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Agenda
• Om Sørum kommune
• Hvordan er Sørum kommune organisert
• Finansiering
• Utfordringer med å være en forstad
• Kommunereform
• Dialog og samtale



Sørumsand er kommunesenteret i Sørum
Fakta om Sørum



Fakta
•Sentralt plassert mellom Oslo og 
Gardermoen flyplass

•17.500 innbyggere

•207 kvadratkilometer

•En landbruks,- og pendlerkommune

•Består av flere tettsteder

•Sørumsand er kommunesenteret



Næringsliv og sysselsetting
• Tre av fire er pendler ut av kommunen, nær halvparten til Oslo.
• Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker er det mange som pendler til. (Ahus, 

forskningsmiljøet på Kjeller og Gardermoen)
• Mer enn hver tredje arbeidsplass i Sørum er i offentlig sektor.
• Over en tredel av jobbene i Sørum er i næringene helse- og sosialtjenester og 

varehandel.



Organisering



Kommunen
• 428 kommuner i Norge (per 22. juni 2016) . Hver kommune hører til et fylke, 

bortsett fra Oslo som er både egen kommune og fylke.
• Fylkesmannen er statens representant mot kommunene.
• Kommunene har ansvaret for blant annet skole, barnehage, eldreomsorg og 

helse.
• Øverste styrende organ er kommunestyret og øverste politiske leder er 

ordfører.
• Rådmann er den som styrer administrasjonen (ansatte). Er ikke politiker.







En vekstkommune -
Muligheter og utfordringer





Innbyggerens 
forventinger og
behov øker







Vekst gir økonomiske utfordringer





Inntekter til kommunen
Driftsinntektene for kommunen består i hovedsak av:
• Skatt på inntekt og formue
• Rammetilskudd fra staten
• Eiendomsskatt
• Salgs- og leieinntekter
• Andre statlige tilskudd/overføringer
• Brukerbetalinger
• Gebyrinntekter.



Nye oppgaver fra staten



Behov for en større kommuner?



Våre fremtidige utfordringer
• Vi må ha et langsiktig perspektiv. Dette handler ikke om de neste fire årene, men 40-50 

år fram i tid.

• Utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, særlig innen de 
spesialiserte og små fagmiljøene.

• Allerede et omfattende samarbeid mellom kommunene gjennom interkommunale 
selskaper. Men er krevende å styre og økt avstand til kommunestyret.



Våre fremtidige utfordringer
• Det er utfordrende å samordne planarbeidet med andre kommuner, og det er vanskelig 

å vinne fram overfor sentral myndigheter i konkurransen om virkemidler til plan- og 
arealutvikling.

• Befolkningsvekst er den faktoren som gir de største utfordringene for kommunen. 
Kommunen står overfor store og økonomisk krevende investeringer i nybygg og 
renovering av skoler, barnehager og institusjonsplasser, samt utvikling av de øvrige 
tjenestetilbudene til befolkningen.



Kommunereformen i Norge
• 2014: Stortinget vedtar en kommunereform. Målet er større og solide 

kommuner med økt makt og myndighet.

• 2014: Brev til alle kommuner fra departementet om å utrede ulike alternativer. 

• 2015-2016: Sørum kommune utreder ulike alternativer

• 2016: Kommunestyret har gitt svar til Fylkesmannen. Fylkesmannen gir sin 
anbefaling om ny struktur. Stortinget bestemmer i 2017.



Sørums utredningsarbeid og 
forhandlinger med nabokommunene





Spørsmål og dialog


