  29 021   

Biler og maskiner Eks. VAR  2 470   

Ikt  21 984   

Oppfølging i garantitiden  2 000   

Renovasjon  25 675   

Trafikksikring skoleveier  2 665   

Oppgradering av gater og fortau  2 030   

Veilys og målere  7 620   

Utbygging barnehager  3 500   

Kjøp av boliger  12 720   

Turnhall  46 875   

Ødegården - veikulvert under jernbanen  10 000   

Rehabilitering skoler  995   

Totalsum 13 300 577 618 40 000 480 
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Vedlegg 1 

26 Budsjettforslag Lørenskog kirkelige fellesråd 2016 

 

I samarbeidsavtalen mellom Lørenskog kommune og Lørenskog kirkelige fellesråd av 12. april 

2012, heter det i pkt. 3.2.2: "Fellesrådets forslag til budsjett og økonomiplan legges til grunn for 

kommunalsjefens arbeid med budsjett og økonomiplan, og følger i sin helhet med forslaget til 

budsjett/økonomiplan til kommunestyret." 

 

Nedenfor følger fellesrådets budsjettforslag for 2016. 

 

Beskrivelse av området samt målgruppe 
 

Ansvarsområdet omfatter kommunens engasjement i forbindelse med livssynssamfunn: Den 

norske kirke og andre livssynssamfunn, kirkegård og krematorium.  

 

Den norske kirke i Lørenskog består av to sokn; Skårer og Fjellhamar. 

 

Målgruppe er alle kommunens innbyggere. 

 

Kirken i Lørenskog brukes av over 1 700 innbyggere per uke. Både Fjellhamar og Skårer kirke 

fungerer som samfunnshus for mange av kommunens lag og foreninger i tillegg til egne 

aktiviteter. Gjennom egne ansatte og over 430 frivillige medarbeidere utfører kirken viktige 

samfunnsoppgaver for Lørenskog.  

 

Ansvarsområdet er delt i tre delområder: 

 

 Kirkelig administrasjon og drift 

 Kirkegård og gravlund 

 Andre livssyn 

 

Kulturtjenesten har ansvaret for den kommunale støtten til andre tros- og livssynssamfunn og 

krematorium. 

 

Hovedmål 

 

(Utdrag fra Lørenskog kirkelige fellesråds handlingsplan): 

"Fellesrådet skal legge forholdene til rette for gudstjenester og andre kirkelige handlinger for 

innbyggerne i Lørenskog. Med kirkelige handlinger menes dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel, 

gravferd, undervisning, kirkemusikk og kulturarbeid, diakoni og nettverksarbeid, samt kirkelig 

aktivitet." 

 

Utfordringer og rammebetingelser i driftsbudsjettet 
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1. Innen rammen kr 11 672 000 som vedtatt i kultur- og idrettsstyret 15.5.2015 

 

2. Utenfor rammen: Finansiering av nye stillinger. 

 

3. Investeringstiltak i økonomiplanperioden 2016-2019. 

 

Krav om effektiviseringstiltak: 

Det meldte krav om effektiviseringstiltak i 2016 på 200 000 kr er ikke mulig i vår drift ved å 

redusere driftskostnader. Å stenge kirker vurderer vi som uforsvarlig og i strid med lov og 

forskrift. I og med at 72 % av våre totale driftskostnader er personalkostander kan det kun skje 

ved at sykefravær ikke erstattes og at eventuelle vakante stillinger blir stående ubesatt en tid. 

Det siste vurderes som uforsvarlig. 

 

Personal 

Samlede personalkostnader utgjorde 72 % for 2014. Denne andelen har økt jevnt det siste 

tiåret, selv med uendret bemanning og økt aktivitetsnivå. Selv med samarbeidsavtale med 

kommunen som dekker sentrale lønnsendringer, er det en utfordring når personalkostnadene 

øker mer enn endring i det årlige tilskuddet 

 

Fellesrådet er arbeidsgiver for 16,0 stillinger finansiert av Lørenskog kommune. Kirken i 

Lørenskog har lav bemanning, og lønnsnivå som omfattes av minstelønnsgarantier. Manglene 

fører til at fagstillingene ikke får den administrative støtten som er definert i kirkelovens § 15 d.  

 

Det er behov for flere ansatte for å drifte to store menigheter med høy aktivitet. For framtiden 

vil følgende nye stillinger prioriteres: 

 

Ny fagstilling på Lørenskog kirkegård og gravlund. 

Bemanningen på kirkegården er ikke endret de siste 14 årene, selv om både arealet og antall 

gravferdshandlinger har økt. Med den nye utvidelsen som det nå arbeides med øker arealet 

ytterligere, og krever en ny fagarbeiderstilling for å sikre forsvarlig drift.  

 

Diakonstilling. 

Skårer sokn har ikke diakonstilling. Det har vært et stort savn i mange år, og har ikke blitt 

mindre når folketallet vokser så raskt som det gjør nå. Dersom det er mulig å finansiere 50 % 

av stillingen lokalt, vil det være svært gode muligheter til å få finansiert tilsvarende fra Borg 

bispedømmeråd. 

 

Drift og vedlikehold 

De faste driftskostnadene ved å drive både kirkegård og Lørenskogs 3 kirker øker år for år. Det 

er gjennomført driftsmessige ENØK-tiltak der det er mulig. Begge arbeidskirkene har nå blitt så 

gamle at vedlikeholdsbehovet øker. 

Den årlige bevilgning på 500 000 kr pr år til vedlikehold har vært viktig, og det bes om at denne 

videreføres.  
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Kort omtale av de viktigste uløste utfordringene i drift 

 

Administrasjon 

Vi har i det siste 10-året ikke økt antall årsverk i administrasjon, men folketallet har økt. Den 

demografiske sammensetning av befolkningen gir både økte og nye utfordringer. Med den 

samlokalisering vi har med ett kontor for hele kommunen i Lørenskog Hus er det mulig med 

faglig forsvarlig drift, selv med lav administrativ bemanning.  

 

Diakoni 

Skårer sokn, som et av landets største, har ikke diakon, og med økt innbyggertall og ikke minst 

mange eldre er det er sterkt behov for en diakonstilling. 

Finansieringsmodellen for diakonstilling er 50/50 lokalt-sentralt. Det betyr at dersom det er 

mulig å finansiere en halv stilling lokalt vil det kunne utløse tilsvarende finansiering gjennom 

bispedømmerådet. 

Fellesrådet ønsker å prioritere dette. En slik stilling kan også være med på å løse uløste 

kommunale oppgaver i henhold til samhandlingsreformen i helsesektoren.  

 

Lørenskog kirkegård og gravlund 

Antall årsverk for en forsvarlig drift og vedlikehold er ikke endret siden 1970-tallet selv om 

arealet er mer enn doblet og antall gravlegginger øker. Det er presserende å komme i gang 

med ny utvidelse for å dekke framtidig behov. Det gir enda større behov for behov for en ny 

fagstilling. Maskinparken er godt oppgradert etter brannen i 2010, og det er derfor svært lite å 

hente ved ytterligere mekanisering. Takket være godt vedlikehold er maskinparken i god stand. 

Fra 2017 vil det være behov for utskifting av traktor.  

 

Utfordringer i investeringsbudsjettet 

 

Fellesrådet er godt fornøyd med kommunestyrets vedtak om økonomiplan 2015-2018, og 

ønsker at tiltaket utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund videreføres, og bevilgning 

gjentas. 

Den kostnadsramme som er stipulert tidligere for denne utvidelsen er basert på erfaringstall fra 

siste utvidelse 2005-2007.  

 

Prosjekt 2015 2016 2017 2018 

Rehabilitering av Skårer kirke  4 000  
 

Ny orgelløsning Lørenskog kirke 51 4 500 
 

 

Rehabilitering av Fjellhamar kirke   1500  

       

  



 

LØRENSKOG KOMMUNE  ØKONOMIPLAN 2016 - 2019   165 

 

 

Forslag til driftsbudsjett 2016 

 

Omsøkt total ramme kr 11 672 000  

 
Drift innenfor rammen – ansvar 67100 
Trossamfunnet Den norske kirke 

2016 

Utgift 9 220 

Inntekt 0 

Netto 9 220 

 
Drift innenfor rammen – ansvar 39300 
 Kirkegård og gravlund 

2016 

Utgift 2 452 

Inntekt 0 

Netto 2 452 

 
Drift utenfor rammen – ansvar 67100 
Trossamfunnet Den norske kirke 

2016 

Utgift 

 50 % finansiering av diakon 

 
375 

Inntekt 0 

Netto 375  

 

 
Drift utenfor rammen – ansvar 39300 
 Kirkegård og gravlund 

2016 

Utgift 

 Fagarbeider 

 
550 

Inntekt 0 

Netto 550 
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Vedlegg 2 

27 Brukerbetaling, takster og gebyrer 

27.1 Oppvekst- og utdanningssektoren 

 
Grunnlag for beregning 2015 

Rådmannens forslag 
2016 

Barnehagene  per måned per måned 

Foreldrebetaling barnehagebarn    

Full barnehageplass (makspris) for 
bruttoinntekter over 473 000 kr 

5 dager per uke 2 580 2 580 

Ved fleksible/delte plasser er det reduksjon i 
forhold til antall timer.  

   

Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for 
første søsken, deretter 50 % 

   

Inntektsgradert betaling (etter søknad)  
For familier med brutto-inntekt 
som er lavere enn 473 000 kr  

6 % av bruttoinntekt 

Ordning med gratis kjernetid (etter søknad) 
For familier der bruttoinntekt er 
lavere enn 405 000 kr 

  

 Kostpenger  220 250 

Sats for full barnehageplass (makspris) og ordning med inntektsgradert betaling og kjernetid justeres i tråd med Stortingets 
vedtak 

Skolefritidsordningen   per måned per måned 

SFO - brukerbetaling  Hel plass 2 891 2 957 

SFO – brukerbetaling 
Redusert plass – inntil 12 t per 
uke (25 t i skolefrie uker) 

2 088 2 136 

SFO – brukerbetaling inntektsgradert  Helplass - inntekt 0-3 G 1 156 1 183 

SFO – brukerbetaling inntektsgradert Redusert plass - inntekt 0-3 G 1 043 1 067 

SFO – brukerbetaling inntektsgradert Helplass - inntekt 3-4,5 G 2 016 2 062 

SFO – brukerbetaling inntektsgradert Redusert plass - inntekt 3-4,5 G 1 670 1 708 

SFO – oppjustering til hel plass i skolefrie uker Ekstrasats per uke 198 203 

Søskenmoderasjon: 20 % moderasjon for 
første søsken, deretter 30 %  

 
  

Kostpenger  150 160 

G (grunnbeløp) per 1.5.2015: 90 068 kr   

Musikk- og kulturskolen   per år per år 

Instrumentalundervisning Full pris  4 620 4 800 

Instrumentalundervisning Pris med søskenmod. 25 % 3 465 3 600 

Instrumentalundervisning Pris med søskenmod. 35 % 3 000 3 120 

Øvrige tilbud  per kurs per kurs 

Tegnekurs  1 580 1 645 

Barnehagegruppe Pris per plass 822 855 

Barnehagegruppe Pris per plass med søskenmod. 617 641 

SFO tegnekurs 5 ukers kurs 450 470 

Vokalist/sceneopptreden  2 235 2 325 

Gitarkurs (i grupper)  1 570 1 635 

Dansekurs (barneballett, hip hop, 
moderne/kreativ dans) 

Elevplass 15 ukers kurs ulike priser 1 615 
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Grunnlag for beregning 2015 

Rådmannens forslag 
2016 

Dansekurs – to kurs Elevplass - pris for to dansekurs  2 600 

    

Rasta opplæringssenter     

Norskkurs dagtid 
Pris per semester (bøker 
kommer i tillegg) 

10 750 13 530 

Norskkurs kveldstid 
Pris per semester (bøker 
kommer i tillegg) 

5 350 6 600 

Norskkurs Pris per time 50 60 

Norsk prøve 
Per type prøve (skriftlig, muntlig 
og for hver delprøve skriftlig) 

850 880 
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27.2 Helse- og omsorgssektoren 

Tjenesteområde: Helse og omsorg 2015 Rådmannens forslag 2016 

Korttidsopphold i institusjon 

 

147 kr per døgn. 

 

 

Satsene justeres i tråd med 

Stortingets vedtak. 

Dag- eller nattopphold i institusjon 77 kr per dag- eller nattopphold.  
Satsene justeres i tråd med 

Stortingets vedtak. 

Langtidsopphold i institusjon Vederlagsforskriftens maksimalsatser. 
Vederlagsforskriftens 

maksimalsatser. 

Opphold ved dagsenter 

118 kr per dag uten transport, maksimalt  

1 770 kr per måned. 

 

150 kr per dag med transport, maksimalt  

2 250 kr per måned. 

Ektefeller halv sats. 

 

122 kr per dag uten 

transport, maksimalt  

1 830 kr per måned. 

 

156 kr per dag med 

transport, maksimalt  

2 340 kr per måned. 

Ektefeller halv sats. 

Leie av hybelleilighet ved Rolvsrudhjemmet 
146 kr per døgn for leie av hybel, 118 kr per 

døgn for alle måltider 

 

152 kr per døgn for leie av 

hybel, 122 kr per døgn for 

alle måltider 

Leie av hybelleilighet ved Dovre (blokk) 146 kr per døgn for leie av hybel 

 

152 kr per døgn for leie av 

hybel 

Trygghetsalarm 

Brukere med netto inntekt for husstanden 

under 2 G: 90 kr per måned/1 080 kr per år. 

 

Øvrige brukere: 338 kr per måned/4 056 kr 

per år.  

 

Brukere med netto inntekt 

for husstanden under 2 G:  

94 kr per måned/1 128 kr 

per år 

 

Øvrige brukere: 350 kr per 

måned/4 200 kr per år.  

Levering/utkjøring av mat 

Brukere med netto inntekt for husstanden 

under 2 G: 81 kr per måltid levert. 

Øvrige brukere: 104 kr per måltid levert 

 

Brukere med netto inntekt 

for husstanden under 2 G: 

84 kr per måltid levert. 

 

Øvrige brukere:108 kr per 

måltid levert 

Billettpriser ved basseng Rolvsrudhjemmet Honnør: 47 kr. Voksen: 57 kr. Barn: 36 kr                                           
Honnør: 50 kr. Voksen: 60 

kr. Barn: 36 kr                                           

Egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand Grunnlag for beregning 2015 2016 

Maksimalt antall timer er satt til 7 timer per måned (3 timer for brukere med inntekt inntil 2G)   

Timepris Inntekt 0 -2 G (180 136 kr) 50 50 

Maksimalpris per måned Inntekt 0 - 2 G (180 136 kr) 150 150 

Timepris Inntekt 2 G-3 G (180 137 kr - 270 205 kr) 160 166 

Maksimalpris per måned Inntekt 2 G-3 G (180 137 kr - 270 205 kr) 1 085 1 162 

Timepris Inntekt 3 G-4 G (270 206 kr - 360 272 kr) 220 228 

Maksimalpris per måned Inntekt 3 G-4 G (270 206 kr - 360 272 kr) 1 484 1 596 

Timepris Inntekt over 4 G (360 273 kr) 277 288 

Maksimalpris per måned Inntekt over 4 G (360 273 kr) 1 862 2 016 
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27.3 Kultursektoren 

 
Rådmannens forslag 2016 

Utleie av lokaler og billett priser er definert i tre kategorier. 
 
Kategori A: Gratis leie, etter gratisprinsippet i Lørenskog 
Kategori B: Subsidiert leie 
Kategori C: Ordinær leie 

 

Utleieobjekt Kategori A Kategori B Kategori C 

Fjellhamarhallen - Spilleflate/bane (per time)    

Fjellhamarhallen - Alle spilleflatene/banene (per 

time) 
 330 670 

Fjellhamarhallen - Klatreveggen (per time)  330 670 

Fjellhamarhallen - Garderober (Ved utleie til 

andre enn leietakere av spilleflater og 

klatrevegg (per garderobe per gang) 

 150 280 

Skårerhallen - Spilleflate/bane (per time)  330 670 

Skårerhallen - svømmehallen (per time)  400 800 

Skårerhallen - Garderober (Ved utleie til andre 

enn leietakere av hallen og svømmehallen (per 

garderobe per gang) 

 150 280 

Kjennhallen - Spilleflate/bane (per time)  330 670 

Kjennhallen - Garderober (Ved utleie til andre 

enn leietakere av hallen (per garderobe per 

gang) 

 150 280 

Lørenskoghallen - Hallen, en håndballenhet 

(per time) 
 330 670 

Lørenskoghallen - Gymnastikksalen (per time)  200 410 

Lørenskoghallen - Treningslaboratoriet (per 

time) 
 200 410 

Lørenskoghallen - Kafeen (per time)  200 410 

Lørenskoghallen - Garderober (Ved utleie til 

brukere av Torshovbanen og lignende (per 

garderobe per gang) 

 150 280 

Lørenskoghallen - Vestibyler, til salgsutstillinger 

o.l. 
 Etter avtale Etter avtale 

Lørenskog hus - Storstua konferansepakke  11 300 19 400 

Lørenskog hus - Storstua billettarrangement   5 400 10 800 

Lørenskog hus - Vasshjulet konferansepakke   8 100 12 400 

Lørenskog hus - Vasshjulet billettarrangement   3 000 6 000 

Lørenskog hus - Drømmeslottet 

billettarrangement 
 1 750 3 500 

Lørenskog hus - Drømmeslottet øvrig 

arrangement 
 875 3 500 

Lørenskog hus - Kinosal 1 Virkedager kl. 9-16  1 750 3 500 

Lørenskog hus - Kinosal 1 Virkedager etter kl. 

16 
  10 500 

Lørenskog hus - Kinosal 1 lørdag/søndag   10 500 

Lørenskog hus - Kinosal 2 Virkedager kl. 9-16  2 000 4 000 

Lørenskog hus - Kinosal 2 Virkedager etter kl. 

16 
  12 000 

Lørenskog hus - Kinosal 2 lørdag/søndag   12 000 

Lørenskog hus - Kinosal 3 Virkedager kl. 9-16  1 750 3 500 
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Rådmannens forslag 2016 

Lørenskog hus - Kinosal 3 Virkedager etter kl. 

16 
  10 500 

Lørenskog hus - Kinosal 3 lørdag/søndag   10 500 

Lørenskog hus - Kinosal 4 Virkedager kl. 9-16  3 500 7 000 

Lørenskog hus - Kinosal 4 Virkedager etter kl. 

16 
  21 000 

Lørenskog hus - Kinosal 4 lørdag/søndag   21 000 

Lørenskog hus - Møterom Framtia  800 1 600 

Lørenskog hus - Møterom Snippen  550 1 100 

Lørenskog hus - Møterom Framtia/ Snippen  1 150 2 300 

Lørenskog hus - Møterom Bråtan 850 850 1 700 

Lørenskog hus - Møterom Lia 450 450 900 

Lørenskog hus - Møterom Høgda 330 330 660 

Lørenskog hus - Møterom Tangen 550 550 1 100 

Lørenskog hus - Prøvesalen billettarrangement  2 600 4 300 

Lørenskog hus - Prøvesalen øvrig arrangement  1 800 4 300 

Lørenskog hus - Volt scene  525 1 050 

Kjenn samfunnshus - Samfunnshallen basisleie   2 200 4 400 

Kjenn samfunnshus – Vestibyle  Etter avtale Etter avtale 

Rådhusparken - ikke kommersiell aktivitet    

Billettpriser ved Kjenn folkebad 2016 

Voksen   70 

Barn   40 

Honnør   60 

Klippekort, 10 klipp voksen   600 

Klippekort, 10 klipp barn   350 

Klippekort, 10 klipp honnør   500 

Klippekort, 25 klipp voksen   1 400 

Klippekort, 25 klipp barn   750 

Klippekort, 25 klipp honnør   1 200 

Klippekort, 50 klipp voksen   2 500 

Klippekort, 50 klipp barn   1 300 

Klippekort, 50 klipp honnør   2 100 

Familiebillett   175 

Morgenbad inklusive kaffe   50 
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27.4 Teknisk sektor 

 
2015 

Rådmannens  
forslag 2016 

Vanngebyr 
  

Tilknytningsgebyr per m² 85,80 88,37 

Årsgebyr 14,88 14,88 

Målerleie 
  

Mindre boliger med rørdimensjon inntil 1 1/2 tommer 300,41 300,41 

Bolig/næring med rørdimensjon inntil 2 tommer 566,50 566,50 

Boliger fellesmåler/næring 150x300 1 483,25 1 483,25 

Boliger fellesmåler næring 200x350 2 026,00 2 026,00 

Boliger fellesmåler/næring kombi 100mm 2 740,38 2 740,38 

Boliger fellesmåler næring kombi 150 mm 3 427,75 3 427,75 

Avløpsgebyr 
  

Tilknytningsgebyr per m² 72,85 75,04 

Årsgebyr per m³ 13,21 13,87 

Feie- og tilsynsgebyr 
  

Per pipeløp 522,20 522,50 

Renovasjonsgebyr forbruksavfall 
  

140 liter beholder 3 496,00 3 845,60 

240 liter beholder 6 644,13 7 308,54 

360 liter beholder 9 441,50 10 385,65 

660 liter beholder 16 364,50 18 000,95 

2500 liter container 59 795,69 65 775,26 

4000 liter container 94 415,00 103 856,50 

6000 liter container 138 822,25 152 704,48 

8000 liter container 181 833,69 200 017,06 

10 000 liter container 223 795,75 246 175,33 

Avfallsbrønner per boenhet - ny fra 1.1.2016 
 

3 464,50 

Gebyr for pålagt tømming av septiktanker mv. 
  

Slamvolum inntil 3 m³ 1 738,10 1 790,24 

Slamvolum mellom 3-4 m³ 2065,70 2 127,67 

Slamvolum mellom 4-5 m³ 2393,30 2 465,10 

Slamvolum utover 5 m³ 2724,80 2 806,54 
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§ 1 Boenheter (ENDRET)

Saksbehandling av boligbygg med en eller flere boenheter, og nye boenheter  i eksisterende bebyggelse

betales per selvstendig boenhet med gebyr etter følgende oppstilling:

1.1 Første boenhet 38 317

deretter for andre til og med 6. enhet 19 549

fra og med 7. enhet 7 820

1.2

§ 2 Arealsatser

0-10 m² 4 071

11-25 m² 6 427

26-200 m²    6 240 kr for første 25 m², deretter per påbegynte 25 m² 4 231

201-500 m² 34 996 kr for første 200 m², deretter per påbegynt 50 m² 4 456

501-1000 m²      60 954 kr for første 500 m², deretter per påbegynt 100 m² 4 692

1001 m²         83 730 kr for første 1000 m², deretter per påbegynte 200 m² 5 624

§ 3 Bruksendring

                                                    Minimumsgebyr 4 692

§ 4

Saksbehandling gjelder pr. forhold

4.1 Søknader om lokal god- Tiltaksklasse 1 2 357

kjenning og ansvarsrett Tiltaksklasse 2 4 713

Tiltaksklasse 3 9 384

§ 5 Igangsettingstillatelse

minimumsbeløp 4 071 for § 5.1

minimumsbeløp 7 820 for § 5.2

5.1 15 %

5.2 deretter per søknad med 30 %

Om kommunen ved tilsyn finner avvik i  kontrolldokumentasjon, kan tiltakshaver belastes direkte for utgifter  til dekning av 

sakkyndig bistand.

Dersom annet ikke er nevnt utregnes alle arealer som bruksareal (BRA) i henhold til NS 3940:2007. For andre areal 

benevnt som bebygd areal (BYA) vises til veileder T-1459. 

19 550Sekundær boenhet i ny og eksisterende småhusbebyggelse, med bruksareal mindre enn 50 

m² betales med gebyr per enhet

Saksbehandling av alle andre bygg, tilbygg og påbygg, byggearbeider i og under eksisterende etasjer, betales med 

gebyr etter følgende tabell.

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 

I tillegg til gebyr for byggesaksbehandling vil det kunne komme gebyrer for situasjonskart og/eller annet kartmateriale samt 

eventuelle kommunale avgifter, se egne gebyrregulativ.

Gebyrene gjelder per bygg eller forhold og for alle typer søknader og meldinger.

Kommuneplanens definisjon av "småhusbebyggelse" gjelder.

Gebyr for tilsyn i medhold av plan- og bygningsloven er inkludert og utgjør ca. 10 % av gebyret etter §§§ 1, 2 eller 3. 

For kombinasjonsbygg (boligformål og andre formål) beregnes gebyret for boligdelen i henhold til regulativets § 1 og 

gebyret for øvrige arealer i henhold til regulativets § 2.

Gjelder forhold i samsvar med godkjent reguleringsformål. 

For saksbehandling av tiltak med/uten endring i bruksareal (BRA) beregnes gebyr etter satser i §§ 1 eller 2 

avhengig av ny bruk.        

Gebyr beregnes etter hele tiltakets bruksareal, og beregnes som en % -del av satsene i § 2 med et 

1. og 2. søknad om igangsettingstillatelse betales med 

Godkjenning av foretak/søknad om ansvarsrett  (UTGÅR)
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§ 6 Endring av tillatelse (ENDRET)

Minimumsgebyr 4 713

§ 7 Ferdigmelding

Saksbehandling gjelder per forhold.

Gebyret beregnes på grunnlag av kompleksitet (tiltaksklasse) og størrelse (bruksareal) som en %-del av 

av satsene i § 2

Minimumsgebyr 3 910

7.1 Midlertidig brukstillatelse, 1. og 2. forhold hver tiltaksklasse 1 22 %

tiltaksklasse 2 og 3 27 %

7.2 Deretter per forhold tiltaksklasse 1, 2 og 3 32 %

7.3 Ferdigattest for 1. og 2. forhold hver tiltaksklasse 1 15 %

tiltaksklasse 2 og 3 20 %

7.4 Deretter per forhold tiltaksklasse 1, 2 og 3 25 %

§ 8 Ulovligheter

Ulovligheter saksbehandles i overensstemmelse med det saksbehandlingsgebyr forholdet ville ha utløst 

 etter dette gebyrregulativet og med et tillegg på 50 % for å dekke ekstra arbeid med det ulovlige 

 forholdet. Ved avslag på søknad innrømmes ikke avkorting av gebyret i henhold til § 14 C

Ved oppfølging av ulovlige forhold kan kommunens merarbeid kreves dekket etter medgått tid,

for tiden gebyr per time 

§ 9 Annet enn bygg

9.1 Saksbehandling av søknader om tillatelse til tiltak for annet enn bygninger

betales med gebyr på

9.2 Arbeider med terreng, veier og plasser; saksbehandling av tillatelse til tiltak 

som oppfylling, utgraving og planering uten tilknytning til bygg betales 

med 20 % av gebyr i henhold til satser i § 2  hvor tiltakets utstrekning i m2 legges til grunn

Minimumsgebyr 4 692

§ 10 Riving

Gebyr for evt. avfalls- og miljøsaneringsplan er inkludert i gebyret for riving. 

Gebyr for riving beregnes etter det bruksareal som rives og som 18 % av satsene

 i § 2 med Minimumsgebyr 4 071

§ 11 Skilt

Gebyret gjelder pr. skilt.

Informasjonsskilt (NS 3041:2007) montert som en sammenhengende gruppe kan vurderes som et  skilt 

dersom tekst har like fonter og er tilpasset byggets fasade. 

11.1 Frittstående henvisnings-, orienterings- og opplysningsskilt (NS 3041:2007) 2 357

11.2 Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde og lignende 6 267

11.3 Fasade- og uthengsskilt (ikke reklameskilt) 1 564

§ 12 Forhåndkonferanase

Forhåndskonferanse med referat iht plan- og bygningsloven 3 910

Ved endringer som innebærer økning av bebygd areal og/eller bruksareal betales gebyr i henhold til satser i § 2. 

For søknader om endring av tidligere gitt tillatelse illegges minimumsgebyr.

803

5 463
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§ 13 Dispensasjoner

13.1 Saksbehandling av dispensasjoner 

for andre forhold enn fra planformål betales med gebyr på 16 925

§ 14 Betalingsbestemmelser

a Gebyr skal betales etter faktura fra Lørenskog kommune.

b Gebyret beregnes etter det regulativ som gjelder når søknad er komplett.

c For behandling av søknader som ikke godkjennes eller avslås som ufullstendig, skal gebyr betales med  

 halvparten av gebyret etter bestemmelsene i dette regulativ. 

d For påbegynt saksbehandling av søknader som trekkes tilbake, skal gebyr betales med halvparten av  

gebyret etter bestemmelsene i dette regulativ. 

e For saksbehandling av dispensasjonssøknader skal fullt gebyr etter § 13 betales uansett utfall av søknaden.

f Eventuelt gebyr for tinglysing kommer i tillegg.

g Merverdiavgift beregnes ikke på gebyrer.

§ 15 Urimelig gebyr (NY)

For tiltak med svært mange boenheter og/eller spesielt stort bruksareal som medfører at gebyr blir

urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen fastsette

redusert gebyr.
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§ 1 Saksbehandling

Behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring og opprettelse av 

volum (m3) betales gebyr

10 499

Gebyret for fradeling til selvstendig byggetomt (ny matrikkelenhet) er stykkpris per tomt  som 

oppstår ved deling, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom.

Geodataseksjonens ordinære gebyrer for oppretting av ny matrikkelenhet, arealoverføring  og 

grensejustering kommer i tillegg.

Søknad om dispensasjon fra lov, plan og forskrift.  Gebyr beregnes pr. dispensasjonsforhold. 

 8 700 dett er prisen i Oslo

Byggesak i LK har 16925
Det beregnes 50 % gebyr ved avslag. For saksbehandling av dispensasjonssøknader skal 

gebyr etter § 1 betales uansett utfall av søknaden.

Oppretting av matrikkelenhet

§ 2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

For oppretting av ny matrikkelenhet og for hvert seksjonert uteareal betales gebyr etter følgende 

tabell:

0-500 m² 12 887

501-2000 m² 32 817

Deretter per 500 m² til 5000 m² 3 102

Deretter per 1000 m² til 10 000 m² 3 102

Over 10 000 m² per påbegynte 1 000 m² 1 549

Maksimalt gebyr for oppretting av en matrikkelenhet settes til 168 024

Ved oppretting av flere tilgrensende matrikkelenheter samtidig betales 80 % av satsene for  

den 5. tom. den 10. matrikkelenheten. Fom. den 11. matrikkelenhet betales 20 % av satsene. 

Oppretting av matrikkelenhet tabell med tillegg av 25 % over volum (anleggseiendom m³) 

betales etter ovenstående tabell med tillegg av 25 %.

§ 3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er  koordinatbestemt ved

 oppmålingsforretning/eller klarlegging av rettigheter

For de første 2 grensepunktene 8 925

Deretter i tillegg per punkt 2 100

§ 4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved  

oppmålingsforretning

For de første 2 grensepunktene 6 299

Deretter i tillegg per punkt 1 049

§ 5 Grensejustering - grunneiendom

Ved grensejustering av grunneiendom betales gebyr etter følgende tabell

0-100 m2 7 350

101-200 m2 9 449

201-500 m2 11 551

For grunneiendom er arealgrense for involverte eiendommer satt til 5 % av eiendommens areal.

Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum 

overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.

§ 6 Grensejustering - anleggseiendom

Ved grensejustering av anleggseiendom betales gebyr etter følgende tabell

0-100 m2 9 449

101-200 m2 12 076

201-500 m2 14 701

 OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I LØRENSKOG KOMMUNE 2015 - revidert tl 271015

GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN, SEKSJONERINGSLOVEN

Gebyr etter dette regulativ er hjemlet i matrikkellovens § 32 og forskrift § 16.
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§ 7 Arealoverføring - grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring av grunneiendom skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. For arealoverføring betales gebyr etter følgende tabell

0-100 m2 9 449

101-200 m2 11 551

201-500 m2 13 651

Deretter i tillegg per 200 m2 1 120

§ 8 Arealaloverføring - anleggseiendom

Ved arealoverføring av anleggseiendom skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 

Arealoverføring utløser dokumentavgift. For arealoverføring betales gebyr etter følgende tabell

0-100 m2 10 500

101-200 m2 13 126

201-500 m2 15 752

Deretter i tillegg per 200 m2 1 491

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke 

være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 

dersom vilkår for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 

sammenhengende volum.

§ 9 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn – kontorforretning

For oppretting av ny matrikkelenhet som kan gjennomføres uten markarbeid betales 65 % 

av satsene.

§ 10 Oppmåling av uteareal på eierseksjoner - utarbeidelse av  måledokument

For utarbeidelse av måledokument over uteareal, som tilleggsdel til bruksenhet, betales

gebyr etter § 2. Ved reseksjonering som medfører endring i en bruksenhets uteareal, skal 

det utstedes nytt måledokument.

§ 11 Fradeling av grunn til offentlig veigrunn

For fradeling av grunn som skal inngå i offentlig veigrunn betales gebyr etter medgått tid.

Satsene i § 17 skal legges til grunn.

§ 12 Matrikulering, arealoverføring, oppmåling av eierseksjoner, samt grensepåvisning 

i LNFR områder

Ovennevnte oppmålingsarbeider betales som hovedregel etter §§ 1 – 10. Gjør areal, eller

andre forhold at gebyret blir urimelig kan gebyret beregnes etter medgått tid. Satsene i

 § 17 skal da legges til grunn.

§ 13 Punktfeste

For kartforretning over punktfeste betales 50 % av minstebeløpet i § 2 dersom merking og 

oppmåling anses nødvendig. Dersom det er unødvendig med merking og oppmåling betales 

25 % av minstebeløpet i § 2. 

For punktfeste betales gebyr etter følgende tabell

Der punktfeste skal måles og merkes i marka 14 175

Der punktfeste skal registreres 6 931

§ 14 Situasjonskart for tiltak etter plan- og bygningsloven - UTGÅR

For analogt situasjonskart i farger med nødvendige påtegninger av regulering og offentlige 

vann- og avløpsledninger, og der situasjonskartet skal benyttes for en mindre del av en

større eiendom (for eksempel gårdsbruk), betales gebyr etter  følgende tabell.

0 – 2000 m² 4 038

2001 - 3000 m² 4 887

3001 – 10000 m² per daa 607

Utover 10001 m² per daa 49

Dersom kartdata også ønskes digitalt gjøres dette på:  http://www.infoland.no

§ 15 Annullert kartforretning / grensejustering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, 

ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller evt. andre 

grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter Se § 2
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§16 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 4 199

I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter § 2.

Dersom matrikkelenhet må opprettes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet,

skal det ikke kreves ekstra gebyr ut over det som følger av § 2.

§ 17 Timesatser

For oppmålingstekniske arbeider og kartarbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående

satser, betales gebyr på grunnlag av anvendt timeverk.

Saksbehandler per time: 1 049

§ 18 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider - eks. mva 189

Matrikkelbrev over 10 sider - eks. mva 378

§ 19 Seksjonering

Saksbehandling av begjæring om oppdeling i eierseksjoner betales med gebyr på fem eller tre 

ganger gjeldende rettsgebyr, avhengig av om det avholdes befaring eller ikke. 

Rettsgebyret er pt. 894

§ 20 Betalingsbestemmelser

a Gebyr betales etter faktura fra Lørenskog kommune.

b Gebyret beregnes etter det regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

c Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og

 arbeidet med merking av grenser.

d Utgifter til merkemateriell skal beregnes spesielt for den enkelte sak

og påplusses gebyret. Pris eks. mva per grensemerke er for tiden 144

e Gebyr for tinglysing og eventuelt dokumentavgift kommer i tillegg.

d Merverdiavgift beregnes ikke på gebyrer.
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§ 1 Reguleringsplaner

Gebyrer for planområdets areal:

Grunnbeløp 155 362

Tillegg per m2  for arealer til og med 20.000 m2 13

Tillegg per m2 for arealer fra og med 20.001 m2 2

Gebyr for bebyggelsens  areal:

Tillegg per m2 T-BRA til 20.000 m2 22,50

Tillegg per m2 T-BRA for arealer fra og med 20.001 m2 2,00

§ 2 Mindre endringer

Grunnbeløp uansett størrelse 51 999

§ 3 Konsekvensutredninger

§ 4 Dispensasjoner

Saksbehandling av dispensasjoner i henhold til plan- og 

bygningslovens kap. 19

23 209

§ 5 Reguleringsforespørsler

Saksbehandling av reguleringsspørsmål i henhold til plan- og 

bygningslovens  § 12-11

33 440

§ 6 Betalingsbestemmelser

a Gebyr betales etter faktura fra Lørenskog kommune.

b

c

d Merverdiavgift beregnes ikke på gebyrer.

§ 7 Urimelig gebyr

Gebyret beregnes etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt 

fullstendig planforslag foreligger

Dersom planforslaget trekkes før eller avslås ved 1. gangs behandling, refunderes 50 % av 

innbetalt gebyr. 

For planforslag med stort planområde og/eller stort antall m2 BRA som medfører at gebyr 

blir urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen 

fastsette redusert gebyr. Med stort planområde og stort antall m2 BRA menes arealer over 

50 000 m2 henholdsvis planområde og BRA.

Det betales gebyr for all bebyggelse innenfor planområdet, både bebyggelse over og under 

terreng.

Eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. 

Samlet gebyr er summen av planområdets arealgebyr og bebyggelsens arealgebyr.  

For behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr tilsvarende 75 % av satsene for 

reguleringsplaner, samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand.

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV PLANFORSLAG OG 

KONSEKVENSUTREDNINGER


