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I en tid med svært høye strømpriser på toppen av at mange det siste året sliter ekstra mye som følge 
av koronapandemien, er forutsigbarhet viktig for de fleste av oss. Når strømregningen kommer 
samtidig med en kvartalsvis faktura på kommunale avgifter blir totalen for mange, flere tusen 
kroner som skal betales på samme tid. Dette er krevende og uforutsigbart, særlig for de som er 
lavtlønte og sliter med økonomien.  
 
Mange kommuner har månedlig fakturering av de kommunale avgiftene. Dette er med på å skape 
noe mer stabilitet for folk, og gjør at utgiftene er jevnt fordelt utover hele året, istedenfor at de går i 
store bølgedaler. Flere har innført månedsfaktura som en mulighet nå nylig, og særlig siste året. 
Eksempler på dette er Lillestrøm, Stavanger, Karlsøy, Færder, Gjesdal, Våler, Sel, Røros, 
Sarpsborg, Nittedal og mange flere. Dette viser at etterspørselen etter månedsfaktura er stor, og at 
en slik løsning er helt fint mulig å få til.  
 
For de som benytter seg av våre digitale løsninger, som avtalegiro, digipost eller vipps-betaling vil 
ikke en endring i antall fakturaer øke kostnaden av flere fakturaer. Å gå over fra kvartalsvis til 
månedlig fakturering av kommunale avgifter kan innføres slik at det gjelder for alle, eller det kan 
gjøres som en valgfri mulighet for eksempel for de som allerede benytter seg av de digitale 
løsningene. De kommunene som tilbyr månedsfaktura i dag, har valgt ulike måter å tilby tjenesten 
på.  
 
Vi ønsker alle en kommune hvor innbyggerne våre opplever at tjenestene våre er enkle, gode og 
forutsigbare. Det er vårt ansvar som folkevalgte å lytte til og handle til beste for innbyggerne våre. 
Ved å tilby månedlig fakturering av kommunale avgifter er vi med på å gjøre hverdagen litt enklere 
for mange.  
 
Mitt spørsmål til ordføreren er derfor følgende: Vil ordføreren sørge for at Løten kommune 
tilbyr månedlig fakturering av kommunale avgifter til våre innbyggere?  
 
Forslag til vedtak  

 Løten kommune innfører månedlig fakturering av kommunale avgifter  



 Kommunedirektøren iverksetter arbeidet med å sikre kommunens innbyggere tilbud om 
månedlig fakturering av kommunale avgifter.  

 
 
 
 

   
 


