
   (Tall i 1000)  

VENSTRES BUDSJETTFORSLAG ÅB/ØP2021-2024  

Drift 2021 2022 2023 2024  

Administrasjon/felles           

Økt inntektsproveny for parkering ved kommunale formålsbygg -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 1 

            

Oppvekst           

Styrking av tidlig innsats i skolen 600 3 000 5 350 5 350 2 

Styrking av sommerskolen 260 260 260 260 3 

Miljøstasjoner på skoler 305 0 0 0 4 

Redusert plast i barnehager 50 50 50 50 5 

            

Helse og mestring           

Ingen etablering av oppmøtelegevakt på Sørumsand -2 688 -10 750 -10 750 -10 750 6 

            

Kultur, miljø og samfunn           

Tilskudd til frivillige organisasjoner innen naturvern, dyrevelferd og miljø 300 300 300 300 7 

Hjelpesenter for hjemløse dyr (oppstartskostnader og drift fra 1. august 2021) 550 600 600 600 8 

Styrking av aktivitetskortet 500 500 500 500 9 

Administrasjonstilskudd til Lillestrøm Idrettsråd (fra 1. august 2021) 315 750 750 750 10 

Tilskudd til AIL Skjetten Sportsklubb 500 500 500 500 11 

Kommunedelplan for utvikling av Kjellerområdet 1 000 4 000 5 000 2 000 12 

Ferdigstillelse av byutviklingsplanen for Lillestrøm by 500 250 250 0 12 

Ferdigstillelse av områderegulering Skedsmokorset Øst 250 0 0 0 12 

Ferdigstillelse av områderegulering Strømmen Øst 250 0 0 0 12 

Områderegulering Nesa Nord 500 2 000 500 0 12 

Områderegulering Lillestrøm Vest 0 500 2 000 500 12 

Områderegulering Sørumsand 0 500 0 0 12 

Områderegulering Fetsund sentrum 500 2 000 500 0 12 

Private bidrag til områdereguleringer -1 000 -2 000 -1 000 0 13 

Energibesparelse som følge av nye veilys -240 -480 -480 -480 14 

            

Sum endret drift i sektorene -48 -520 1 830 -2 920   

            

Endring i renter og avdrag som følge av endret låneopptak 0 -35 -5 169 -2 225   

            

Rammeendring -48 -555 -3 339 -5 145   

            

Overføring til fond 48 555 3 339 5 145 15 

            

Resultat 0 0 0 0   

 
 
 
 

E-skatt drift 2021 2022 2023 2024   

Til rådighet -4 400 -4 490 -3 190 -4 690   

            

Overføring til fond 4 400 4 490 3 190 4 690 15 

            

Resultat 0 0 0 0   

 
 
  



 
 

Investeringer 2021 2022 2023 2024   

Svømmehall på Sørumsand 2 000 2 000 90 000 56 000 16 

Utskifting av veilys til miljøvennlig LED-teknologi 3 750 0 0 0 14 

Redusert oppgradering av Lillestrøm rådhus -10 000 0 0 0 17 

Ingen etablering av oppmøtelegevakt på Sørumsand -18 100 0 0 0 6 

Endret momskomp. 4 470 -400 -18 000 -11 200   

Sum endring investeringer -17 880 1 600 72 000 44 800   

            

Økt salg av eiendom 0 -120 000 0 0 18 

            

Opprettelse av fond for fossilfri kommunal bil- og maskinpark 5 000       19 

Styrking av innovasjonsfondet 5 000       20 

Styrking av klimafondet 5 000       21 

Opprettelse av ravinefond 2 000       22 

            

Endret låneopptak -880 -118 400 72 000 44 800   

            

Endring av avdrag som følge av endret låneopptak 0 -29 -3 976 -1 576   

Endring i rentebelastning 0 -6 -1 193 -649   

Total endring av renter og avdrag (overført til drift) 0 -35 -5 169 -2 225   

 
 
NOTER: 
 
1. Inntektsprovenyet for parkering ved kommunale formålsbygg økes med 2.500.000. Kommunedirektøren får fullmakt 

til å fastsette parkeringssatser innenfor provenykravet. 
 
2. Tiltak for tidlig innsats i skole med lese- og regnekurs på 2. og 3. trinn for alle elever som strever med å utvikle 

grunnleggende ferdigheter. Tiltaket startes delvis opp i skoleåret 2021/2022, og implementeres fullt ut fra starten av 
skoleåret 2022/2023. 

 
3. Sommerskolen styrkes slik at tilbudet utvides med 250 plasser. I 2021 vil det da være 570 elever som vil få mulighet 

til å delta på sommerskolen. 
 
4. Det etableres miljøstasjoner for kildesortering i fellesarealer på alle skoler. 
 
5. Det iverksettes tiltak for å redusere bruk av plast i barnehagene. 
 
6. Vedtak om etablering av ny oppmøtelegevakt på Sørumsand reverseres. Dette frigjør 10.750.000 i drift 

(helårsvirkning) og 18.100.000 i investeringsmidler. 
 
7. Det opprettes en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner innen naturvern, dyrevelferd og miljø. Se også 

Venstres verbalforslag nr. 5.  
 
8. Det gis tilskudd til etablering og drift av et hjelpesenter for hjemløse dyr. Det avsettes 300.000 til etableringsstøtte og 

en driftsstøtte på 600.000 årlig med effekt fra 1. august 2021. Se også Venstres verbalforslag nr. 6. 
 
9. Aktivitetskortet styrkes slik at flere barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier får mulighet til å delta i en 

valgfri fritidsaktivitet i uka. 
 
10. Det gis et administrasjonstilskudd til Lillestrøm Idrettsråd for å kunne profesjonalisere driften og styrke idrettsrådet 

som organ for koordineringen av idretten og idrettspolitiske spørsmål i Lillestrøm kommune. 
 
11. Tilskudd til AIL Skjetten Sportsklubb til drift av klubbhus videreføres på samme nivå som tidligere. 
 
12. Påbegynte planprosesser skal sluttføres, og områdereguleringer som står på vent skal startes opp. 

Kommunedirektøren bes vurdere å styrke planavdelingen permanent innenfor ekstrabevilgningene gitt til 
områdereguleringer og andre planarbeider, for å styrke kapasiteten i egen organisasjon og redusere innkjøp av 
tjenester fra eksterne. 

 



13. Næringsaktører innen områdene Nesa Nord og Fetsund sentrum har gitt uttrykk for vilje til å bidra økonomisk til 
raskere gjennomføring av områdereguleringer. Kommunedirektøren bes gå i dialog med disse aktørene og sikre 
forpliktende avtaler om økonomisk bidrag. 

 
14. Utskifting av gjenværende 1.500 lyspunkter med kvikksølv/natrium-armaturer med energieffektive LED-lys vil 

redusere kommunens energiforbruk med 600.000 kwh i året. Tiltaket har en engangskostnad på 3.750.000 kr og gir 
en beregnet årlig besparelse på 480.000 kr. Det legges til grunn at tiltaket kan gjennomføres i løpet av første halvår 
2021. 

 
15. Økt overskudd for avsettes på fond for å styrke kommunens evne til å gjøre nødvendige investeringer for å kunne 

levere gode tjenester i fremtiden. 
 
16. Det bygges ny svømmehall på Sørumsand med et 25-metersbasseng og et 12,5-metersbasseng. Ferdigstillelse 

ultimo 2024.  
 
17. Investeringsbudsjettet for oppgraderinger på Lillestrøm rådhus reduseres fra 30 millioner til 20 millioner. 
 
18. Sørumsand kommunehus og tilhørende eiendommer klargjøres for salg i 2022. 
 
19. Det opprettes et fond for raskere utfasing av fossildrevne kjøretøyer i den kommunale bil- og maskinparken. Innen 

2022 skal alle personbiler og små varebiler benytte seg av nullutslippsteknologi (el eller hydrogen), og det skal lages 
en plan for utfasing av fossilt drivstoff på tyngre kjøretøyer og maskiner. 

 
20. Innovasjonsfondet styrkes for å bidra til utvikling av nye og smartere løsninger som gir mer igjen for pengene og 

bedre tjenester til innbyggerne.  
 
21. Klimafondet styrkes for å kunne bidra til gjennomføring av flere tiltak for å redusere klimagassutslippene i 

kommunen. 
 
22. Det opprettes et ravinefond for å kunne følge opp ravineplanen med konkrete tiltak. 

 
 
 

VERBALFORSLAG: 
 
1. Kommunedirektøren bes utrede etablering av fontenehus i Lillestrøm kommune, herunder vurdere søknad om statlig 

støtte til tiltaket. Sak legges frem i løpet av første halvår 2021. 
 
2. Kommunedirektøren bes utrede etablering av et oppgaveutvalg for ungdomsaktiviteter. 
 
3. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til retningslinjer for en søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige 

organisasjoner som arbeider innenfor helse-, omsorgs- og sosialfeltet. Denne ordningen skal omfatte de 
organisasjonene som i dag får støtte direkte over kommunebudsjettet, men også andre organisasjoner som driver 
innenfor samme felt. Saken legges frem i løpet av første halvår 2021. 

 
4. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til retningslinjer for en søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige 

organisasjoner som arbeider innenfor naturvern, dyrevelferd og miljø. Saken legges frem i løpet av første halvår 
2021. 

 
5. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for å stille til rådighet egnet lokale for etablering av hjelpesenter for dyr. 

Sak legges frem i løpet av første halvår 2021. 
 
6. Kommunedirektøren bes utarbeide en dyrevelferdsplan for Lillestrøm kommune, der både ville og tamme dyrs 

interesser inngår. Planen skal særlig omhandle kommunens samarbeid med Mattilsynet og samarbeidet med 
ideelle/frivillige organisasjoner knyttet til dyrevelferd. Saken legges frem i løpet av 2021. 

 
7. Kommunedirektøren bes utarbeide en kvalitetsplan for SFO. 
 
8. Kommunedirektøren bes utrede gjenbrukspotensialet for teknologiløsninger internt i kommunen for å unngå dyre 

nyanskaffelser. 
  

9. Kommunedirektøren bes utrede fordeler og ulemper ved et eventuelt medlemskap i nettverket Sunne kommuner 
som ledd i å styrke kommunens folkehelsearbeid. Sak legges frem i løpet av første halvår 2021. 

 


