Økonomiplan 2013 - 2016
Formannskapets flertallsinnstilling
fra møte 6. juni 2012

til kommunestyrets behandling av
sak 64/12 i møte 20. juni 2012

Formannskapets flertallsinnstilling
(Den detaljerte møtebok fra formannskapets behandling av kommunestyresak 64/12 inneholder
detaljert oppstilling over avstemningene).

ØKONOMIPLAN 2013 – 2016
A.

B.

Generelle forhold – rammebetingelser
A-1.

Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen
av kommuneplanen er styrende for økonomiplanen for perioden 2013 – 2016.

A-2.

Inntil ny befolkningsprognose er utarbeidet, legges befolkningsprognosen for
Lørenskog kommune for perioden 2012 – 2015 som vist i administrasjonens
saksframlegg, kap. 2.3 til grunn for videre planlegging i økonomiplanperioden.

De interkommunale selskaper
B-1.

Generelt
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 m.v. 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-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003.
5. De oppførte tall i administrasjonens 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.

B-2.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 4.3.2.

B-3.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)
Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 4.3.3.
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B-4.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)
Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 4.3.5.

B-5.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)
Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 4.3.6.

B-6.

Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD)
Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 4.3.7.

B-7.

Forhold vedrørende øvrige interkommunale selskaper
Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra de øvrige interkommunale selskaper
holdes konstant for økonomiplanperioden, med justering for prisstigningen på 2 % fra
2012 til 2013. Se for øvrig kap. 4.3.8.
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C.

Økonomiplanens talldel
C-1.

Økonomiplanens talldel – drift

a)

Økonomiplanens driftsdel vedtas som vist i vedlegg i administrasjonens saksframlegg
– Vedlegg 1 – driftsdel, med følgende endringer:
1) Endringer til rådmannens forslag i kursiv
Resultat 2011

Sum programområder utgift

Budsjett 2012

Øk.plan 2013

Øk.plan 2014

Øk.plan 2015

øk.plan 2016

1 425 718

1 510 155

1 542 683

1 546 419

1 566 630

Tilleggsbev etc

‐14 400

21 430

28 000

28 000

28 000

28000

Oppvekst og utdanning

595 692

600 646

615 702

616 845

621 918

631 038

‐520

‐730

Justering ekstra klasse Kjenn

1 586 898

Styrking PPT, 1 stilling
Styrking barnehagekontoret, 1
still

600

600

600

600

600

600

600

600

Leie paviljong Rasta skole

771

979

0

0

Styrket lærertetthet

500

1 000

1 000

1 000

Etablering beredskapshjem

500

500

‐500

‐500

438 758

443 281

446 240

456 553

Helsesøster, 1 stilling

600

600

600

600

Styrking Mai‐senteret

300

600

600

600

Fysioterapihjemmel, 1stk

500

500

500

500

48 048

48 258

48 402

48 402

600

600

600

600

Helse og omsorg

Kultur

398 229

49 811

430 768

45 644

Styrking livssyn
Søndagsåpent bibliotek
Teknisk

258 965

281 200

Paviljong Rasta skole
Reduksjon vedlikehold nye bygg
første 2 år
Kuttforslag 1, 2, 8, 9
Re‐asfaltering gang‐ og
sykkelveier og veier
Sentraladm

Frie Inntekter
Skatteinntekter

Eiendomsskatt

‐300

‐300

288 648

291 648

180

180

0

0

‐3 000

‐3 000

‐3 000

‐3 000

‐690

‐690

‐690

‐690

690

690

690

690

79 223

81 944

80 194

82 179

80 014

‐650

‐1 300

‐1 300

‐1 300

58 021

51 244

51 243

51 243

51 243

51 243

‐1 435 526

‐1 505 010

‐1 563 330

‐1 581 920

‐1 606 170

‐1 627 950

‐873 263

‐885 870

‐912 000

‐922 000

‐940 500

‐962100

0

56 100

58 000

58 000

58 000

58000

‐498 759

‐617 100

‐650 330

‐658 920

‐664 670

‐664850

‐63 504

‐58 140

‐59 000

‐59 000

‐59 000

‐59000
‐64 600

Inntektsutjevning
Statlige rammetilskudd

300
278 598

79 400

Kutt 1, 2 og 3
NAV

300
278 988

Øvrige statstilskudd

‐137 128

‐76 802

‐64 600

‐64 600

‐64 600

Øvrige statstilskudd

‐8 272

‐10 710

‐10 500

‐10 500

‐10 500

‐10500

‐19 720

‐14 072

‐14 100

‐14 100

‐14 100

‐14100

‐109 136

‐52 020

‐40 000

‐40 000

‐40 000

‐40000

‐1 572 654

‐1 581 812

‐1 627 930

‐1 646 520

‐1 670 770

‐1 692 550

1 425 718

1 510 155

1 542 683

1 546 419

1 566 630

1 586 898

‐146 936

‐71 657

‐85 247

‐100 101

‐104 140

‐105 652

Statstilskudd flyktninger
Momskompensasjon
Inntekter
Utgifter
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:
Renter m.v.

97 381

75 321

68 418

77 916

82 707

96 946

Avdrag på lån

72 488

79 458

85 264

87 249

88 705

91 067

Sum renter/avdrag

169 869

154 779

153 682

165 165

171 412

188 013

Motpost avskrivning

‐91 343

‐78 801

‐78 801

‐78 801

‐78 801

‐78 801

‐9 014

‐5 447

‐8 108

‐7808

Justert regnskapmessig mer/mindreforbruk
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Verbale føringer til driftsdelen:
1) Midler i samhandlingsreformen til kritiske funksjoner
Gjennom samhandlingsreformen er kommunen blitt pålagt flere oppgaver. Kommunestyret
mener administrasjonen kontinuerlig må vurdere hvordan samhandlingsmidlene best bør
benyttes for å ivareta kritiske funksjoner og tjenester slik at reformen lykkes, og at et
eventuelt behov for å styrke mottaks- og utredningskontoret må dekkes av disse midlene.
2) Økning i lærertetthet:
Det er varslet en sentral norm for lærertetthet. Fordelingen av de avsatte midlene i
økonomiplanen 2013-2016 til styrking av lærertetthet skal disponeres i samsvar med den
varslede normen.
3) Vedlikehold av gang- og sykkelveier:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har påpekt i sitt innspill til økonomiplanen
hvor viktig det er å ha godt vedlikehold av gang- og sykkelveiene - særlig i vinterhalvåret.
Rådet ønsker seg også oppsatt flere rekkverk og bedre lys enkelte steder.
Kommunestyret ber administrasjonen ivareta «rådets» ønsker best mulig.
b)

Den generelle pris- og lønnsvekst fra 2012 til 2013 settes til 2 %. Alle tall er oppført i
2013-priser.

c)

Tilleggsbevilgninger / nye bevilgninger avsettes årlig slik:
- til tilleggsbevilgning/nye bev.
1,5 mill. kr
- lønnsreserve
18,0 mill. kr
- til egenandeler
0,4 mill. kr
- til attføringstiltak
1,1 mill. kr
- økte pensjonskostnader
7,0 mill. kr

d)

Kommunestyret slutter seg til rådmannens anbefalinger under den enkelte sektor som
foreslått i administrasjonens saksframlegg, jf. kap. 4.2 Kommentarer til de enkelte
enheter, med følgende endringer:
1) Ingen.

e)

Personskatteanslaget fastsettes i samsvar med administrasjonens saksframlegg –
Vedlegg 1 – driftsdel.

f)

Tilskudd til flyktninger budsjetteres ved gradvis bortfall av tilskudd for flyktninger som
følge av 5-årsgrensen og årlig mottak av 20 nye flyktninger. Tidligere vedtak om
mottak av inntil 20 + 2 flyktninger årlig opprettholdes.

C-2.

Investeringer
a)

Økonomiplanens kapitaldel og investeringer vedtas som vist i kap. 5.2 i
administrasjonens saksframlegg med følgende endringer:
1) Endringer til rådmannens forslag

Investeringer
Rådmannens forslag

Tidl. Bevilget
280 389

Ødegården barnehage
Rasta paviljong (fra 2013)
Ventilasjons og el‐anlegg skoler

2013

2014

2015

2016

Totalt

183 322

226 609

197 300

192 843

1 080 463

1000

26060

‐24000

‐3060

918

‐918

5000

5000

5000

5000

20 000

500

1000

10000

11 500

30642

‐18000

11940

31500

Rasta skole ‐ utvidelse og rehab.
Bjørndalsveien

0
0

700

Dovre (prosjektering)

1000

Sum

8618
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Verbale føringer til investeringsdelen:
1) Ødegården barnehage
Ødegården barnehage bygges samtidig med Ødegården skole. De midlertidige
plassene som etableres i paviljongen på Fjellhamar flyttes over til Ødegården når
barnehagen står ferdig og det legges opp til full drift i Ødegården barnehage senest fra
2016.
2) Løkenåsveien 45
Det anses klarlagt at bygningsmassen i Løkenåsveien 45 ikke vil kunne ha noen
fremtidig bruk for kommunen. Kommunestyret ber om at barnehageplassene i
bygningen så snart som mulig flyttes til en annen barnehage. Overflyttingen bes
gjennomført på en mest mulig skånsom måte slik at barn som har gått sammen i
barnehagen, ikke unødig splittes. Kommunestyret ber om å få fremlagt en sak om
mulige rivekostnader forbygningen satt opp mot årskostnadene ved å la bygningen
stå.
3) Rehabilitering av Hagasvingen 15 og 17
Rehabilitering av Hagasvingen 15 og 17 har vært planlagt over lang tid, beboere og
pårørende har deltatt i planleggingen. Nødvendige tiltak og kostnadene ved disse ser
ut til å bli så store at det neppe vil være mulig og hensiktsmessig å gjennomføre
rehabilitering mens beboerne bor der. Kommunestyret ber administrasjonen nedsette
gruppe av beboerne, pårørende og administrasjonen for å se på alternative tomter til
plassering av ny bolig og utforming av et romprogram.
4) Prosjektering av om- og utbygging Dovre bolig- og servicesenter
Kommunestyret understreker betydningen av å komme i gang med prosjekteringen av
om- og utbyggingen av Dovre bolig- og servicesenter.
b)

C-3.

Investeringer kan ikke iverksettes før
-

tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet

-

det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter
forutsetningene

-

eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de relevante
sektorers budsjetter.

Avsetninger – Finansiering
a) Renter av avgiftsfinansierte fond, samt ”tilfluktsromsfondet” legges til fondene.
Øvrige renter legges ikke til fond.
b) Investeringer i perioden finansieres som vist i oversikt per prosjekt i vedleggsheftet
til administrasjonens saksframlegg.

C-4.

Formidlingslån
Ordningen med formidlingslån videreføres med inntil 60 mill. kr per år.
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D.

Verbale vedtak
Verbale forslag fremmet i formannskapets møte 6.6.12 ble vedtatt oversendt kommune styret
uten innstilling.

Ragnhild Bergheim (Ap) fremmet følgende forslag på vegne avAp, SV og LIV:
D-1.

Søskenmoderasjon i SFO
Kommunestyret ber om en ny sak som utreder kostnadene ved å innføre
søskenmoderasjon i SFO (ulike aktuelle moderasjonsnivåer og modeller skal
presenteres) Saken bes fremlagt senest ved budsjettbehandlingen for 2013.

D-2.

Fornyelse og utvidelse av vann- og avløpsledninger i Lørenskog
Lørenskog kommune har vedtatt flere større reguleringsplaner for nye bolig- og
næringsområder. Andre utbyggingsområder er eller vil komme under reguleringsmessig behandling de nærmeste år. Samtidig må det også antas at det foreligger et
vedlikeholdsmessig etterslep og behov for kapasitetsutvidelse på eksisterende
ledningsanlegg.
I løpet av de kommende årene vil kommunen få utbetalt betydelige beløp fra
opprydningen i den den såkalte "vannverksaken". Lørenskog kommune har i
dag relativt lave kommunale avgifter på VA-området og kostnadene ved
utvidelse av vann og avløpsledninger dekkes (delvis) inn av
tilknytningsgebyrer.
Kommunestyret ber om å få fremlagt en sak som på overordnet nivå går gjennom
utfordringene knyttet både til nødvendig utvidelse og fornyelse av vann- og
avløpsnettet i Lørenskog de neste 10 årene. Saken bør også anslå de økonomiske
rammene for dette basert på normtall og bør også gir et bilde av de økonomiske
utfordringer dette stiller ut over de økonomiske ressurser dette vil kreve ut over de
midler som forventes tilbakeført etter vannverksaken og som kan dekkes innenfor
dagens realnivå på tilknytnings og årsavgifter og bruksavgifter på VA-området. Det bør
også utredes om den er nødvendig å øke kommunenes ressurser til planarbeid på
området slik at eventuelle behov for dette kan innarbeides i senere budsjetter og
økonomiplaner og dekkes inn over avgiftene.
Det bes om at saken blir fremlagt i løpet av 1. kvartal 2013 som grunnlag for senere
utarbeidelse av en hovedplan for vann og avløp og innarbeiding i kommende
økonomiplaner.

D-3.

Heldags aktivitets-/arbeidstilbud for yngre demente
Det har vært forholdsvis lite fokus på yngre dementes situasjon. Dette er en gruppe
hvor flere midt i livet opplever å bli syke, og mange mens de er i en arbeidssituasjon.
En del har ektefeller som er yrkesaktive, og de har hjemmeboende barn. Denne
brukergruppen mangler i dag et godt tilbud på dagtid som er tilpasset yngre, og som
kan gi dem en meningsfull hverdag. Et slikt tilbud vil også gi avlastning for de
pårørende. Kommunestyret ber om at det utredes en mulighet for at det gjennom Nitor
kan etableres et heldags aktivitets- og arbeidstilbud for yngre demente. Tilbudet må
dekke full arbeidstid slik at pårørende kan være i jobb.

D-4.

Boligprosjekt for bolig for unge funksjonshemmede
Det er en sentral utfordring at det i Lørenskog er økende antall utviklingshemmende.
Kartlegging i gruppen 0-18 år viser økende behov for boliger og omsorgstjenester.
Kommunestyret ser positivt på foreldreinitiativet til boligprosjektet som vil kunne gi 7
ungdommer en boligløsning. Disse ungdommene har behov for et sted å bo, de har
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også behov for døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn, samt behov for et arbeids-/aktivitetstilbud etter endt skole. Botilbudet som skisseres av foreldrene er interessant og vil
etter kommunestyrets mening kunne gi disse unge menneskene en god bo- og
livssituasjon. Kommunestyret ber om en sak som utreder hvordan denne brukergruppens behov kan ivaretas på en best mulig måte.
D-5.

Kontroll av ulovlig beboelse
Det er avdekket flere saker med ulovlig beboelse i private boliger og næringsbygg på
Nedre Romerike de siste årene, også i Lørenskog kommune. Dette har i noen tilfeller
blitt avslørt i forbindelse med alvorlige branntilløp.
Kommunestyret ber om å få fremlagt en sak som beskriver antatt omfang og
alvorlighetsgrad av ulovlig beboelse i Lørenskog. Dette skal vurderes i forhold til planog bygningsloven, brannforskrifter og skattemessige forhold. I saken bør det beskrives
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å stanse eksisterende ulovligheter og for å
forebygge at nye ulovligheter oppstår. Nødvendige økonomiske og eventuelle
bemanningsmessige ressurser bør utredes i saken, med anvisning av hvordan
kostnadene kan dekkes inn ved gebyrer, tvangsmulkt eller bøter.
Det bes om at saken blir fremlagt i løpet av 4. kvartal 2012, som grunnlag for
innarbeiding i årsbudsjett 2013, eventuelt i økonomiplan 2014-2017.

D-6.

Brannsikring av boliger med funksjonshemmede beboere
Det er et mål at flere skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Ved
brann, kan imidlertid en person med fysisk funksjonshemning ha større problemer
med å redde seg selv ut av det brennende området og teknisk utvalg bes derfor å
vurdere ulike tekniske løsninger for å ivareta brannsikkerheten bedre til denne
gruppen mennesker.

D-7.

Kostnadsbesparende tiltak
Det bes om en sak som belyser potensiale for kostnadsbesparende tiltak gjennom
styrking av innkjøpsfunksjon og IKT-løsningene i kommunen.

D-8.

Lov om forurensing - initiativ til lovendring
Lov om forurensing angir i § 34 at kommunene skal fastsette gebyrer til dekning av
kostnader forbundet med avfallssektoren og at kostnadene ved dette skal fullt ut
dekkes inn gjennom gebyrene. Loven slår fast prinsippet om at forurenseren skal
betale. I paragrafens tredje ledd er det gjort et unntak for dette i forhold til
avfallshåndtering etter § 35.
I lovens § 35 annet ledd er det fastsatt at kommunen skal sørge for oppsetting og
tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder
hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt. I tilknytning til tømming skal det
foretas rimelig opprydding i området. Kommunens plikt etter dette ledd gjelder ikke
dersom noen annen har plikt etter første ledd eller § 36.
Dette bryter med prinsippet om at forurenseren skal betale. For slik forurensing er det
fellesskapet i form av innbyggerne som må betale i stedet for forurenseren selv. Dette
kan bare forklares ved at forurenseren er ukjent eller at det er allmennheten, altså alle
som forurenser.
Kostnadene ved slik avfallsinnhenting må dekkes av kommunens frie inntekter og
konkurrerer om prioritering med skole, omsorg, kultur og annet. Det kan medføre at
slike oppgaver ikke blir ivaretatt så godt som de burde og med økt forurensing som
resultat, eller at man tar ressurser bort fra andre viktige oppgaver kommunen har
ansvar for. For en del år tilbake ble det fremlagt et estimat fra kommunen som anslo
de årlige kostnader ved dette til ca. 1 million årlig. Hvis dette overføres til resten
av landet vil kostnadene ved dette utgjøre 150 - 200 millioner årlig.
Kommunestyret ber kommunen direkte ovenfor Miljøverndepartementet og/eller
gjennom KS ta initiativ til en endring av loven slik at kommunens kostnader ved
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oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte
offentlig steder kan dekkes innenfor selvkostprinsippet for annet avfall. Det vil både
kunne føre til at man benytter mer ressurser på dette og at man frigjør en større del av
kommunens frie inntekter til andre viktige oppgaver.
D-9.

Utredning av drift og vedlikehold av kirker
Kommunestyret viser til Kirkelovens § 15 om kommunens økonomiske ansvar for Den
norske kirke. I loven går det fram at kommunen skal utrede forslag fra kirkelig fellesråd
om blant annet drift og vedlikehold av kirker. Kommunestyret vil understreke
betydningen av at dette gjøres i forslag til budsjetter og økonomiplan, slik at det kan
fattes kvalitetssikrede vedtak om bevilgninger til fellesrådet og konsekvenser av disse.
Dette er avgjørende betydning for fellesrådets økonomi.

D-10. Opprustning av Langgrunna badeplass
Kommunestyret ber om en sak som beskriver potensialet for en opprusting av
Langgrunna badeplass slik at den kan få universell utforming og et HC-toalett.
Kostnadene vurderes dekket innenfor den økonomiske rammen til teknisk sektor.

Turid Kristensen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FrP:
D-11. Gratisprinsippet – likebehandling av Lørenskog frivillige lag og foreninger
Kommunestyret ber om en sak som viser hvilke grupper som i dag i størst grad
tilgodeses av gratisprinsippet, og om det er lag/foreninger/organisasjoner som av
ulike årsaker ikke nyter godt av denne ordningen. Målet er å oppnå så stor grad
av likebehandling av Lørenskogs frivillige lag og foreninger som mulig.
D-12. Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune
Kommunestyret ber om en sak som gjør rede for ulike muligheter å organisere
forvaltningen av Lørenskog kommunes eiendommer på.
D-13. Kvalitet i skolen – forslag til synliggjøring og belønning av gode lærere
Kommunestyret ber om at administrasjonsutvalget får en sak hvor kommunen, i
samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, foreslår en ordning som kan
synliggjøre og ytterligere løfte de gode lærerne i Lørenskog. Kommunestyret ønsker å
fremheve gode lærere og bruke disse som rollemodeller, at vi skal lære av de gode
eksemplene og sørge for erfaringsdeling lærerne i mellom og mellom skolene.
D-14. Kvalitet i skolen – hvordan beholde de dyktigste lærerne i klasserommet
Kommunestyret ønsker å beholde de dyktigste lærerne i klasserommet, og ber om en
sak med forslag til hvordan Lørenskog best kan motivere gode lærere til å fortsette
med undervisning. Alternative karriereveier, fleksibilitet i arbeidssituasjon og
lønnsutvikling kan være aktuelle
D-15. Fritt brukervalg hjemmebaserte omsorgstjenester
Kommunestyret ber om en sak som redegjør for mulighetene for å innføre fritt
brukervalg av hjemmebaserte omsorgstjenester.
D-16. Markedsføring Lørenskog hus
Blant Lørenskog kommunes innbyggere finnes mange svært kompetente mennesker
med erfaring fra kulturliv og markedsføring. Kommunestyret ber om at Kultur- og
idrettsutvalget inviterer tre personer fra kulturlivet og to frivillige med til å delta i et ad
hoc-utvalg for å bidra til bedre program og markedsføring av aktivitetene i Lørenskog
hus. Utvalget avholder tre til fire møter pr. år, og mottar vanlig møtegodtgjørelse for sitt
arbeid. Utvalget utarbeider innspill til Kultur- og idrettsutvalget.
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Utvalget opprettes som en forsøksordning for to år, og evalueres i slutten av år to.
D-17. Home-Start Familiekontakt
Flere kommuner har med stort hell opprettet Home-Start Familiekontakt. Denne
kontakten tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier i en vanskelig
livssituasjon. Det er vanligvis et tilbud til alle småbarnsfamilier i kommunen som har
minst ett barn under skolealder.
Kommunestyret ber om en sak som gjør rede for mulighetene for å opprette en HomeStart Familiekontakttjeneste i Lørenskog kommune.
D-18. Innkjøpsfunksjon Lørenskog
Det har den siste tiden vært stort fokus på innkjøp i offentlig sektor og muligheten for
effektivisering og bedring av rutiner. Det er anslått at kommunene kan spare inn til dels
store beløp på å gjøre innkjøpsfunksjonen mer profesjonell.
Lørenskog kommune opprettet for noen år siden en egen stilling som innkjøpskoordinator, og dette har etter alt å dømme vært et vellykket tiltak. Kommunestyret
ønsker imidlertid å undersøke muligheten for ytterligere å forbedre vår innkjøps
funksjon, og ber om en sak som gjør rede for dette. Temaer som kan berøres
er hvordan innkjøp er organisert i Lørenskog kommune i dag, mulige andre måter
tjenesten kan organiseres på internt i kommunen, muligheten for interkommunalt
samarbeid.

Bjørn Gran (V) fremmet følgende forslag:
D-19. Informasjonsflyt når det gjelder skoleinnplassering
Det må innarbeides en detaljert manual omhandlende informasjonsflyt til foreldre og
foresatte når det gjelder hvor elever i Grunnskolen i Lørenskog er tenkt innplassert.
Dette er særlig aktuelt nå som en rekke klasser og trinn skal flyttes fra Fjellhammer til
Ødegården skole.
D-20. PPK
Det må utredes om en videre utbygging av tjenesten ved PKK kan skje desentralisert
på den enkelte skole, for å optimalisere effekten av tjenesten og ved at en følger
prinsippet om at en skaper kompetanse nærmest mulig brukeren.
D-21. Likebehandling i kulturlivet
De ulike aktørene i kulturlivet må tilgodeses med de samme ressurser. Det er viktig å
se anleggsstøtte og driftstilskudd i en større sammenheng. Det må gjøres en kost
nytte analyse av hvilke tiltak som gir mest frivillig engasjement og entusiasme. Videre
bør det også gjøres en utredning om hvilke alderskategorier (barn 5-9 år, 10-13 år,
ungdom 14-20 år) det er viktigst å støtte i et folkehelseperspektiv.
D-22. Rasjonaliseringstiltak
Sektorovergripende rasjonaliseringstiltak må det etableres stimuleringstilskudd for. Det
må etableres en folkevalgt gruppe som skal følge opp den tidligere styringsgruppas
(2007-2011) når det gjelder å peke ut aktuelle rasjonaliseringsprosjekter.

Martin Bjerke (SV) fremmet følgende forslag:
D-23. Kommunestyret ber om at det framlegges sak om innføring av generell eiendomsskatt
fra og med 2013.
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