
Venstres budsjettforslag for Lillestrøm kommune 2023-2026 
 
 

Venstres tallbudsjett:   (Tall i 1000)  

      
DRIFT 2023 2024 2025 2026  
Oppvekst          
Økt bemanning i skolen (fra 1. august 2023) - 5 årsverk 1 700 4 100 4 100 4 100 1 

Styrking av skolehelsetjenesten (fra 1. august 2023) - 4 årsverk 1 400 3 300 3 300 3 300 2 

            

Helse og mestring           

0,2 årsverk demenskoordinator (fra 1. april 2023) 120 150 150 150 3 

            

Kultur, miljø og samfunn           

Handlingsplan for bekjempelse av svartlistede arter 250 0 0 0 4 

Dyrevelferdsplan 500 0 0 0 5 

Innføring av ordinær parkeringsavgift på kveldstid på rådhuset -400 -400 -400 -400 6 

            

Sum endret drift i sektorene 3 570 7 150 7 150 7 150   

            

Økt skatteanslag som følge av høyere befolkningstall -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 7 

Renter og avdrag, endret låneopptak 0 -1 073 -670 -272   

            

Resultat -3 430 -923 -520 -122   

      
Beskrivelse av tiltak: 
 
1. Økt bemanning i skolen 
Bemanningen i skolen styrkes med 5 lærerårsverk. Styrkingen skal målrettes inn mot de skolene som 
har størst behov. Tiltaket iverksettes fra starten av skoleåret 2023/24 og er lagt inn med helårsvirkning 
fra 2024, med hhv. 1,7 millioner og 4,1 millioner. 
 
2. Styrking av skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten styrkes med 4 årsverk. Tiltaket iverksettes fra starten av skoleåret 2023/24 og er 
lagt inn med helårsvirkning fra 2024, med hhv. 1,4 millioner og 3,3 millioner. 
 
3. Demenskoordinator 
Det legges inn en styrking av stillingsressurs som demenskoordinator, slik at stillingen kan lyses ut 
som heltidsstilling. Stillingen forutsettes besatt fra 1. april 2023. Tiltaket er lagt inn med 120.000 i 2023 
og 150.000 i helårsvirkning. 
 
4. Handlingsplan for bekjempelse av svartelistede arter 
Gjeldende handlingsplan for bekjempelse av svartlistede arter dekker kun tidligere Skedsmo 
kommune. Det settes av 250.000 til konsulentbistand til å få utarbeidet en plan som dekker hele 
Lillestrøm kommune. 
 
5. Dyrevelferdsplan 
Det settes av midler til utarbeidelse av en dyrevelferdsplan for Lillestrøm kommune. 
Dyrevelferdsplanen skal inkludere alle dyr, både ville og tamme. Målene for en slik plan bør være å 
øke fokus på dyrevelferd i kommunen, bidra til å øke kunnskap om dyrevelferd, og styrke det arbeidet 
som allerede gjøres på feltet. Det er lagt inn 500.000 til utarbeidelse av planen. 
 
6. Innføring av ordinær parkeringsavgift på kveldstid og lørdager på rådhuset 
Mens øvrige kommunale parkeringsplasser i Lillestrøm sentrum er avgiftsbelagt på kveldstid og 
lørdager, er det i dag gratis parkering på Lillestrøm rådhus. Det foreslås at parkeringsplassene ved 
rådhuset avgiftsbelegges på lik linje med øvrige kommunale parkeringsplasser i området. 
Parkeringsavgiftene er anslått å gi en ekstra inntakt på 400.000 per år. 



 
7. Økt skatteanslag som følge av høyere befolkningstall 
Per 1. oktober har Lillestrøm kommune 90.866 innbyggere. Det tilsvarer en årsvekst på ca. 2,6%, noe 
som er omtrent på samme nivå som veksten i 2021. Venstre legger til grunn at denne veksten vil 
vedvare også i 4. kvartal 2022, noe som tilsier innbyggertallet vil passere 91.400 ved inngangen til 
2023. Dette underbygges av at det er flere store byggeprosjekter som ferdigstilles denne høsten og 
som har innflytting i 4. kvartal. Anslaget på 91.400 er høyere enn det kommunedirektøren har 
innarbeidet i sitt budsjettforslag. Forskjellen utgjør ca. 7 millioner i økte skatteinntekter. 
 
      
E-SKATT DRIFT 2023 2024 2025 2026   

Helse og mestring           

Tilskudd til frivillige organisasjoner innen sosial og omsorg 1 000 1 000 1 000 1 000 8 

            

Kultur, miljø og samfunn           

Økt åpningstid på biblioteket i Lillestrøm by (fra 1. april) 2 950 4 100 4 100 4 100 9 

Styrking av bibliotektilbudet i hele kommunen 0 4 000 4 000 4 000 10 

Harmonisering av økonomiske støtteordninger til idretten 1 400 1 400 1 400 1 400 11 

Gratisprinsipp - næringslokaler 2 000 2 000 2 000 2 000 12 

Gratisprinsipp - kulturlokaler 600 600 600 600 13 

Driftsmidler til nyetablerte idrettsbygg og nærmiljøanlegg 600 850 850 850 14 

Driftskostnader til islegging av Glostrupdumpa 130 260 260 260 15 

Utvikling og styrking av møteplasser for ungdom - Fet og Sørumsand 450 1 000 1 000 1 000 16 

Tilskudd til AIL Skjetten Sportsklubb 500 500 500 500 17 

Aktivitetskortet 500 500 500 500 18 

Aktivitetsguide 500 500 500 500 19 

Drift av park Sophie Radich skole 0 0 0 250 20 

Drift av Slettaparken 0 0 250 250 21 

Drift og vedlikehold av Husebylåven 800 1 600 1 600 1 600 22 

Administrasjonsstøtte til frivillige organisasjoner innen dyr og natur 300 300 300 300 23 

Styrking av tilskudd til skolekorps 400 400 400 400 24 

Tilskudd til oppfølging av ravineplanen 2 000 2 000 2 000 2 000 25 

Prosjekt Verdensarvstatus 750 750 750 750 26 

Arrangementsfond 1 000 1 000 1 000 1 000 27 

Tilskudd til Business Lillestrøm 1 000 1 000 1 000 1 000 28 

Tilskudd til næringsutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000 29 

Tilskudd til klimatiltak i næringslivet 2 000 2 000 2 000 2 000 30 

            

Sum tiltak 20 880 27 760 28 010 28 260   

Til rådighet -35 157 -37 715 -37 095 -40 095   

Overføres til e-skattefond -14 277 -9 955 -9 085 -11 835   

      
Beskrivelse av tiltak: 
 
8. Tilskudd til frivillige organisasjoner innen sosial og omsorg 
Frivillige organisasjoner gjør en viktig innsats for å hjelpe folk som faller utenfor det ordinære 
hjelpeapparatet, eller som har behov for en type bistand som det offentlige ikke kan tilby. For å støtte 
opp om dette arbeidet etableres en egen søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige organisasjoner 
innen sosial og omsorg. Det settes av 1 millioner til tiltaket.  
 
  



9. Økt åpningstid på biblioteket i Lillestrøm by 
Biblioteket i Lillestrøm by er et bibliotek for hele kommunen og med et regionalt nedslagsfelt. Det 
legges derfor inn midler til å utvide bibliotekets åpningstider slik at de blir som følger: 
 

 Mandag – torsdag 08.00-22.00 (I dag: 12.00-20.00) 
 Fredag 08.00-16.00 (I dag: 12.00-16.00) 
 Lørdag 10.00-16.00 (I dag: 12.00-16.00) 
 Søndag 10.00-16.00 (I dag: stengt) 

 
Det innebærer en økning av bibliotekets åpningstid fra 40 timer per uke til 76 timer per uke. 
Tiltaket koster 4,6 millioner på årsbasis, og finansieres med 4,1 millioner fra e-skatt og med 
omprioritering av 0,5 millioner som opprinnelig var avsatt til meråpen løsning med tilsynsvakt. Nye 
åpningstider forutsettes iverksatt fra 1. april 2023. 
 
10. Styrking av bibliotektilbudet i hele kommunen 
Bibliotekene er en viktig arena for læring, dialog og demokratibygging. Det settes av 4 millioner til 
styrking av bibliotektilbudet i hele kommunen fra 2024. Fordeling av midlene avklares i løpet av 2023. 
 
11. Harmonisering av økonomiske støtteordninger til idretten 
Det foreslås at satsene for tilskudd til dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader økes slik at 
harmonisering av støtteordningen kan gjennomføres på en måte som gjør at ingen idrettslag opplever 
en vesentlig svekkelse av sine rammevilkår. En økning på 1,4 millioner gir en total ramme på 2,5 
millioner. I tillegg foreslås opprettholdelse av tilskuddet til AIL Skjetten Sportsklubb, se pkt. 12. 
 
12. Tilskudd til AIL Skjetten Sportsklubb 
AIL Skjetten Sportsklubb har en anstrengt økonomi og har gjennom flere år fått tilskudd av 
kommunen til drift av klubbhuset, som er en viktig møteplass på Skjetten. Det foreslås at tilskuddet 
videreføres med 500.000 i året, dvs. på samme nivå som tidligere. 
 
13. Gratisprinsipp – næringslokaler 
Gratisprinsippet, som gir fri leie av idrettsanlegg til trening på hverdager for barn og unge under 19 år, 
er et viktig sosialt inkluderingstiltak som reduserer prisen for barn og unges deltakelse i 
idrettsaktiviteter. Pga. kapasitetsmangel, er det imidlertid ikke alle idrettslag som driver sin aktivitet i 
tilrettelagte idrettsanlegg. Per i dag er de idrettsorganisasjonene som leier treningstid i nærings- og 
forretningsbygg ikke omfattet av gratisprinsippet. Den skjevheten foreslås rettet opp slik at alle barn og 
unge under 19 år får gratis treningstid på hverdager, uavhengig av hvem som eier bygget der 
aktiviteten pågår. Tiltaket er lagt inn med 2 millioner. 
 
14. Gratisprinsipp – kulturlokaler 
Det foreslås at det legges inn 600.000 til å dekke inntektstap som følge av innføring av gratisprinsippet 
på Frogner kultursenter og øvelokalene i Intro i Kvartal 1. 
 
15. Driftsmidler til nyetablerte idrettsbygg og nærmiljøanlegg 
Det er behov for midler til drift og vedlikehold av nye idrettsanlegg, herunder garderober på Skedsmo 
stadion, skatepark og toalett i rådhusparken, kampsportsenteret i Åråsveien med halvårsdrift i 2023, 
treningsparken i Lillestrøm idrettspark, nye ballbinger og snøproduksjonsanlegg i Tæruddalen. Tiltaket 
er lagt inn med 600.000 i 2023 og 850.000 i etterfølgende år. 
 
16. Driftskostnader til islegging av Glostrupdumpa 
Islegging av Glostrupdumpa på Skjetten er et viktig nærmiljøtiltak til glede for hele Skjetten-området. 
Det legges inn driftskostnader til islegging i tråd med vedtak gjort i K-sak 170/22, med hhv. 130.000 i 
2023 og 260.000 i årene deretter. 
 
17. Utvikling og styrking av møteplasser for ungdom – klubbleder Fet og Sørumsand 
For å styrke ungdomstilbudet i Fet og Sørumsand, er det behov for en klubblederstilling som har 
ansvar for drift av tilbudet i Fetsund, opprettelse av tilbud i Gansdalen, samarbeid med frivilligheten i 
Sørum og utvikling og styrking av møteplasstilbudet i begge områdene i kommunen. Tiltaket legges 
inn med 450.000 i 2023 og deretter 1 million årlig. 
 
  



18. Aktivitetskortet 
Det å delta i en aktivitet kan være avgjørende for å få et sosialt nettverk og få delta i et sosialt liv. 
Gjennom aktivitetskortet får barn og unge i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i en fritidsaktivitet. 
Dette bidrar til å bygge fellesskap, bekjempe utenforskap og skape et mer inkluderende samfunn. Det 
foreslås å styrke dette tiltaket med 500.000. Av dette foreslås det at 50.000 øremerkes 
informasjonstiltak som skal bidra til at flere blir klar over muligheten som ligger i aktivitetskortet. 
 
19. Aktivitetsguide 
Aktivitetsguiden er et tilbud som er etablert i et samarbeid mellom Lillestrøm idrettsråd og 
Lillestrøm kommune. Formålet er å hjelpe barn og unge inn i en fritidsaktivitet. Arbeidet bidrar til å 
bekjempe utenforskap og til å skape et mer inkluderende samfunn. Tiltaket har vært en stor suksess, 
men det er behov for en styrking slik at tilbudet kan nå ut til flere som trenger det. Det foreslås en 
styrking på 500.000. 
 
20. Drift av park Sophie Radich skole 
Det legges inn midler til kommunal drift av parken ved Sophie Radich skole etter at garantitiden er 
over i 2025. Tiltaket er lagt inn med 250.000. 
 
21. Drift av Slettaparken 
Det legges inn midler til kommunal drift av Slettaparken på Sørumsand etter at garantitiden er over i 
2024. Tiltaket er lagt inn med 250.000. 
 
22. Drift og vedlikehold av Husebylåven 
Driftsbudsjettet på Husebylåven styrkes for å sikre en god drift i tråd med intensjonene. Styrkingen er 
1,6 millioner årlig, med virkning fra andre halvår 2023. 
 
23. Administrasjonsstøtte til frivillige organisasjoner innen dyr og natur 
Den kommunale administrasjonsstøtte som deles ut til lag og foreninger, omfatter i dag ikke frivillige 
organisasjoner innen dyr og natur. Det foreslår at slike organisasjoner får administrasjonsstøtte på lik 
linje med andre lag og foreninger. Tiltaket er lagt inn med 300.000. 
 
24. Styrking av tilskudd til skolekorps 
Ved kommunesammenslåingen ble det særskilte tilskuddet til skolekorps harmonisert, noe som gjorde 
at midler som tidligere var satt av til tre skolekorps, nå ble fordelt på sju korps. Det foreslås at 
tilskuddet oppjusteres for å kompensere for dette, i tråd med de samme prinsippene som ligger til 
grunn for harmonisering innen idretten. Tiltaket er lagt inn med 400.000. 
 
25. Tilskudd til oppfølging av ravineplanen 
Ravineplanens handlingsprogram peker på et ressursbehov for å følge opp tiltakene i planen, men det 
er foreløpig ikke satt av midler til dette arbeidet. Det foreslås derfor å sette av 2 millioner til oppfølging 
av ravineplanen. 
 
26. Prosjekt Verdensarvstatus 
Nordre Øyeren naturreservat, Fetsund Lenser og Bingen Lenser inneholder natur- og kulturverdier 
som er helt unike i verdenssammenheng. Kommunestyret fattet i sak 171/21 vedtak om å starte et 
arbeid med sikte på utvikling av en regionalpark og søknad om at disse natur- og kulturskattene i 
Lillestrøm kommune blir tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. For å komme i gang med dette 
arbeidet i en spleis med andre aktører, legges det inn 750.000 som Lillestrøm kommunes andel. 
 
27. Arrangementsfond 
Arrangementer som samler mange mennesker, bidrar til trivsel, fremmer inkludering, bygger 
samhold og skaper identitet. Arrangementsfondet gjør det mulig for kommunen å delta i spleiselag 
sammen med frivillige, næringsliv og andre offentlige aktører, og på den måten bidra til at det kan 
avholdes flere arrangementer i Lillestrøm kommune. Det settes av 1 million årlig til 
arrangementsfondet. 
 
  



28. Tilskudd til Business Lillestrøm 
Business Lillestrøm er en viktig tilrettelegger for gründerskap og innovasjon, og tilbyr gründere 
nettverk, kunnskap og fellesskap – i tillegg til et kontor hvor de kan jobbe med å bygge opp sin 
virksomhet. Å tilrettelegge for at det gode ideer kan bli til nye bedrifter og nye arbeidsplasser, er en 
god investering. For å styrke dette arbeidet, foreslås det å sette av 1 million i tilskudd. 
 
29. Tilskudd til næringsutvikling 
Næringsstrategien inneholder ambisiøse mål for næringsutvikling i Lillestrøm. For å følge opp denne 
strategien settes det av et årlig beløp på 2 millioner som skal gå til tiltak som bidrar til at målene i 
næringsstrategien nås: 
 

 Lillestrøm kommune skal bidra aktivt til næringsutvikling i hele kommunen. Etableringer og 
nye arbeidsplasser skal understøtte nasjonale og internasjonale målsetninger innen 
bærekraft.  

 Lillestrøm kommune skal markere seg nasjonalt og internasjonalt innenfor fremtidsrettede 
næringer som; energi, miljø, klima og helse.  

 Lillestrøm kommune skal bidra til økt innovasjonstakt, nyskaping og internasjonalisering i 
næringslivet.  

 Legge til rette for at flere arbeidstakere med høy kompetanse velger å bosette seg her.  
 Legge til rette for etablering av utdanningsinstitusjoner, som på sikt vil øke tilførselen av 

kompetent arbeidskraft til næringslivet.  
 Styrke inntrykket av Lillestrøm kommune som internasjonal og grønn møteplass.  
 Legge til rette for rekreasjon, kultur og turisme som næring i hele kommunen. 

 
30. Tilskudd til klimatiltak i næringslivet 
Det settes av 2 millioner årlig til klimatiltak i næringslivet for å støtte opp under etablering av selskaper 
som har forretningsideer som gjør at næringslivet tar oss inn i lavutslippssamfunnet og til eksisterende 
bedrifter og organisasjoner som har gode modeller for klimavennlig virksomhet.  
 
      
INVESTERINGER 2023 2024 2025 2026   

Skedsmo stadion kunstgress 3 500 0 0 0 31 

Utvidelse av ridehall - Sørum Fritidsgård 6 000 0 0 0 32 

Miljøbrønner på Fedrelandet 11 375 0 0 0 33 

Prosjekt Nitelva/Nebben 1 000 10 000 0 0 34 

Park i Kirkegata 1 000 15 000 0 0 35 

Nærmiljøanlegg 2 000 2 000 2 000 2 000 36 

Tiltak for sykkel og mikromobilitet 2 000 2 000 2 000 2 000 37 

Reguleringsplan bussvei Kjeller til Holt/Vestvollen 4 500 0 0 0 38 

            

Endret momskomp. -5 219 -7 250 -1 000 -1 000   

Sum endring investeringer 26 156 21 750 3 000 3 000   

            

Salg av Nitteberg Terrasse -40 000       39 

Salg av Turbinveien 30B   -15 000     40 

            

Endret låneopptak -13 844 6 750 3 000 3 000   

            

Avdrag (25 år) 0 -554 -441 -164   

Renter (3,75% i 2023 og 2024, deretter 3,5%) 0 -519 -229 -108   

Totalt renter og avdrag (overført til drift) 0 -1 073 -670 -272   

      
 
  



Beskrivelse av tiltak: 
 
31. Skedsmo stadion kunstgress 
Kunstgresset på Skedsmo stadion har ikke blitt skiftet ut pga. planer om etablering av nytt 
idrettsanlegg på Fribergjordet. Forsinkelser i planleggingen av nytt idrettsanlegg og usikkerhet om når 
et nytt anlegg kan være klar til å tas i bruk, gjør det nødvendig å bytte ut kunstgresset på dagens 
Skedsmo stadion for å sikre gode treningsforhold for barn og unge i den delen av kommunen. Tiltaket 
er lagt inn med 3,5 millioner. 
 
32. Utvidelse av ridehall – Sørum Fritidsgård 
Det er behov for å utvide eksisterende ridehall ved Sørum Fritidsgård. Finansiering av tiltaket følger 
opp prioritert rekkefølge blant anlegg som mangler finansiering i handlingsplanen for temaplan for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Tiltaket er lagt inn med 6 millioner. 
 
33. Miljøbrønner på Fedrelandet 
Etablering av miljøbrønner ved Fedrelandet kunstgressbaner vil bidra til å redusere energiforbruket 
med 80% og gi en betydelig klimagevinst. Dagens løsning med gassfyring innebærer CO2-utslipp på 
120 tonn per bane. Med energibrønner vil utslippet bli tilnærmet null. Tiltaket vil utløse Enova-støtte på 
45% av tiltakets totale kostnader. Foreslått bevilgning på 11,375 millioner utgjør kommunens andel, 
inkludert forskuttering av spillemidler og eventuell medfinansiering fra ulike stiftelser/klimafond. 
 
34. Prosjekt Nitelva 
Nitelva er det blågrønne hjertet i det bymessige området mellom Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Selv 
om turstiene langs elva er populære allerede, er det et stort potensiale for å gjøre området mer 
attraktivt. Det settes i gang et prosjekt som skal bidra til et kvalitetsløft langs Nitelva. Mulige tiltak kan 
være etablering av flere benker, grillplasser, informasjonsplakater om natur- og fugleliv, oppgradering 
og utvidelse av turveier der det er behov, etablering av lekeapparater og anlegg for egenorganisert 
aktivitet og tilrettelegging for servering. Det settes av 1 million til prosjektering i 2023 og 10 millioner til 
gjennomføring i 2024. 
 
35. Park i Kirkegata 
Trehusbebyggelsen i Kirkegata mellom Adolph Tidemands gate og Storgata inneholder store 
kulturminneverdier og formidler en viktig del av Lillestrøms historie på et svært sentralt område i byen. 
I dag er uteområdene som omkranser trehusbebyggelsen benyttet til gruslagt overflateparkering. Det 
foreslås at det på dette arealet etableres et nytt parkanlegg som kan spille på lag med de historiske 
byggene og tilføre byen et nytt og attraktivt grøntområde midt i byens sentrum. Det settes av 1 million 
til prosjektering i 2023 og 15 millioner til gjennomføring i 2024. 
 
36. Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøanlegg er åpne allment tilgjengelige utendørsanlegg for egenorganisert aktivitet og lek i 
nærhet til bo- og oppholdsområder. Dette er viktig for å tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet, 
spesielt for de som faller utenfor det organiserte tilbudet. Tiltaket er lagt inn med 2 millioner årlig i 
investeringsmidler. 
 
37. Tiltak for sykkel og mikromobilitet 
Det legges inn en styrking av tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og mikromobilitet 
(elsparkesykler o.l.). Styrkingen er på 2 millioner per år. 
 
38. Reguleringsplan bussvei Kjeller til Holt/Vestvollen 
I kommuneplanens arealdel 2022-2034  er det lagt inn forslag om en trasé for bussvei mellom Kjeller 
og Holt/Vestvollen fra Prost Petersens vei langs gang- og sykkelveien til Riisløkka barnehage. 
Strekningen er på ca. 750 meter, og vil kunne utløse en betydelig reisetidsgevinst for bussreiser 
mellom vestlige deler av Skedsmokorset og Lillestrøm by. For å komme igang med arbeidet, må det 
utarbeides en reguleringsplan for bussveien. Det er satt av 4,5 millioner til tiltaket. 
 
39. Salg av Nitteberg Terrasse 
Tomta ligger klar til salg og kan gjennomføres i løpet av første halvår 2023. Salgsinntekten er anslått 
til 40 millioner. 
 
  



40. Salg av Turbinveien 30B 
Arealet blir frigjort når ny brannstasjon på Lystadmoen står klar, og det ligger inne som boligområde i 
kommuneplanen. Tomta klargjøres for salg i løpet av 2023, slik at den kan selges i 2024. 
Salgsinntekten er anslått til 15 millioner. 
 
 

      
FONDSAVSETNINGER 2023        
Klimafond 15 000       41 

Innovasjonsfond 10 000       42 

Nullutslippsfond for kommunal bil- og maskinpark 10 000       43 

Sum 35 000        
           
Overføres fra disposisjonsfond -35 000        

      
Beskrivelse av tiltak: 
 
41. Klimafond 
Det settes av 15 millioner til klimafondet. Fondet skal brukes til å finansiere små og store klimatiltak i 
kommunal drift eller i Lillestrømsamfunnet for øvrig. Midlene fra klimafondet kan også brukes som 
medfinansiering i prosjekter som utløser tilskudd fra EU/EØS-programmer eller andre 
tilskuddsordninger. 
 
42. Innovasjonsfond 
Det settes av 10 millioner til innovasjonsfondet som skal fremme og understøtte innovasjonsarbeid i 
kommunen. Midlene er ment å gi løftekraft til større innovasjonsprosjekter som det er vanskelig å finne 
rom for innenfor ordinær drift og bidra til at organisasjonen kan ta mer risiko når nye løsninger skal 
utvikles. Målet med innovasjonsfondet er å bidra til løsninger som på sikt gir bedre tjenester og/eller 
lavere kostnader. Midlene fra innovasjonsfondet kan også brukes som medfinansiering i prosjekter 
som utløser tilskudd fra EU/EØS-programmer eller andre tilskuddsordninger. 
 
43. Nullutslippsfond for kommunal bil- og maskinpark 
Det settes av 10 millioner til et nullutslippsfond for kommunal bil- og maskinpark. Nullutslippsfondet 
skal bidra til en rask og forsert overgang i den kommunale bil- og maskinparken fra fossile kjøretøy til 
kjøretøy som benytter seg av nullutslippsløsninger som el eller hydrogen. 
 
 
 
  



Venstres verbalforslag: 
 
1. Foreldreutvalg for barnehager 
Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etablering av et foreldreutvalg for barnehager (FUB) i 
Lillestrøm kommune. FUB skal være et fellesorgan for FAU-ene ved alle barnehager i kommunen, og  
bidra til en bedre samhandling mellom kommunen og foreldre med barn i barnehager. Sak legges frem 
innen mai 2023. 
 
2. Foreldreutvalg for grunnskolen 
Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etablering av et foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) i 
Lillestrøm kommune. FUG skal være et fellesorgan for FAU-ene ved alle grunnskoler i kommunen, og 
bidra til en bedre samhandling mellom kommunen og foreldre med barn i grunnskolen. Sak legges 
frem innen mai 2023. 
 
3. Fontenehus 
Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan Fontenehus, eller andre tilsvarende 
lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse, kan etableres i Lillestrøm. Sak legges frem høsten 2023. 
 
4. Åpenhet og demokrati 
Lillestrøm kommune gjorde et kraftig hopp oppover på Åpenhetsbarometeret i 2022. Det er godt nytt 
for innbyggerne i kommunen. Kommunedirektøren bes fremme en sak for å gjøre kommunen enda 
mer åpen og transparent for innbyggerne. Saken skal særlig peke på hvordan politiske saker og møter 
kan gjøres enklere tilgjengelig, samt vurdere innføring av et lobbyregister for å sikre åpenhet i politiske 
prosesser. Sak legges frem innen mai 2023. 
 
5. ByLab 
Åpenhet og medvirkning er viktige premisser for god utvikling av Lillestrøm kommune. Etablering av 
såkalt ByLab, der prosessene flyttes ut av rådhuset og nær der folk ferdes, kan være et godt tiltak for 
å sikre bedre tilgang på informasjon, mer åpenhet og økt medvirkning. Kommunedirektøren bes derfor 
fremme en sak om etablering av ByLab i Lillestrøm kommune. Saken skal belyse hvor en eller 
eventuelt flere ByLaber bør ligge, hvilke kommunale tjenester innbyggerne skal kunne møte der og 
hvordan ByLaben(e) skal innrettes for å kunne være en arena som sikrer mer åpenhet, bred 
deltakelse og økt medvirkning i samspill mellom kommunen, innbyggerne og andre interessenter. Sak 
legges frem innen mai 2023. 
 
6. Bildeling i den kommunale bilparken 
Kommunedirektøren bes utrede etablering av en bildelingsordning knyttet til den kommunale 
bilparken. Hensikten med en slik bildelingsordning er å bidra til en mer effektiv utnyttelse av den 
kommunale bilparken når kommunen selv ikke har behov for bilene, og bidra til å redusere 
innbyggernes behov for å eie egen bil. I saken skal det vurderes erfaringer fra slike ordninger i andre 
kommuner, deriblant Asker og Halden. Sak med forslag til hvordan en slik ordning kan organiseres i 
Lillestrøm kommune legges frem høsten 2023. 
 
7. Bruk av privatbil i kommunal tjeneste 
Lillestrøm kommune har en stor bilpark, og er midt i en overgang fra fossile biler til en helt utslippsfri 
bilpark. Private biler brukt i kommunal tjeneste omfattes imidlertid ikke av dette, men så lenge bilen 
brukes i kommunal tjeneste må den allikevel regnes som en del av kommunens bilbruk. Det er også 
andre implikasjoner ved bruk av egen privatbil i kommunal tjeneste, slik som kvalitet, fremtoning, 
forsikring o.l. Kommunedirektøren bes derfor legge frem en sak som belyser omfang av privat bilbruk i 
tjenesten, og hva det innebærer av kostnader, klimautslipp og andre implikasjoner. Sak legges frem 
høsten 2023. 
 
  



8. Åpning av området rundt Nebbursvollen 
Nebbursvollen friluftsbad er en populær sommerattraksjon som i tillegg til svømmebasseng består av 
et stort og flott parkområde som er tilrettelagt for mange aktiviteter utover den aktiviteten som er 
knyttet til selve bassengene. Allikevel er dette parkområdet inngjerdet slik at man må løse billett for å 
få tilgang til det, og det er helt avstengt for befolkningen utenom åpningstid og utenfor de fire 
månedene som badesesongen varer. Selv om badesesongen er begrenset, kan parkarealene 
potensielt benyttes året rundt, om det gis anledning til det.  
 
Kommunedirektøren bes derfor legge frem en sak om hvordan parkområdet kan åpnes opp og gjøres 
mer tilgjengelig for befolkningen, både under badesesongen og gjennom resten av året, samtidig som 
sikkerhetten rundt bassengområdene ivaretas. Sak legges frem innen april 2023. 
 
9. Åpning av Gamle Lillestrøm 
Gamle Lillestrøm i Kirkegata er et offentlig eid område som er opparbeidet på en måte som gjør at 
området fremstår som privat. Hele området er inngjerdet og deler av det benyttes i dag til grusbelagt 
overflateparkering. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan dette området på kort sikt 
kan gjøres mer tilgjengelig og inviterende for byens innbyggere og besøkende. Sak legges frem innen 
april 2023 med sikte på gjennomføring av tiltak allerede fra sommeren 2023. 
 
10. Temaplan for park 
Det er behov for flere park- og grøntområder i byen og tettstedene i kommunen, mens mange av 
parkene som allerede finnes fremstår som lite attraktive og har behov for oppgradering. Det er også 
behov for flere tufteplasser og lekeplasser i etablerte boligområder, men det er ofte lite tilgjengelig 
plass for etablering av slikt. Kommunedirektøren bes derfor legge frem en temaplan for park, der 
behov for park- og grøntområder i ulike deler av kommunen kartlegges og prioriteres. Temaplanen 
skal også vurdere egnede arealer for etablering av park og ny grøntstruktur, herunder vurdere om 
deler av eksisterende gateareal kan omdannes til slikt formål. Sak legges frem høsten 2023. 
 
11. Kulturstasjonen Fetsund 
Kommunedirektøren bes fremme en sak som viser hvordan stasjonsområdet i Fetsund kan bli et lokalt 
kulturkvartal. Saken skal peke på bruken av de tomme byggene: stasjonsbygingen, melkerampa og 
hvordan parkarealet kan utnyttes for å skape et kulturelt sentrum. Saken skal ses i sammenheng med 
flyttingen av bibliotekfunksjonen i Fetsund samt flyttingen av Herredshuset. Sak legges frem innen mai 
2023. 
 
12. Utvikling av Strømmen stadionområde 
Strømmen stadion er et anlegg som har store oppgraderingsbehov. Samtidig er det et anlegg med 
relativt store arealer, hvor det på deler av arealene de siste årene har vært etablert en midlertidig 
barnehage. Det er behov for å se på en helhetlig utvikling av stadionområdet i et langsiktig perspektiv, 
der man ser både på muligheter for å dekke klubbens og idrettens behov for gode anlegg og moderne 
fasiliteter, og hvilke andre funksjoner og behov som kan dekkes på området. Kommunedirektøren bes 
legge frem en sak som skisserer mulige løsninger for fremtidig utvikling av stadionområdet. Sak 
legges frem høsten 2023. 
 
13. Kunnskapsbyen som næringspolitisk verktøy 
Kunnskapsbyen Lillestrøm er kommunens viktigste næringspolitiske verktøy, men har samtidig en 
uavhengig rolle som gjør at den kan opptre på en annen måte enn kommunen kan selv. 
Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan et økt engasjement og innskudd i 
Kunnskapsbyen kan ivareta funksjoner kommunen i dag selv tilbyr innen næringssatsing, rådgivning 
eller andre relevante fagfelt. Sak legges frem innen mai 2023. 


