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Innledning 
 

Lillestrøm kommune er i likhet med resten av Norge og verden, sterkt preget av 

Koronaepidemien. Dette er en svært spesiell og krevende situasjon for kommunen, 

innbyggerne, næringsliv, foreninger, lokalsamfunn osv. Kommunen vår har allerede gått 

gjennom mange harde prøvelser i 2020, og dette vil fortsette å prege bl.a. kommunens 

økonomi også langt inn i 2021.   

 

Det er derfor viktigere enn noen gang at kommunen bruker skattebetalernes penger på en 

så fornuftig måte som mulig. Lillestrøm FrP har stor respekt for dette og er bevisst på at 

ressursene som Lillestrøm kommune forvalter tilhører innbyggerne. Innbyggere må få den 

nødvendige trygghet for helse og velferd ved å prioritere primæroppgavene først.  

 

I Lillestrøm FrPs forslag til budsjett og økonomiplan tar vi tøffe grep og prioriterer barn, unge 

og eldre. Vi avvikler eiendomsskatten slik vi lovet velgerne ved å øke bunnfradraget markant 

i økonomiplanperioden og i 2024 fjerner vi den helt. Eiendomsskatt er en urettferdig 

ekstrabeskatning uavhengig av inntekt, og rammer hjem og næringsliv særlig hardt under 

koronapandemien.  

 

En enklere hverdag innebærer bl.a. reduksjon av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Vår 

inndekning er troen på at alle de dyktige ansatte gjør at det ikke er behov for å bruke over 40 

millioner til konsulenter bare i 2021, og at det er mulighet for å jobbe litt mer effektivt. 

Lillestrøm kommune skal bli en moderne foregangskommune med fokus på ny teknologi og 

løsninger for fremtiden, samtidig som innbyggerne skal ivaretas i hele Lillestrøm kommune.  

 

Fremskrittspartiet er opptatt av enkeltmenneskets frihet og vil arbeide for størst mulig 

valgfrihet for kommunens innbyggere. Tjenestetilbudet må innrettes slik at det dekker den 

enkeltes og den enkelte families behov, slik at vi skaper en enklere hverdag for folk flest. 

 

Med FrPs alternative årsbudsjett for 2021, økonomiplan 2021-2024, investeringsbudsjett og 

med våre verbalforslag følger vi opp det vi lovet velgerne i valgkampen 2019.  

 

 

Mvh 

Anette C. Elseth 

Gruppeleder 

Lillestrøm FrP 
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Administrasjon og ledelse 

 

 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Administrasjon og ledelse      

Konsulentbruk -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 1) 

Reversering av 1 stilling 
journalist 

-856 -856 -856 -856 2) 

Ytterligere omstilling og 
effektivisering alle 
kommunalområder  

-33 000 -66 000 -99 000 -132 000 3) 

Avslutte medlemskap -1 477 -1 477 -1 477 -1 477 4) 

Sum -55 333 -88 333 -121 333 -154 333  

           Tall i 1000 

 

1) Kommunedirektøren legger opp til å bruke 44,9 millioner i innkjøp av konsulentbistand i 

2021 til tross for at det er flere tusen ansatte i kommunen. Lillestrøm FrP har tro på at mye 

god og nødvendig kunnskap finnes blant ansatte og at vi derfor kan nedjustere 

konsulentbruken. Dette gjør vi i FrPs alternative budsjett, med konsulentbruk i 2021 

nedjustert til 24,9 millioner i 2022 til 16,1, i 2023 til 14,7 og 2024 til 13,8 millioner.   

  

2) FrP ser ikke behovet for å belaste innbyggerne med en egen journalist ansatt i tillegg til de 

ansatte i kommunikasjonsavdelingen, og ønsker ikke å prioritere dette.  

 

3) FrP er overbevist om at etableringen av den nye kommunen vil gi større stordriftsfordeler 

og frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved virksomhetsgripende felles- og 

administrative funksjoner, men også på andre områder. Derfor legger vi opp til høyere 

effektivisering enn kommunedirektøren med 0,5% i 2021, i 2022-1%, 2023-1,5% og 2024-2%. 

 

4) Lillestrøm kommune avslutter sitt medlemskap i: 

FutureBuilt 2.0: 850 000,- per år 

DigiViken: 260 000,- per år 

Etisk Handel Norge: 85 000,- per år 

Osloregionens Europakontor: 281 983,- per år 
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Oppvekst 

 

 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Oppvekst      

Matservering i barnehager 250  250  250 250 5) 

Helsesykepleier/miljøterapeut/psykolog 
på alle skolene fra 1.1.2021 samt styrke 

5 000  5 000 5 000 5 000 6) 

Reversere nedleggelse av 
Realfagsenteret 

500 1000 1000 1000 7) 

Reversere nedleggelse av Åpen 
barnehage på Sørumsand 

191 380 380 380 8) 

Fjerne Miljøstasjoner for kildesortering 
i fellesarealer på alle skoler 

- 305 0 0 0 9) 

Drift Ny Vesterskaun   192 767 10) 

Drift Ny Åsenhagen skole og Ny Sten 
Tærud skole 

   400 11) 

Sum 5 636 6 630 6 822 7 797  

           Tall i 1000 

 

5) Matservering i barnehager er viktig for å sikre barn næringsrik mat, utjevne sosiale 

forskjeller, være en pedagogisk arena, redusere matsvinn osv.  

Det er derfor viktig for FrP å opprettholde matserveringen i barnehagene og prioriterer dette 

i budsjett og ØP i årene fremover. 

 

6) En god oppvekst oppnås i praksis ved en målrettet tidlig forebyggende innsats. Dette 

inkluderer et tverrfaglig samarbeid med skolen som en viktig aktør. Det forutsetter et 

systematisk arbeid for et godt læringsmiljø, slik at alle elever opplever å være inkludert og 

viktig for fellesskapet, samt forebygge mobbing og utestengelse.  

Risikoutsatte barn og unge må fanges opp så tidlig som mulig. Det å få flere helsesøstre 

tilbake på skolene er også viktig for å forebygge helseplager hos barn og unge.  
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Lillestrøm FrP ønsker derfor ansettelse av helsesøster/miljøarbeider på de alle skolene som 

ikke har tilstedeværelse. I tillegg ønsker vi å styrke dette med økt tilstedeværelse gjerne også 

av psykolog og er positiv til å øke lønningene.  

 

7) Realfagsenteret er et «flaggskip» i Lillestrømskolen og Lillestrøm FrP ønsker derfor å 

videreføre tilbudet ved denne skolen.  

 

8) Lillestrøm FrP ønsker å videreføre tilbudet av «Åpen barnehage» på Sørumsand, som er et 

tilbud for de som ikke har barnehageplass i ordinær barnehage. Dette vil da fortsatt bli tre 

tilbud om Åpen barnehage i kommunen (i tillegg til Fetsund og i Lillestrøm by). 

 

9) Lillestrøm har ikke behov for å innføre miljøstasjoner i Lillestrømskolen og fjerner derfor 

utgift til dette.  

 

10) og 11) Lillestrøm FrP prioriterer nødvendig rehabilitering/nybygg ved skolene 

Vesterskaun, Åsenhagen og Sten Tærud hvor det er prekært behov for rehabilitering eller 

nybygg.  

Vi har lagt inn drift av Vesterskaun skole slik at den skal stå klar senest ved skolestart 2024 i 

10). Vi har lagt inn i 11) et omtrentlig driftsbeløp for at begge skolene Åsenhagen og Sten 

Tærud skal stå klar til skolestart i 2025.   
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Helse og mestring 

 

 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Helse og mestring      

Aktivitører ved alle 
institusjoner, 5 årsverk 

2 100 2 750 2 750 2 750 12) 

Oppgradering av kjøkken Libos 2 900 0 0 0 13) 

Utvidet tilbud på kveld 
aktivitetssentrene 

1 210 2 520 2 520 2 520 14) 

Utvidet matservering på 
dagsenter 

202 202 202 202 15) 

Tilskudd til Hjelpende Hender 200 200 200 200 16) 

Tilskudd til Mercy House  200 200 200 200 17) 

4 nye driftshjemler for 
fysioterapeuter 

1 800 1 800 1 800 1 800 18) 

Frisklivsentral 1 874 3 707 3 707 3 707 19) 

Alderspsykiatrisk koordinator 375 750 750 750 20) 

Sum 10 861 12 129 12 129 12 129  

           Tall i 1000 

12) Lillestrøm FrP er opptatt av at det skal være godt å bli gammel i Lillestrøm kommune. Vi 

ønsker derfor å følge kvalitetsreformen «Leve hele livet». Viktige satsningsområder innen 

denne kvalitetsreformen er bl.a. aktivitetstilbud, kulturtilbud og samarbeid med frivillige og 

pårørende. Det er i dag aktivitører ved 2 av kommunens institusjoner og ønsker at det blir 

egen aktivitør på alle, dvs. 5 til, og prioriterer 5 årsverk til dette. 

 

13) For å hindre at Mattilsynet må stenge kjøkkenet ved Libos ønsker Lillestrøm FrP å 

prioritere oppgradering av kjøkkenet i 2021.  

 

14) For å ivareta en verdig eldreomsorg med økt tilbud, tilrettelegge for at eldre kan bo 

hjemme lenger og for å avlaste pårørende ønsker Lillestrøm FrP å utvide tilbud ved 

aktivitetssentrene også på kveld.  
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15) Som en konsekvens av pkt 14) ønsker Lillestrøm FrP også utvidet matservering på 

dagsenter/aktivitetssentrene.   

 

16) Lillestrøm FrP mener Hjelpende Hender gjør en viktig innsats som supplement til 

kommunens tilbud. Vi ønsker at dette tilbudet fortsetter og prioriterer 200 000 til dette 

arbeidet i årene 2021-2024. Pengene skal brukes til drift. 

 

17) Lillestrøm FrP mener Mercy House gjør en viktig innsats som supplement til kommunens 

tilbud. Vi ønsker at dette tilbudet fortsetter og prioriterer 200 000 til dette arbeidet i årene 

2021-2024. Pengene skal brukes til drift. 

 

18) Lillestrøm FrP mener det er viktig å få på plass 4 nye driftshjemler for fysioterapeuter. 

Det har blitt et økt press på rehabilitering i forbindelse med pandemien fordi mange 

nyopererte har ikke fått hjelp når de skulle pga. nedstengning. I tillegg trenger også smittede 

rehabilitering etter gjennomgått sykehusopphold. Dessuten er det lange ventelister fra før 

og dermed hadde det vært et stort behov også uavhengig av koronapandemien.  

 

19) Lillestrøm FrP støtter opp under kommunens Frisklivssentral som gjør en god jobb for å 

skape et lavterskeltilbud til innbyggerne slik at de fritt kan være aktive og bedre egen helse. 

 

20) En verdig eldreomsorg innebærer stor grad av valgfrihet. Mange eldre ønsker å bo 

hjemme så lenge som mulig, men kan ha behov for å meste hverdagen. Lillestrøm FrP ønsker 

derfor å prioritere midler til en alderskoordinator som kan bidra til å fremme selvhjulpenhet, 

mestring og deltakelse ved å tilby støttesamtaler og veiledning.  
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Kultur 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Kultur, miljø og samfunn 
     

Reversere kutt i tilskudd til 
frivilligdrevet ungdomstilbud 
samt utvidelse til hele 
Lillestrøm kommune 

2 000 2 000 2 000 2 000 21) 

Aktivitetskortet – 
harmonisering av tilbudet 

1 000 1 000 1 000 1 000 22) 

Tilskuddspott til frivilligdrevet 
tilbud til eldre og andre med 
ulike fysiske og psykiske 
utfordringer i hele Lillestrøm 
kommune 

2 000 2 000 2 000 2 000 23) 

Reversere innføring av 
avgiftsparkering 

8 500 8 500 8 500 8 500 24) 

Tilskuddspott for midlertidig 
opphold for eierløse dyr 

200 200 200 200 25) 

Kjøp av tilgang til bassengflate 
ved Thon Strømmen  

  5 000 12 000 26) 

Sum 13 700 13 700 18 700 25 700 
 

           Tall i 1000 

 

21) Det finnes noen utfordrede ungdomsmiljøer i Lillestrøm kommune og det er derfor 

viktigere enn noen gang å ha fokus på forebyggende aktivitet. Det er viktig med tiltak for å få 

best mulig kontroll slik at det ikke utvikler seg i negativ retning. Ungdomsklubber som drives 

av og for ungdom er det beste og gjerne av frivillige slik at dette blir en «vinn-vinn-situasjon» 

for mange. På Frogner drives ungdomsklubb av næringslivet i lokalmiljøet og på Sørumsand 

drives ungdomsklubb av idrettslaget. Denne formen for å drifte viktige møteplasser og tilbud 

ønsker Lillestrøm FrP å ivareta og utvikle, ikke å reversere slik kommunedirektøren legger 

opp til. Det er viktig med et stort og bredt engasjement.  
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Ungdom fortjener et særlig fokus i budsjettet for 2021 og vi foreslår å etablere en 

tilskuddspott til frivilligdrevet ungdomstilbud til hele Lillestrøm kommune. Denne 

tilskuddspotten videreføres i hele økonomiplanperioden. 

 

22) Aktivitetskortet betyr inkludering, deltakelse og positive aktiviteter for barn og unge som 

kommer fra familier med dårlig råd slik at de kan velge en aktivitet uavhengig av familiens 

økonomi. Lillestrøm FrP prioriterer 1 000 000 kroner til dette viktige tilbudet slik at dette 

harmoniseres og videreføres til å være et tilbud til hele den nye kommunen. 

 

23) Som for ungdom er det også mer enn noen gang viktig å prioritere eldre og forhindre 

ensomhet. Koronapandemien har medført at mange blir isolert fra samfunnet og særlig 

gjelder dette eldre og personer med underliggende sykdommer. Lillestrøm FrP prioriterer 

derfor en tilskuddspott til frivilligdrevet tilbud til eldre og til andre med ulike fysiske og 

psykiske utfordringer i hele Lillestrøm kommune, som f.eks. «Velferden» på Strømmen. 

Denne tilskuddspotten videreføres i hele økonomiplanperioden. 

 

24) Å innføre avgiftsparkering på parkeringsplasser utenfor samtlige driftsenheter/ 

tjenestesteder vil få flere negative konsekvenser. P-plasser der det ikke er knapphet på 

plasser, ligger ofte unna sentrale kollektivknutepunkter, der det er dårlig med 

kollektivdekning. Det vil kunne medføre at det blir vanskeligere å rekruttere gode ansatte 

ved tjenesteenheter som ligger utenfor sentrale områder.  

 

Avgiftsparkering vil også medføre økt belastning for innbyggerne som skal kjøre og hente i 

barnehage og SFO, besøke foreldre på sykehjem, besøke og stelle graven til nære og kjære, 

eller for de som bruker av sin fritid på å stille opp som frivillige, trenere eller instruktører for 

barn og unge. Dette kan også medføre at innbyggerne og ansatte i stedet benytter avgiftsfrie 

alternativer som tilstøtende veier, og dermed bidrar til utrygg og uoversiktlig 

trafikksikkerhetssituasjon for kjørende, syklende og gående, og hindrer fremkommelighet for 

bl.a. utrykningskjøretøy.  

 

25) Å beskytte dyr mot mishandling, overgrep og neglisjering er viktig for FrP. 

Fremskrittspartiet har fått på plass et eget dyrepoliti flere steder i landet som sikrer at 

kriminalitet mot dyr i større grad avdekkes. 

 

I tillegg er det viktig for Lillestrøm FrP å sikre hjelp til forlatte, hjemløse, dumpede og 

eierløse dyr i vår kommune. Vi ønsker derfor å prioritere en pott på 200 000,- som frivillige, 

lag og foreninger som gjør en viktig jobb for å ta vare på dyr kan søke på.  

Det kan søkes støtte for utgifter i forbindelse med ivaretakelse og formidling til midlertidige 

og permanente trygge hjem for dyr som har vært uheldige med sin første eier eller som er 

født hjemløse. 

 

26) Tilgang til svømmebasseng er viktig både for opplæring, trening og folkehelse. 

Bassengflater er helt nødvendig, og svømme/badeanlegget til Thon vil være et godt 

supplement for innbyggerne og skoleopplæringen for å kunne bli trygg og glad i vann.  
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Gebyrer, priser og brukerbetalinger 

 

 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Gebyrer, priser og 
brukerbetalinger 

     

Eiendomsskatt 7 299 22 610 70 000 109 000 27) 

Nedlegge 
eiendomsskattekontoret 

   -5 653 28) 

      

Sum 7 299 22 610 70 000 103 347  

           Tall i 1000 

 
27) Lillestrøm FrP arbeider hardt for å redusere eiendomsskatten med sikte på å avvikle hele 

ordningen. Dette vil vi klare i 2024. Frem til det vil vi øke bunnfradraget betydelig. 

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til den enkeltes inntekt eller skatteevne og rammer 

dermed innbyggerne med lav inntekt uforholdsmessig hardt. Eiendomsskatten rammer også 

næringsliv og mulighet til å tiltrekke seg attraktive bedrifter. 

Lillestrøm FrP hever bunnfradraget på eiendomsskatten til 2 millioner i 2021 og til 2,3 

millioner i 2022, 3 millioner i 2023 og avvikler den usosiale ekstrabeskatningen som rammer 

skjevt fullt og helt fra 2024.  

I kommunedirektørens forslag er det lagt opp til en del ubrukte midler fra eiendomsskatt 

som kommunedirektøren ikke har foreslått øremerket til noe og er trukket fra beløpet for 

eiendomsskatten.  

Særlig nå som både private og næringsliv har store økonomiske utfordringer i 

koronapandemien må kommunens økonomi forvaltes sparsommelig og fornuftig. 

 

28) Som følge av at eiendomsskatten blir avviklet blir det heller ikke behov for 

eiendomsskattekontoret.  
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Total oversikt driftsbudsjett - Alternativt forslag fra FrP 
 

 2021 2022 2023 2024 Note 

Administrasjon og ledelse      

Konsulentbruk -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 1) 

Reversering av 1 stilling 
journalist 

-856 -856 -856 -856 2) 

Ytterligere omstilling og 
effektivisering alle 
kommunalområder  

-33 000 -66 000 -99 000 -132 000 3) 

Avslutte medlemskap -1 477 -1 477 -1 477 -1 477 4) 

Sum -55 333 -88 333 -121 333 -154 333  

      

Oppvekst 2021 2022 2023 2024  

Matservering i barnehager 250 250 250 250 5) 

Helsesykepleier/ 
miljøterapeut/psykolog på alle 
skolene fra 1.1.2020 samt 
styrke 

5 000 5 000 5 000 5 000 6) 

Reversere nedleggelse av 
Realfagsenteret 

500 1 000 1 000 1 000 7) 

Reversere nedleggelse av Åpen 
barnehage på Sørumsand 

191 380 380 380 8) 

Fjerne miljøstasjoner for 
kildesortering i fellesarealer på 
alle skoler 

-305 0 0 0 9) 

Drift Ny Vesterskaun   192 767 10) 

Drift Ny Åsenhagen skole og 
Ny Sten Tærud skole  

   400 11) 

Sum 5 636 6 630 6 822 7 797  

      

Helse og mestring 2021 2022 2023 2024  

Aktivitører ved alle 
institusjoner, 5 årsverk 

2 100 2 750 2 750 2 750 12) 

Oppgradering av kjøkken Libos 2 900 0 0 0 13) 

Utvidet tilbud på kveld 
aktivitetssentrene 

2 520 2 520 2 520 2 520 14) 

Utvidet matservering på 
dagsenter 

202 202 202 202 15) 

Tilskudd til Hjelpende Hender 200 200 200 200 16) 

Tilskudd til Mercy House  200 200 200 200 17) 

4 nye driftshjemler for 
fysioterapeuter 

1 800 1 800 1 800 1 800 18) 

Frisklivssentral 1 874 3 707 3 707 3 707 19) 

Alderspsykiatrisk koordinator 375 750 750 750 20) 

Sum 10 861 12 129 12 129 12 129  
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Kultur, miljø og samfunn 2021 2022 2023 2024 

 

Reversere kutt i tilskudd til 
frivilligdrevet ungdomstilbud 
samt utvidelse til hele 
Lillestrøm kommune 

2 000 2 000 2 000 2 000 21) 

Aktivitetskortet – 
harmonisering av tilbudet 

1 000 1 000 1 000 1 000 22) 

Tilskuddspott til frivilligdrevet 
tilbud til eldre og andre med 
ulike fysiske og psykiske 
utfordringer i hele Lillestrøm 
kommune 

2 000 2 000 2 000 2 000 23) 

Reversere innføring av 
avgiftsparkering 

8 500 8 500 8 500 8 500 24) 

Tilskuddspott for midlertidig 
opphold for eierløse dyr 

200 200 200 200 25) 

Kjøp av tilgang til bassengflate 
ved Thon Strømmen  

  5 000 12 000 26) 

Sum 13 700 13 700 18 700 25 700 
 

      

Gebyrer, priser og 
brukerbetalinger 

2021 2022 2023 2024 

 

Eiendomsskatt 7 299 22 610 70 000 109 000 26) 

Nedlegge 
eiendomsskattekontoret 

   -5 653 27) 

Sum 7 299 22 610 70 000 103 347  

      

Totalt -17 837 -33 264 -13 682 -5 360  

Sum -17 837 -33 264 -13 682 -5 360  

           Tall i 1000 

 

 

Debet (+) er utgift, kredit (-) er besparelse. 

 

Overskudd fordeles til ekstraordinær nedbetaling av lån og fond. 

 

FrPs alternative budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 har tatt utgangspunkt i 

rådmannens forslag. 
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FrPs alternative investeringsbudsjett 2021-2024 
 

Investeringsbudsjett 2021 2022 2023 2024 Note 

Salg av 
kommunehuset på 
Sørumsand 

    1) 

Salg av kommunal 
eiendom 

10 000 50 000 80 000 200 000 2) 

Ny Vesterskaun 
skole  

-5 000 -15 000 -120 000 -60 000 3) 

Ny svømmehall – 
Sørumsand  

-5 000 -10 000 -10 000 -85 000 4) 

Ny Åsenhagen skole  -2 000 -25 000 -73 000 5) 

Ny Sten-Tærud skole  -3 000 -35 000 -100 000 6) 

Utsatt oppstart av 
Skjærva skole 

11 500 -8 500 11 000 106 000 7) 

Total investering  11 500 -11 500 -99 000 -12 000  

           Tall i 1000 

 

1) Kommunehuset i Sørum klargjøres for salg i perioden. Realiserte verdier ved salget 

går til finansiering av nye bygge- og investeringsprosjekter, og ev. ytterligere 

overskudd går til ekstraordinær nedbetaling av lån.   

2) Salg av ulike eiendommer som er eiet og egner seg for salg i Lillestrøm kommune. 

Realiserte verdier ved salget går til finansiering av nye bygge- og 

investeringsprosjekter, og ev. ytterligere overskudd går til ekstraordinær nedbetaling 

av lån.   

3) Ny Vesterskaun skole igangsettes snarest og står klar senest ved skolestart i 2024. 

4) Tilgang til svømmebasseng er viktig både for opplæring, trening og folkehelse. Ifølge 

idrettsrådet er det dårligst tilgang til bassengflater på området rundt Sørumsand. 

Lillestrøm kommune fortsetter prosessen som ble startet i Sørum, i samarbeid med 

Sørumsand idrettsforening med investering og ferdigstillelse senest ved skolestart i 

2024 av et 25-meters basseng.  

5) Ny Åsenhagen skole igangsettes snarest og står klar igangsettes snarest og står klar 

senest ved skolestart i 2025. 

6) Ny Sten-Tærud skole igangsettes snarest og står klar igangsettes snarest og står klar 

senest ved skolestart i 2025. 

7) Oppstart Skjærva skole utsettes med 1 år. Skolestart blir i 2025. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Verbalforslag fra FrP til budsjett 2021 
 

 
 
Lillestrøm kommune har ambisjoner om å redusere utslipp av CO2 og 
med byvekstavtalen også ambisjoner om 0-vekst i biltrafikken. Samtidig er det så fullt på 
parkeringen på Svingen stasjon at det ikke er mulig å ta toget derfra for alle som ønsker det. 
Det samme gjelder for den utfordrende parkeringssituasjonen ved Leirsund stasjon. Det er 
behov for utbygging av innfartsparkeringsplasser nær kollektivknutepunkt og stoppesteder i 
hele kommunen, slik at kollektivtransporten blir et reelt alternativ for flest mulig. 
 

1) Kommunestyret ber administrasjonen snarest mulig legge frem forslag til planer 
for økt kapasitet ved innfartsparkeringer hvor det er for dårlig plass i dag. 

 
 

 
 
Elever i videregående skole har rett til skoleskyss til skolens ordinære start- og sluttider. 
Noen elever er imidlertid avhengig av å benytte skolens utstyr som instrumenter, 
kamerautstyr og lignende, for å kunne gjøre ferdig skolearbeid. Eksempelvis legger Lillestrøm 
VGS til rette for at elevene kan benytte skolen og skolens utstyr frem til klokken 20.00. 
Reisekortet for elevene gjelder imidlertid bare frem til klokken 18.00, slik at elevene ofte må 
betale skoleskyssen selv. Skoleskyss er et fylkeskommunalt ansvar, men Lillestrøm kommune 
bør være pådrivere for å endre dagens praksis, slik at alle elever kan reise hjem fra skolen 
med det reisekortet elevene får utdelt på skolen, også dersom de arbeider ved skolen litt 
utover kvelden. 
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2) Kommunestyret ber administrasjonen søke å få endret dagens praksis for 
reisekort for elevene, slik at reisekortet blir gyldig senere på kvelden enn hva 
som er tilfelle i dag. 

 

 

 
 
Frogner skole og kultursenter har blitt pioner på sambruk av skolebygg. Her har frivillige lag 
og foreninger mulighet til å låne rom, til en billig penge, for å gjennomføre treninger, øvinger 
eller kurser. Alt dette gjennom en svært enkel og kostnadsbesparende booking portal. Dette 
prinsippet ønskes videreført til flere skoler og andre egnede kommunale lokaler. 
 

3) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak på bedre tilrettelegging 
og utnytting av kommunens lokaler med utgangspunkt i gjeldende praksis for 
hvordan Frogner skole og kultursenter har organisert utleie/lån. 
 

4) Lillestrøm kommune tilrettelegger for øvingslokaler til band slik at det kan 
tilbys flere øvingslokaler til musikere og at flere musikere får tilgang til en 
scene.  

 
 

 
 
For at man skal slippe å planlegge når man skal få barn slik at man er sikret barnehageplass 
innfører Lillestrøm kommune barnehageopptak hele året. 

5) Lillestrøm kommune innfører løpende barnehageopptak.  
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Mange barnehager i Lillestrøm kommune har i dag et godt mattilbud til barna, blant annet 
med et varmt måltid. Foreldre er tilfreds med at barna får dette tilbudet, og er villige til å 
betale for dette tilbudet. De er derfor bekymret når det foreslås et lavere tak på kostpenger 
som også vil medføre et dårligere tilbud. 

Ved å opprettholde dagens praksis, så kan foreldre velge om de vil søke barna til barnehager 
med rimeligere kostpenger, eller barnehager som prioriterer kosten ekstra. Derfor foreslås 
følgende: 

6) Det videreføres en praksis hvor barnehagene i Lillestrøm kommune selv kan 
avgjøre nivå på matserveringen, herunder også kostpenger, på samme måte 
som i dag. 

 
 

 
 
Lillestrøm kommune skal ha nulltoleranse for mobbing.  
Foreldre bør tidlig kobles inn i mobbesaker som gjelder ved skoler, slik at også disse kan 
bidra til at mobbingen opphører. Ved vedvarende mobbing bør det vurderes om mobberen 
skal bytte skole. 
 

7) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak på hvordan organisere 
et eget mobbeombud for Lillestrøm kommune. 
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For å stanse overliggedøgn ved sykehus er det behov for flere korttids-/rehabiliteringsplasser 

i kommunen.  

 

8) Kommunestyret ber administrasjonen planlegge ca. 25-30 korttids-

/rehabiliteringsplasser i forbindelse med ombygging av Sørum Sykehjem, som 

også kan benyttes for å unngå overliggedøgn ved sykehus for Lillestrøm 

kommune. 

 

9) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak om mulig OPS 

(offentlig-privat-samarbeid) når det gjelder flere omsorgsboliger og skoler i 

Lillestrøm kommune.  

 

 

 
 

10) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak med mål om å utvide 

ordningen med «Meråpent» på bibliotek i hele Lillestrøm kommune slik som 

det gjøres i Sørum kommune i dag. 
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11) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak hvor man legger frem 

en oversikt over alle leieavtaler og vedlikeholdsplaner på kommunale bygg i 

Lillestrøm kommune.  

 

 

 
 

12) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak som undersøker reelle 

kostnader og muligheter for å redusere kostnadene på selvkostområdet. 

 

 

 
 

Lillestrøm kommune er opptatt av klima. Derfor er det viktig at kommunen iverksetter de 

tiltakene som gir best klimaeffekt for ressursene som settes inn. 

Lillestrøm FrP vil derfor at alle klimatiltak skal gjennom en kost/nytte vurdering før 

iverksettelse, slik at kommunen får best mulig klimaeffekt av de midlene som brukes.  

 

13) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide kost/nytte vurderinger for 

lettere å velge de som har best klimaeffekt. 
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Noen av kommunens innbyggere har svært svak økonomi, og ofte har disse i tillegg dårlig 

helse. I Oslo er det innført et frikort som sikrer at personer med varig lav inntekt kan benytte 

seg av nødvendige helsetjenester. 

Et slikt kommunalt frikort, hvor kommunen betaler for pasienten opp til frikort, gjør 

terskelen for å oppsøke nødvendig helsehjelp noe mindre. Tilbudet vil bety en vesentlig 

forsterkning av helsetilbudet til noen av de aller mest sårbare som slipper å betale 

egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt. I tillegg dekkes 

også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og 

viktige legemidler på blå resept. 

14) Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en sak om innføring av 

kommunalt frikort på samme måte som er innført i Oslo.  

 

 


