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Forord 
 
Ny kommuneplan har et tidsperspektiv fram mot år 2025.  
 
Kommuneplanen er Rælingens overordnede plan- og styringsdokument for en ønsket lokalsamfunns-
utvikling, og for hvordan kommunen skal møte utfordringer i et langsiktig perspektiv. Ny kommuneplan 
erstatter Kommuneplan 2006-17.  
 
Kommunens styring retter seg mot kommunens rolle som samfunnsutvikler, som tjenesteutvikler og 
som organisasjon. Kommuneplanen har som en ramme at kommunen ikke er en organisasjon som 
alene kan ta ansvar for innbyggernes velferd og trivsel. Kommunen må ha et godt samarbeid med 
innbyggere, brukere, lag/foreninger og ulike offentlige myndigheter. Innsatsen krever både 
langsiktighet og en samordnet innsats, over tid og på tvers av fagfelt og sektorer. 
 
Rælingen mot 2025 - vi må framover rette innsats på å utvikle et helsefremmende lokalsamfunn, 
ivareta en klimavennlig utvikling og ta imot mange nye innbyggere.  
 
I Rælingen vil vi ha gode levekår og utvikle gode nærmiljøer som bidrar til god folkehelse i 
befolkningen. Vi skal ta langsiktige hensyn til mennesker og miljø. Innbyggerne skal ha gode 
muligheter til å ha en sunn livsstil, oppleve et mangfold i aktivitetstilbud samt oppleve et lokalsamfunn 
og tjenestetilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet – og inkludere alle. 
 
Klimaendringer har konsekvenser for natur og samfunn. Hvor store konsekvenser klima-endringene vil 
få, vil være et resultat både av hvor mye klimaet endrer seg og av samfunnets evne, mulighet og vilje 
til å ta hensyn og aktivt tilpasse seg endringene. 
 
Rælingen er en del av hovedstadsområdet og en felles bo- og arbeidsregion, med et voksende antall 
innbyggere og arbeidsplasser. Akershus er en sterkt voksende region. Befolkningsveksten krever i 
økende grad langsiktig og samordnet planlegging mellom kommunene. I Rælingen forventer vi å få en 
befolkningsvekst på et relativt høyt nivå framover. Det vil bety at vi i økende grad må dreie styringen 
vår inn mot en vekstøkonomi. Vi må også i økende grad tilrettelegge for arealeffektivitet og et 
konsentrert utbyggingsmønster - og for redusert bilbruk. 
 
Demografiske endringer gir nye og økende utfordringer med hensyn til tjeneste- og velferds-tilbudet. 
Det forventes spesielt en sterk vekst i de eldre aldersgruppene. Etterspørselen etter omsorgstjenester 
vil øke. Vi har en flerkulturell befolkning i Rælingen med mange innvandrere, og innvandrer-
befolkningen øker. 
 
Kommuneorganisasjonen må være attraktiv som arbeidsplass, ha kompetente medarbeidere og 
ledere samt ha tilgang på nok og riktig arbeidskraft i framtida. Det er sentralt fortsatt å utvikle gode 
tjenestetilbud - med stadig økende krav til kvalitet og brukermedvirkning. Vi må innrette 
organisasjonen og organisasjonskulturen mot omstilling og nyskaping. Kommunens evne til utvikling, 
tilpasning og god ressursutnyttelse av menneskelige, organisatoriske og økonomiske ressurser blir 
sentralt framover. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-25 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2013. 
 
 
Fjerdingby, 11.desember 2013 
 
Øivind Sand 
ordfører         
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Ny kommuneplan 
 
Planlegging handler om å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker.  
 
Ny kommuneplan erstatter Kommuneplan 2006-17.  
Ny kommuneplan har et tidsperspektiv fram mot år 2025. 
Kommuneplanen ble ikke revidert i forrige kommunestyreperiode. 
Bakgrunn for planrevisjonen knytter seg både til å komme inn i en 
egnet tidssyklus og til et generelt oppdateringsbehov.  
 
Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres.  
Kommuneplanens handlingsdel ivaretas i vårt fireårige 
Handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal utvikles slik at det 
blir en god samhørighet med samfunnsdelen. 
 
Kommunal planstrategi ble vedtatt i april 2012 og ligger til grunn for revisjon av kommuneplanen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i temaer i gjeldende kommuneplan og viderefører 
hovedtrekk, samt videreutvikler og forsterker strategier innenfor noen områder.  
Noen temaer har fått økt betydning i forhold til en langsiktig samfunns- og miljøutvikling, både  
ut fra lokale, regionale og nasjonale interesser. Temaene og utfordringene er forankret i kommunal 
planstrategi, i planprogrammet til kommuneplanen og i samfunnsdelens kapittel om samfunnsutvikling 
– utfordringer og rammer i planperioden. 
 
Hovedområdene i kommuneplanen skal bygge oppunder vår visjon og overordnede hensyn og 
inneholder samlet 10 satsingsområder, med styringsmål og strategier. 
 
3 tematiske hovedområder er prioritert for planperioden: 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse  

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling  
 
Planens innretning gjennom hovedområder og satsingsområder tar utgangspunkt i nåværende og 
framtidige utfordringer og samfunnstrekk, i kommunens helhetlige rolle og samfunnsansvar, på 
samspillet mellom tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling samt på kommunens visjon og ønsket 
overordna utvikling framover. Områdene representerer således både en helhetstenkning og en 
prioritering av vektlagte tema. Valg av hovedområder skal også bidra til å videreutvikle 
sammenhengen i kommunens totale plan- og styringssystem.  
 
Det er utarbeidet flere kommunedelplaner etter at kommuneplanen ble vedtatt. Flere av planene har 
videreutviklet tema fra kommuneplan 2006-17, og er nå forankret inn mot ny plan. Det skal gjenspeiles 
i samfunnsdelens visjon, overordnede hensyn og hoved- og satsingsområder, samt i arealdelens 
bestemmelser/retningslinjer og på arealplankartet. 
 
Satsingsområder i planperioden er: 

 Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid  
 Livsstil og sunne valg 
 Trygghet, mestring og læring 
 Nærmiljø og tilhørighet  
 Natur, kultur og aktivitet  
 Areal- og transportutvikling 
 Klimahensyn 
 Tjenesteutvikling 
 Kompetanse 
 Organisasjonskultur 
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Visjon og overordnede hensyn 
 
Visjonen er et verbalt uttrykk for det kommunen vil være i møte med sine innbyggere og omverden, 
og for den overordnede betydningen av kommunens virksomhet. 
 
Kommunens visjon skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og den 
kommunale virksomheten. 
 

 
 

 
Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og livskvalitet, trivselskommunen er summen av 
helsefremmende lokalsamfunn. Trivsel fremmes i ivaretakende nærmiljøer og når bærekraftige, 
langsiktige hensyn blir tatt til mennesker og miljø. 
 
Trivsel oppnår vi gjennom aktivitet og deltakelse. Kommunens rolle er å legge til rette gjennom 
møteplasser fysisk og sosialt, stimulere til deltakelse i frivillig aktivitet og å bidra til meningsfylt og 
verdiskapende dag.  Trivsel oppnås gjennom mestring av eget liv og gjennom medvirkning og 
tilhørighet i samfunnet. 
 
Trygghet er viktig for trivsel. Kommunens tjenester har ofte som oppgave å være der når det er 
ekstraordinære behov, kommunen skal også gjøre nærmiljøer og lokalsamfunn trygge og sikre. 
 
Åpenhet og toleranse bidrar til trivsel. Mangfold i bakgrunn, alder og sosialt liv og i arbeidsliv og fritid, 
gir rom for, og aksept for, forskjellighet.  
 
Kvalitet i omgivelser er viktig for trivsel. Kvalitet i bygg, områder og infrastruktur og opplevde 
naturkvaliteter påvirker våre liv. 
 
Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens fysiske fortrinn og særpreg. En naturgitt forutsetning 
blir viktig og meningsfull når den betyr noe i møtet med innbyggerne. Dette gir føringer for kommunens 
virksomhet og for hvordan vi tilrettelegger for bruk og opplevelse og for tilgjengelighet. 
 
 

Overordnede hensyn skal bidra til at løpende drift, forvaltning og planlegging bygger på 
grunnleggende, viktige prinsipper i organisasjonen og for samfunnsutviklingen. Dette er hensyn som 
skal vurderes og sikres gjennomgående i den kommunale forvaltningen, og som skal synliggjøres i 
saksbehandling og planlegging. 
 

 God folkehelse i befolkningen 

 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
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Kommuneplanen – det kommunale plansystemet 
 
Kommunens styringsfokus retter seg mot ulike dimensjoner i forhold til kommunens rolle som 
henholdsvis samfunnsutvikler, tjenesteutvikler og som organisasjon. Kommunen har et overordna 
samfunnsansvar og skal være en samlende, demokratisk institusjon for befolkningen.  
 
Kommuneplanen har som en ramme at kommunen ikke er en organisasjon som alene kan ta ansvar 
for innbyggernes velferd og trivsel. Kommunen må ha et samarbeid med innbyggere, brukere, 
lag/foreninger og ulike offentlige myndigheter. Kommuneplanleggingens styrke ligger i mulighetene for 
langsiktighet og samordnet innsats – over tid og på tvers av fagfelt og sektorer. 
 
Hovedområdenes innretning skal bidra til å forbedre og videreutvikle sammenhengen i kommunens 
totale plan- og styringssystem. Intensjonen er å ha en god kopling mellom langsiktig, mellomlangsiktig 
og kortsiktig planlegging. Kommunen vil innarbeide en mer gjennomgående målstruktur i de to 
styringsdokumentene som gjelder totalvirksomheten; kommuneplanen og handlingsprogrammet. 
Rapporteringssystemet vil tilsvarende relateres til denne strukturen. 
 
Styringsmål benyttes som gjennomgående målbegrep i kommuneplanens samfunnsdel og i handlings-
programmet, og skal legges til grunn i tematiske kommunedelplaner. Ett styringsmål er satt tilhørende 
hvert satsingsområde innunder de tre hovedområdene. Styringsmålene viser «hva vi vil» fram mot 
2025, og er formulert slik at de skal kunne gi målemuligheter, ved at det utarbeides måleindikatorer til 
dem, kvantitative og/eller kvalitative. Strategiene viser «hvordan vi gjør det» og skal gi grunnlag for å 
fastsette løpende utviklingsområder. Overordnede hensyn supplerer våre målsettinger og viser viktige 
hensyn og prinsipper som gjelder for kommunens virksomhet, på tvers og av grunnleggende 
betydning. 
 
Retningslinjene for planleggingen og arealstrategiske retningslinjer er utarbeidet som del av 
prosessen med kommunal planstrategi, og forankres i kommuneplanens samfunnsdel. Retningslinjer 
for planleggingen er beskrevet med utgangspunkt i plansystemet og de føringer som ligger i vårt plan- 
og styringssystem. Plansystemet er basert både på lovkrav og våre egne krav til organisasjonen. 
Arealstrategiske retningslinjer skal tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
 
Figur: Det kommunale plansystemet 

 

 
1
 

  

                                                           
1
 Begrepet arbeidsprogram i figuren vil i vår kommune tilsvare begrepet virksomhetsplan. 
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Retningslinjer for planleggingen 
 
Rælingen kommune skal ha et ensartet og samordnet plansystem med forankring i kommuneplanen. 
Plansystemet skal sikre at langsiktig, strategisk planlegging og konkret handling er koplet godt 
sammen. Planleggingen skal utføres etter kommunens planveileder. 
 
Kommunal planstrategi  
Kommunens planstrategi for valgperioden skal være utgangspunktet for planarbeidet. Kommunal 
planstrategi utarbeides og vedtas i hver kommunestyreperiode. Planstrategien inneholder en 
beslutning på om kommuneplanen skal revideres (helt eller delvis) og på hvilke andre planer – 
tematiske planer og arealplaner - som skal utarbeides, revideres eller utgå.  
 
Vedtatt planstrategi bygger på en drøfting og vurdering av overordna utfordringer for kommunen i 
perioden og synliggjør en politisk prioritering av planleggingsbehov. 
 
Kommuneplanen 
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver – og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Behov for revisjon av 
kommuneplanen (hel eller delvis revisjon) vurderes i hver valgperiode. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-
samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det kan utarbeides kommunedelplaner for 
bestemte temaer og virksomhetsområder. Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for sektorenes 
virksomhet. Mål og strategier skal ligge til grunn for kommunens tjenesteutvikling, utviklingsområder 
og enhetenes virksomhetsplanlegging.  
 
Arealstrategiske retningslinjer skal ligge til grunn for kommunens arealplanlegging, og skal 
tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
 
Kommuneplanens handlingsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner skal ha en handlingsdel. Handlingsdelen gir 
grunnlag for prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og skal konkretisere 
tiltak innenfor økonomiske rammer. Handlingsdelen er identisk med vårt handlingsprogram, fungerer 
også som kommunens fireårige økonomiplan, og revideres årlig. 
 
Handlingsprogrammet (HP) inneholder en planoversikt, som viser kommunens politisk vedtatte og 
gjeldende planer og strategidokumenter. Hp inneholder også et program for plan- og 
utredningsarbeid, som viser en samlet prioritering av kommunens planer, strategiarbeid, større 
prosjekter og utredningsoppgaver tilknyttet HP-perioden. Programmet er forankret i kommunal 
planstrategi, og viser en konkretisering og oppdatering av vedtak i planstrategien.      
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. 
Kommuneplanens arealdel skal inneholde en planbeskrivelse, bestemmelser og plankart. 
 
Overordnede hensyn  
Overordnede hensyn fastsatt i kommuneplanen viser viktige hensyn og prinsipper som gjelder  
for kommunens virksomhet, på tvers i organisasjonen og av grunnleggende betydning.  
Hensynene skal inkluderes og synliggjøres i saksbehandling, forvaltning og planlegging.  
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Arealstrategiske retningslinjer 
Retningslinjene skal tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Arealstrategiske retningslinjer er forankret i kommuneplanen og skal ligge til grunn for kommunens 
arealplanlegging. Retningslinjene fastsetter viktige prinsipper for samfunnsutvikling og 
arealdisponering i kommunen. 
 

Kommunens arealstrategiske retningslinjer   
 skal bygge opp under kommunens visjon: 
 

”Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren” 
 

 skal muliggjøre helhetlig styring og gi forutsigbarhet over tid  

 skal bidra til å utvikle en attraktiv kommune der innbyggerne trives 

 skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling  
 

Helhetlig styring og forutsigbarhet over tid 
Kommunens overordna arealstrategi er synliggjort som grønn strek på plankartet 

 Grønn strek fastsetter langsiktige grenser mellom byggeområder og  
landbruks-, natur- og friluftsområder - prinsipper for bruk og vern av arealer. 

 Grønn strek tilrettelegger for utbygging innenfor utbyggingssoner. 
 

Arealstrategien følges av formulerte hovedgrep i kommunens arealpolitikk 
- utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen 
- utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark  
- arealforvaltning skal bidra til å nå mål om en effektiv tjenesteproduksjon   
  og en god kapasitetsutnyttelse    

 
Attraktiv kommune, trivsel og bærekraftig samfunnsutvikling 

 Helhetlig arealplanlegging skal bidra til å styrke kommunens attraktivitet, stimulere tilflytting og 
gi bomuligheter og bokvaliteter for et mangfold av befolkningen. 

 Arealstrategien skal bidra til et framtidig utbyggingsmønster som begrenser transport-
omfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret kollektivtilbud. 

 Arealstrategien skal bidra til en utvikling i kommunen der hensynet til en regional samordnet 
areal- og transportutvikling, sammen med hensynet til bevaring av viktige natur- og 
kulturverdier, vil være premissgivende.  

 Kommunen har beliggenhet i en vekstregion, og skal utnytte sin beliggenhet i forhold til et stort 
bo- og arbeidsmarked, og med et regionalt omland for kultur- og fritidstilbud. 

 Kommunen skal rette innsats mot tettstedsutvikling og mot fortetting i bebyggelsen.   
 Kommunen skal være en grønn kommune, der naturgitte kvaliteter utnyttes og bevares. 
 Det skal legges til rette for god adkomst til skog og vann.  
 Det skal være gode muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og for gang- og sykkelbruk  

i hverdagen, både i tilknytning til natur og i de enkelte nærmiljøene.   
 Ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil.   
 Det skal sikres trygg trafikk på kommunens veger og i boligområder. 
 Arealplanleggingen skal ivareta befolkningens helse og barns oppvekstforhold. 
 Universell utforming vektlegges slik at bygg, anlegg og utearealer er tilgjengelige for alle. 
 Estetiske verdier og kvalitet i omgivelsene skal ivaretas ved boligbygging.  
 Sterkt jordvern, bevaring av miljøverdier og kulturlandskap skal ivaretas. 
 Klimahensyn skal inkluderes i en samordnet areal- og transportplanlegging.  

Kommunen skal tilrettelegge for reduserte klimautslipp og for å møte klimaendringer.  
 Arealplanleggingen skal inkludere og ta hensyn til samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhetssituasjon i de enkelte utbyggingsområder. 
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Samfunnsutvikling – utfordringer og rammer i planperioden 

Viktige samfunns- og utviklingstrekk for kommunens planlegging 
Kapitlet beskriver samfunnsforhold som er av betydning for kommunens planlegging i perioden. 
Utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser både lokalt, regionalt og nasjonalt gir føringer og 
forutsetninger for kommuneplanens innhold og satsingsområder.  
 
Planens innretning gjennom valg av hovedområder og satsingsområder gjenspeiler tema som 
synliggjøres i dette kapitlet. Planens innretning tar utgangspunkt i nåværende og framtidige 
utfordringer og samfunnstrekk, i kommunens helhetlige rolle og samfunnsansvar, på samspillet 
mellom tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling og på kommunens visjon og overordnede hensyn.  
 

Kommunesektorens utviklingsevne og tilpasningskraft  
Kommunene spiller en viktig rolle som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og 
samfunnsutvikler. Dagens offentlige oppgaveansvar er resultat av utviklingsprosesser som har virket 
over lang tid. Samfunnsmessige drivkrefter skaper behov, og kan bidra til å fjerne behov.  
 
Den demografiske utviklingen føre til økt behov for offentlige velferdstjenester i tiårene framover, som 
vil bety et økende inndekningsbehov i offentlige finanser. Høy yrkesdeltakelse, økt arbeidsinnsats og 
økt produktivitet vil være nødvendig for å opprettholde gode velferdsordninger. Det er i kommunene en 
stor del av velferdstjenestene skapes, og hvor mange av utfordringene knyttet til demografi og en 
aldrende befolkning må håndteres. Fram mot 2020 forventes det fortsatt vekst i behovet for 
kommunale tjenester. 
 
Befolkningsveksten vil fortsette, samtidig som etterkrigsgenerasjonen når pensjonsalderen. Det vil 
også bli flere barn i barnehage- og skolealder de nærmeste årene. Økende privat kjøpekraft vil bidra til 
at innbyggernes forventninger til kvaliteten og omfanget på det kommunale tjenestetilbudet vil øke. 
Endringene i befolkningssammensetning vil for alvor begynne å gjøre seg gjeldende fra 2020, med en 
sterk vekst i de eldre aldersgruppene. Etterspørselen etter omsorgstjenester vil øke markant utover i 
hundreåret.  
 
Økte utgifter til folketrygden og forventede reduserte oljeinntekter, vil kunne snevre inn handlings-
rommet i den statlige budsjettpolitikken. Kombinasjonen av redusert handlingsrom i budsjettpolitikken 
og en aldrende befolkning, vil kunne stille kommunene overfor en rekke utfordringer. Usikkerheten i 
internasjonal økonomi vil også kunne påvirke norsk økonomi. 
 
Utgiftspresset som følge av demografi melder seg med økende styrke framover. I en beregning som 
Kommunenes Sentralforbund har gjort (2012), er dette økende mot en topp i år 2027, deretter 
reduseres årlige merutgifter som følge av demografi noe igjen. Sammenstilt med utsiktene for norsk 
økonomi framover, blir handlingsrommet begrenset fra rundt 2020. For landet som helhet er det 
anslått at vi er i den gunstigste demografiske situasjonen i 2012.  
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Et levende lokaldemokrati krever at samspillet mellom kommunen og innbyggerne fungerer godt. 
Kommunestyrer som er representative og som gjenspeiler innbyggerne vil sannsynligvis ivareta 
innbyggernes behov best. Kvinner, unge og eldre er underrepresentert i mange kommunestyrer. 
Lokaldemokratiet står sterkt i Norge. Norske lokalpolitikere har generelt høy tillit, og det er stor grad av 
tilfredshet med tjenestene i de fleste kommunene. Innbyggerne er likevel ikke alltid like tilfredse med 
hvordan kommunene informerer om hvordan ressursene brukes. Forskning indikerer også at 
innbyggerne ikke er tilfredse med sine muligheter til å påvirke kommunene. Kommunene kan bli bedre 
til å trekke innbyggerne med i beslutningsprosesser.  
 
Kommunen har et grunnleggende todelt ansvar; et statlig definert sektoransvar for å yte tjenester til 
innbyggerne og et territorielt ansvar for å bidra til lokal og regional utvikling. En kommune er dermed 
konstruert for, og har legitimitet til, å utøve en rolle som ligger utenfor de lovpålagte tjenestene. 
Kommunens fremtidige legitimitet vil derfor kunne avhenge både av at tjenestene er tilpasset 
innbyggerne, at kommunen utfører lokale utviklingsoppgaver og at den representerer et lokalt nivå for 
innflytelse.  
 
Endringer i befolkningssammensetning, innbyggertall, ressurssituasjon og innbyggernes forventninger 
stiller krav til utvikling og fornying i kommunene. For å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne også i 
framtiden, må det derfor utvikles måter å utføre tjenester på hvor de ansattes ressurser brukes på en 
best mulig måte.  
 
Innovasjon er et viktig virkemiddel for å videreutvikle og tilpasse kommunenes tjenestetilbud og 
organisering for framtiden. Regjeringen har i april 2013 lagt fram en strategi for innovasjon i kommune-
sektoren. Målet er å bidra til å fremme en innovasjonskultur og motivere til innovasjonsarbeid i 
kommunesektoren. Utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune er et viktig tiltak for endring 
og utvikling innenfor viktige temaer som sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering og 
omdømme.  
 

Demografisk utvikling – sterk befolkningsvekst, aldring og innvandring   
Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for levekårsforhold og tjenestebehov.  
 
Sammenlignet med en del andre land er fortsatt nivået på reproduksjonen høyt i Norge, noe som 
antas å ha sin forklaring i gode velferdsordninger (spesielt fødselspermisjoner). Pr i dag betyr likevel 
innflytting mer for befolkningsveksten enn den naturlige tilveksten. Den sterkeste vekstkraften i den 
norske befolkningen kommer i form av innvandring. Illustrert ut fra året 2011 var nettotilveksten i 
Norge gjennom innvandring fire ganger så stor som den naturlige tilveksten. 
 
Den største utfordringen kan bli aldringen og skjevheten i aldersstrukturen. Eldrebølgen vil bestå både 
av framtidige store naturlige årskull i aldersgruppa, kombinert med det forholdet at dødeligheten 
reduseres og levealderen øker. Et tema kan også bli at vi kan trenge innvandringen for å mestre de 
store omsorgsoppgavene. 
 
Oslo og Akershus har lenge vært en sterkt voksende region. Akershus har opplevd den sterkeste 
veksten. Det er ventet at veksten vil fortsette framover. Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke 
med over 350 000 i løpet av de neste 20 år. Regionens befolkningsvekst kan delvis forklares med 
høye fødselstall og nedgang i dødeligheten. Det er imidlertid flyttestrømmene som har størst 
betydning. Befolkningsutviklingen i Akershus og Oslo er en del av den sentraliserende tendensen i 
landets bosettingsmønster. Akershus tiltrekker seg mange personer i alderen 30-39 år, både fra andre 
fylker og fra utlandet. Dette flyttemønsteret har vært stabilt over flere år. 
 
Flyttingen fra utlandet til Norge har i lang tid vært økende. Det sentrale østlandsområdet får en meget 
høy andel av innvandringen, med preferanse for de mest sentrale og urbane områdene. Høy 
innvandring forventes å fortsette, men nivået er imidlertid usikkert. Akershus har i internasjonal 
sammenheng en svært ung og arbeidsfør befolkning. Dette mønsteret antas å fortsette, men samtidig 
vil det i framtiden bli stadig færre yrkesaktive bak hver yrkespassiv, sammen med en permanent 
aldring av befolkningen. Framover forventes gruppa over 75 år å øke kraftig, slik at andelen av 
totalbefolkningen i aldersgruppa øker fra 6 % i 2012 til 11 % i 2040. 
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Nedre Romerike er den regionen i Akershus som forventes å få høyest vekst i antall innbyggere fram 
mot 2040, med 72 000 nye innbyggere.

2
 Rælingen har i denne framskrivingen en beregnet lavest 

andel vekst blant kommunene i regionen.  
 
Nedre Romerike har flest norskfødte innvandrere i Akershus. Det er kommunene med høyest andel 
innvandrere totalt i befolkningen (dvs Lørenskog, Skedsmo og Rælingen), som også har den høyeste 
andelen norskfødte innvandrere. Dette er i stor grad positivt og et uttrykk for lang botid og høy 
integrasjon i samfunnet. Dette antas også derfor å medføre økt innvandring gjennom familie-
gjenforening. Nye innvandrere med samme landbakgrunn vil kunne tiltrekkes hit, fordi området 
oppfattes som et attraktivt bosted. Denne forutsetningen («brohode-effekten») legges til grunn i 
regional framskrivning av innvandring fram mot 2040. Kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen 
vil da få en større andel fra de samme landgrupper som allerede er bosatt her, og på sikt flere nye 
innvandrere totalt enn andre kommuner i Akershus.  Innvandrerandelen i området er beregnet å øke 
fra 19% i 2011 til 40% i 2040.

3
 

 
I Rælingen har vi en ung befolkning, med spesielt mange unge voksne, og færre eldre enn både 
landet og fylket. Denne sammensetningen er under gradvis endring. Forventninger om fortsatt økt 
levealder vil gi flere eldre, samtidig med store alderskull i de periodene som gir flere eldre i tiden 
framover. Det vil bli færre i den yrkesaktive aldersgruppa. Det er høy mobilitet i vår befolkning. Det er 
mange som flytter både til og fra kommunen. Flytteaktiviteten ligger over gjennomsnittet i fylket. 
Kommunens boligtilbud og flyttemønster vil påvirke alderssammensetningen.  
 
Innflyttingen til Rælingen har de siste årene hovedsakelig bestått av innflytting fra utlandet, og ikke fra 
andre kommuner i landet (innenlandsflytting). Innvandrerbefolkningen er høy og økende, og utgjør 
bortimot 20 % av innbyggerne i Rælingen. Dette utgjør 3 167 personer pr 1.1.2013. Andelen 
innbyggere i aldersgruppa 20-44 år er høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt. 
Hovedårsaken ligger i at de fleste innvandrere i dag kommer hit for å arbeide.  
 
Diagram: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utvikling siste tiåret. 

 
 
Diagram: Nettoflytting til/fra Rælingen, gjennomsnittlig for perioden 2005-11, 
flytting fra andre kommuner i landet og flytting fra utlandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 SSBs framskrivning, juni 2012 (alternativ middel nasjonal vekst). 

3
 SSBs regional framskriving av innvandrere 2011-2040. 
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Befolkningsprognose Rælingen 
 
Diagram: Befolkningsutvikling fram mot 2040, SSBs middelalternativ

4
 og lokalt alternativ

5
. 

 

 
 
Fram mot utgangen av kommuneplanperioden, i år 2025, kan befolkningen i Rælingen, ut fra SSBs 
prognose, antas å ligge på om lag 19 300 innbyggere. Ut fra en lokalt justert prognose vil befolkningen 
vår ligge på om lag 20 000 innbyggere i 2025. 

 
Økningen (lokal prognose) i planperioden fra 2013 til 2025 er på 3 590 innbyggere, dvs et årlig 
gjennomsnitt på ca 300 innbyggere. Det utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på om lag 1,8 %.  
 
Den faktiske årlige veksten i Rælingen har de siste årene ligget i området 1,5 % - 2,1 %. Det er 
forventet sterk vekst for handlingsprogramperioden 2013-2016, fra 1,7 % til 2,6 %. Veksten framover 
kan forventes å ligge på minimum SSBs prognosenivå (ca 1,5 %). Erfaringsmessig gir SSBs 
prognoser for lave anslag på spesielt barnetall i vår kommune.  
 
Kommunens viktigste styringsmulighet ligger i boligbyggeprogrammet. Framtidsperspektivene for 
befolkningsveksten er avhengig av antall nye boliger og boligtyper som bygges over flere år. 
Lokaliseringen av nye utbyggingsområder vil ha betydning for den geografiske befolkningsutviklingen. 
Hvilke boligtyper som bygges vil ha stor betydning for alderssammensetningen. 
 
Det legges til grunn en høyere veksttakt for kommende 12-årsperiode enn veksttakten på 1 % som lå 
til grunn for kommuneplanen 2006-17.  
 
Veksttakt for perioden 2013 - 2025 vil kunne bli på 1,5 – 2,0 % (gjennomsnittlig årlig vekst).  
 
………….. 
 
I vedlegg 2 vises aldersspesifikke prognoser for befolkningsutviklingen.  
 
I vedlegg 3 vises prognoser for årsverksbehov, basert på befolkningsprognose, innenfor sektorene 
barnehage, grunnskole og pleie/omsorg. 
 
Usikkerheten i prognosene er økende framover i tid, og spesielt helt fram mot 2040. Prognosene er 
ment å gi et bilde av mulige utviklingsforløp.

                                                           
4
 SSB publiserer prognoser annethvert år, mot tidligere hvert år. Neste publisering skjer i juni 2014. 

5
 Lokalt alternativ - inneholder en justering av anslag på barn og ungdom, 1-15 år. 
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Samfunnsdeltakelse – kulturliv, sivilsamfunn og stedsutvikling  
Innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet kan være viktig i forhold til trivsel og 
psykisk helse samt for lokalsamfunnets bærekraft. Levekår er påvirket av ressurser som individene 
har.  
 
Demokrati er mer enn valgdeltakelse; det er tillit og legitimitet til kommunen og de folkevalgte, dialog 
mellom folkevalgte og innbyggere mellom valg, innflytelse på tjenestetilbud og muligheter til å bidra i 
lokalsamfunnet. Det nye deltakelsesmønsteret er preget av enkeltsaksengasjement, som blant annet 
innbyggerinitiativ og brukermedvirkning. 
 
Det er i økende grad sterkere variasjoner blant folk om det gode liv og det gode lokalsamfunn. 
Samfunnet blir mer oppsplittet, mindre standardisert og krever større rom for individuelt skapte livsløp 
og nye former for fellesskap. Individualisering er et vesentlig samtidstrekk. Livsløp og karrierer er for 
mange blitt mer valgbare. Enkeltpersoner kan i større grad utvikle og bestemme over seg selv, 
samtidig som det oppstår nye gruppenormer og tilknytninger. Befolkningens verdier gir viktige føringer 
for samfunnsutviklingen.  
 
Endringer i velstandsnivå og i befolkningens sammensetning, både i alder og kulturell bakgrunn, vil 
kunne prege holdninger og verdier i framtida. Samfunnet gjennomgår også en demografisk 
omforming, der innvandring gir konsekvenser for makt og demokrati, verdivalg og arbeidsmarked. 
Et samfunn som skal leve med mangfold må også tilpasse seg sosialt og organisatorisk. 
 
Ethvert lokalsamfunn er i utvikling, uavhengig av kommunale vedtak og strategier. Det vil være ulike 
vurderinger av hva som oppfattes som styrbart. Kommunen kan bidra til å styrke lokal identitet og 
samhørighet samt skape partnerskap med eksterne aktører. I denne sammenheng vil det frivillige 
organisasjonsliv utgjøre en ressurs. Sosial kapital finnes i frivillige organisasjoner, og dugnadsånden i 
sivilsamfunnet er tradisjonelt høy i vårt land. 
 
Ulike styringsformer innenfor partnerskapsbegrepet tar utgangspunkt i at mange aktører er gjensidig 
avhengige av hverandre og at hver enkelt part sitter med begrenset makt. Kommunen kan øke sitt 
ressursgrunnlag ved å utvikle sterkere samhørighet med sine omgivelser. Dette vil bestå av både 
enkeltinnbyggere, lag og foreninger, kulturliv, private bedrifter, utdanningsinstitusjoner, andre 
offentlige myndigheter med mer.  
 
Kommuneinstitusjonen blir viktig som et formidlingsledd og for å kanalisere støtteaktiviteter og 
infrastruktur. Sosial kapital i samfunnsplanleggingen vil være sentralt for kapasitetsbygging og for 
gode kollektive prosesser. Lokal handlingskapasitet kan ses som kommuneinstitusjonens evne til å 
mestre slike relasjoner; utnytte sine totale ressurser og omgivelser og identifisere sitt samfunnsansvar. 
Ved arbeidsdeling, samarbeid og nettverk vil handlingskapasiteten kunne øke.  
 
Økt deltakelse er viktig både for å utnytte alle ressurser i befolkningen, og for å bidra til gode nær- og 
oppvekstmiljøer og styrket folkehelse. Brukerorientering, innbyggerdialog og frivillig innsats kan 
videreutvikles. Kultur er sentralt for nyskaping og utvikling, og en viktig ressurs for å skape tilhørighet 
og økt samfunnsdeltakelse. Gjennom frivillig arbeid aktiviseres folk til meningsfylt og samfunnsnyttig 
virksomhet. 
 
Folkehelsemeldingen og Morgendagens omsorg (Stortingsmeldinger, 2012-13) legger vekt på å 
forsterke fellesskapsløsninger, gjennom å styrke samspillet mellom kommunale tjenester og 
sivilsamfunn, og gi frivillige ressurser i familie og lokalsamfunn gode rammebetingelser. Det tas 
utgangspunkt i ambisjonene om innovasjon i omsorg og i samhandlingsreformen - med aktiv omsorg, 
forebygging og rehabilitering og bruk av ny teknologi. 
 
Rælingens geografiske plassering, bosettingsmønster og sterk mobilitet blant innbyggerne gir noen 
utfordringer i forhold til deltakelse og tilhørighet. Det er i vår kommune også mange pendlere, stor 
handelslekkasje, høy andel unge innflyttere og mange innvandrere. Rælingen mangler også et tettsted 
med en felles møteplass og sentrumsfunksjoner.  
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Folkehelse – en kvalitet i samfunnsutviklingen og et felles ansvar 
Folkehelse kan ses på som en indikator på samfunnsutviklingen og på en bærekraftig utvikling – og 
blir dermed en vesentlig faktor i samfunnsplanleggingen; noe som viser verdier i et samfunn. 
Samhandlingsreformen og folkehelseloven bygger begge på prinsippet om bærekraft. Det betyr å 
tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. Forebyggende arbeid 
er bærekraftig, fordi det bidrar til å legge større vekt på kommende generasjoners behov. 
 
Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet samt 
reduserte sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske og etniske grupper og mellom menn 
og kvinner. Påvirkningsfaktorene

6
 for helse finnes innenfor flere samfunnssektorer. Positive og 

negative påvirkningsfaktorer (indikatorer) omtales ofte som risiko- og friskfaktorer. Folkehelse kan 
brukes som et samlebegrep for alle typer tiltak der formålet er å fremme helse og hindre at sykdom, 
skade eller sosiale problemer oppstår. Kommunen kan bedre folkehelsa både gjennom mobilisering i 
lokalsamfunnet og gjennom tiltak rettet mot enkeltindivider. 
 
Både ny planlovgivning og ny folkehelselovgivning krever forankring av folkehelsearbeid i plan-
systemet. Kommunens ansvar ligger ikke til helsetjenesten som sektor, men hos kommunen som 
sådan. Kommuneplanleggingen vil dermed bli stilt overfor nye oppgaver; noe som også innebærer 
behov for vurderinger av egnet tilnærming til både organisering av arbeidet og til planprosessene, 
inklusive deltakende parter og kommunikasjonsformer. 
 
Folkehelsa påvirkes av beslutninger som faller utenfor helsetjenestens område, og arbeidet må derfor 
skje innenfor mange sektorer. En dimensjon vil være å gå fra det behandlende til det sykdoms-
forebyggende og til det helsefremmende. En annen dimensjon vil være å gå fra individretta tiltak til 
befolknings- og grupperetta tiltak. Dersom organisering og gjennomføring av tiltak skjer for 
snevert/innenfor helsesektoren alene, skapes avhengigheten der, og det sikres heller ingen 
organisasjon som gir arbeidet liv på sikt. 
 
Den enkelte har selv ansvar for egen helse og står ansvarlig for sine valg. Befolkningens helse er 
likevel også en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor 
enkeltindividets rekkevidde. Sykdomsbildet speiler en generell samfunnsutvikling og levekårene vi 
lever under. Samfunnet kan, og bør, påvirke de individuelle valgene gjennom informasjon, kunnskap 
og holdninger. Kunnskapsformidling og holdningspåvirkning må suppleres med andre tiltak – bla ved 
strukturelle endringer som gjør de sunne valgene lettere og mer attraktive.  Formålet med 
folkehelsearbeid er ikke å begrense handlefrihet, men å skape muligheter. 
 
To sentrale tilnærminger i folkehelsearbeidet er helsefremming og forebygging. Innsatsen vil være 
bred; fra tiltak som fremmer livskvalitet og mestring (skaper ressurser, påvirker strukturelle forhold) til 
tiltak som begrenser en uønsket utvikling (hindrer sykdom og reduserer risiko for skade). 
Helsefremmende tiltak er ofte uspesifikke (indirekte), og har oftest et langt tidsperspektiv. 
Sykdomsforebyggende tiltak er mer spesifikke (direkte), og har ofte et kortere tidsperspektiv.  
 
Forankring av folkehelse i kommuneplanen kan gi kontinuitet, som vil bidra til at tiltak sees i en 
sammenheng. Kommuneplanprosessen vektlegger god medvirkning fra ulike aktører og politisk 
forankring fram til et politisk vedtak. I et samfunnsplanleggingsperspektiv vil det helsefremmede 
arbeidet være det mest sentrale innenfor folkehelsebegrepet - med en innretning mot hele eller store 
deler av befolkningen, med en samfunnsbyggende rolle og med en langsiktig tidshorisont. En 
tilnærming til planlegging for en helsefremmende samfunnsutvikling, vektlegger strukturelle forhold i 
omgivelsene og samfunnets organisering samt arbeid med stimulering og tilrettelegging av 
lokalsamfunnet - fysisk, miljømessig, kulturelt og sosialt. 
 
  

                                                           
6
 Påvirkningsfaktorer - virker direkte eller indirekte inn på helsen. Med risikofaktorer menes det som er uheldig og 

negativt for helsen og som dermed innebærer en fare eller en risiko. Med friskfaktorer, også kalt 

beskyttelsesfaktorer, menes det som er positivt og styrker god helse og livskvalitet.  
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Støy er et miljøproblem som bidrar til redusert velvære og trivsel, og påvirker folks helsetilstand. 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging har som formål å forebygge støyplager og 
ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. Forurensningsforskriften pålegger 
kommunene å utføre strategisk kartlegging av støy og derav utarbeide handlingsplaner mot støy. 
Forskriften er en oppfølging av EUs rammedirektiv for støy. Kommunen har igangsatt tematisk 
planarbeid for å følge opp kravene, og har utarbeidet en førstegenerasjonsplan som er vedtatt i 2013. 
Arbeidet vil bli videreutviklet og eventuelt utvidet tematisk i løpet av kommuneplanperioden. 
 
Figur: Påvirkningsfaktorer helsetilstand 
7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påvirkningsfaktorene virker direkte eller indirekte inn på helsen og kan deles inn i gruppene livsstil 
(individuelle ressurser), sosiale og økonomiske levekår og miljøfaktorer. 
 
Målene i Samhandlingsreformen skal realiseres gjennom flere virkemidler. Ny folkehelselov og ny 
kommunal helse- og omsorgslov legger føringer for kommunens ansvar og rolle framover. 
 
Ny folkehelselov er viktig for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer og 
bedre. Formålet med en ny folkehelselov er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse 
og motvirker sosiale helseforskjeller. Loven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver samt gi kommunene 
og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.  
 
Loven tydeliggjør at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare 
helsesektoren. Loven legger i større grad enn tidligere regelverk opp til langsiktig og systematisk 
innsats, og integrering av helsehensyn inn i kommunens øvrige aktiviteter. Kommunen skal prioritere 
folkehelsetiltak ut fra lokale utfordringer og fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som skal 
inngå i kommunens plansystem etter plan- og bygningsloven. Regelverket for miljørettet helsevern i 
kommunehelsetjenesteloven videreføres i ny folkehelselov.  

                                                           
7
 Figur: Påvirkningsfaktorer helsetilstand.  Denne generelle modellen fra 1991, etter Dahlgren og Whitehead, 

viser at de biologiske og atferdsmessige faktorene som medisinsk forebyggende praksis til nå har lagt størst vekt 

på, må suppleres av et komplekst nettverk av sosiale, kulturelle og samfunnsmessige påvirkningsfaktorer. Av 

figuren går det frem at de viktigste faktorene for befolkningens helse er knyttet til politiske beslutninger og 

økonomiske forhold.   
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Levekårsutvikling – risikoområder som grunnlag for planlegging  
Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for ulike levekårsforhold og for innbyggernes 
trivsel, trygghet, mestring og tjenestebehov. Folkehelsa i Norge er bedre enn noen gang, og vi lever 
gjennomsnittlig lengre for hvert år og får flere gode leveår med god helse. Samtidig er samfunnet 
preget av store forskjeller i helse og levekår. 
 
Folkehelsemeldingen (St.meld. 34, 2012-13) viderefører grunnleggende norsk historisk velferds-
politikk, men med ønsker om å gi politikken fornyet kraft. Nye utfordringer krever fornyelse, nye 
virkemidler og et løft for forebyggende arbeid. Meldingen vektlegger en politikk for å videreutvikle de 
universelle velferdsordningene, og gjennom det styrke sosiale fellesskap og inkludering. Den norske 
velferdsmodellen bidrar blant annet til at vi har et samfunn med høy yrkesdeltakelse. 
 
Flere eldre betyr både flere eldre med god helse og gode velferdsordninger, men også flere som er 
syke med behov for helse- og omsorgstjenester. Etter hvert som det blir flere eldre, vil det også bli 
stadig flere med kroniske lidelser. Samtidig er det en stor økning i sykdommer for alle alders-grupper 
knyttet til levevaner og helseadferd, som gjør at flere faller ut av arbeidsmarkedet. Det vil bli en lavere 
andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tiltak som legger til rette for at flere kan velge arbeid framfor 
trygd vil gi store bidrag til bedret velferd. 
 
Velferdsteknologi i form av teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt 
egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet vil bli vesentlig framover. Velferdsteknologi er 
teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, 
muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet samt være et hjelpemiddel for personer med nedsatt 
funksjonsevne. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg beskriver velferdsteknologi som et sentralt område 
for å møte den demografiske utviklingens utfordringer innenfor helse og omsorg. Helsedirektoratet har 
utarbeidet en fagrapport for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene fram mot 2030. 
 
Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom har et bredt forebyggende perspektiv på fattigdom. 
Det legges vekt på å gjøre noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor 
oppvekstmiljø, utdanningssystem, arbeidsmarked og innenfor velferdsordningene. Sentrale elementer 
er økonomisk politikk, videreutvikling av velferdsmodellen, et bredt forebyggende perspektiv og 
målrettede tiltak. Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, alle barn og unge skal kunne delta og 
utvikle seg, og levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres. Arbeidet bygger på visjonen om at alle 
skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet - Norge som et inkluderende 
samfunn. 
 
Det er sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer med lav 
utdanning befinner seg ofte i flere utsatte grupper. Arbeidsledighet, lav inntekt, svak mestringsfølelse, 
sykdom og lite sosial støtte, er alle risikofaktorer personer med lav utdanning er utsatt for å oppleve. 
Utdanning gir mestring, og mestring gir god helse. Gjennom utdanning blir en øvd til å håndtere 
utfordringer og problemer, og får kunnskap som gir oversikt og forståelse. De som har god evne til å 
håndtere utfordringer, er også bedre beskyttet mot å få psykiske problemer. Utdanning er i dag den 
helsefaktoren som best forklarer sosiale forskjeller i helse.  
 
Psykiske lidelser er generelt en av våre største helseutfordringer. De er en viktig årsak til både tidlig 
død, uførhet, sykefravær og nedsatt livskvalitet. For de det gjelder er det viktig å opprettholde et godt 
tjenestetilbud med lavest mulig terskler, slik at flest mulig får hjelp.  
 
Det er en generell stor økning i overvekt blant barn og ungdom, noe som gir økte helseproblemer. Det 
er også en helseutfordring at flere og flere barn og unge får psykiske problemer. Utfordringen for 
kommunen er å komme i kontakt med barn og unge så tidlig som mulig, for å styrke forutsetningen for 
mestring i livet. 
 
Fysisk aktivitet varierer med utdanningsnivå. Når utdanningsnivået øker, øker andelen som 
mosjonerer i fritiden og kommer opp på moderat eller høyt fysisk aktivitetsnivå. Det finnes svært lite 
informasjon spesifikt om aktivitetsnivået blant innbyggerne i Rælingen. Det er et aktivt miljø gjennom 
de frivillige idrettsorganisasjonene. Tall fra et samlet Akershus viser at aktivitetsnivået faller med 
økende alder.  
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I Rælingen ligger totaldødeligheten
8
 for kvinner relativt høyt. Dødelighet som følge av hjerte- og 

karsykdom utgjør en vesentlig andel. Totaldødeligheten for menn ligger noe høyere i Rælingen enn i 
Akershus, men lavere enn for landet for øvrig.   
 
Frafall i videregående skole kan være en risikofaktor i forhold til å utvikle psykiske lidelser og 
problemer. Undersøkelser har vist at nær hver femte elev som starter på videregående opplæring 
slutter underveis i opplæringsløpet. Blant noen innvandrergrupper er det større frafall. Sosial bakgrunn 
og kjønn påvirker gjennomføringsgraden. 
 
Grunnutdanningen skal bidra til sosial utjevning. Det skal skapes gode forutsetninger for alle barn og 
unges læringsmiljø og -utbytte. Det er vesentlig at både barnehage og skole videreutvikler 
arbeidsmåter og aktiviteter slik at alle barn og unge gis lik mulighet til å utvikle sine evner. 
 
Andel med grunnskole som høyeste utdanningsnivå har sunket i Rælingen de siste årene.  
 
Arbeidsledigheten i Rælingen ligger noe over snittet sammenlignet med Akershus, men under 
gjennomsnittet sammenlignet med landet for øvrig. De samme tendensene er det også for 
ungdomsledigheten. Innenfor sosialhjelp har det i de senere årene vært en økende andel mottakere i 
alderen 18 -24 år, og Rælingen ligger over gjennomsnittet for Akershus. Det er også flere som har 
rusproblemer. Det er et behov for midlertidige boløsninger, fordi det er en utfordrende gruppe å få 
bosatt i mangel på ordinære boliger i leiemarkedet. 
 
En god bolig i et godt bomiljø er et overordnet mål i norsk velferdspolitikk generelt og i boligpolitikken 
spesielt - en sentral levekårsfaktor. Det å bo er en viktig basis for våre liv og en forutsetning for 
utdanning, jobb, familie og sosialt liv. De aller fleste innbyggerne i Rælingen klarer selv å dekke sine 
boligbehov.  
 
I kommunens boligsosiale handlingsplan er målet å gi økt kunnskap om boligbehovet, økt kunnskap 
om og mer målrettet og effektiv bruk av statlige virkemidler, bedre utnyttelse av kommunens 
boligmasse og bidra til en bedre effektivitet ved å samordne ressursene. Planen omfatter primært de 
gruppene som har særskilt behov for at kommunen involverer seg, slik at de skal kunne realisere 
målsettingene om å skaffe og beholde en egnet bolig. Det er et langsiktig og sentralt mål at 
innbyggerne i Rælingen skal disponere en god og egnet bolig, med tilfredsstillende standard 
uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.  
 
Kommunen disponerer ingen akuttboliger, krisebolig eller lignende. Det er en utfordring, fordi det til 
enhver tid er behov for midlertidige boligløsninger for enkeltpersoner eller familier som er ute av stand 
til å skaffe egnet bolig på kort varsel. Rælingen har tatt imot mange flyktninger. Om lag 40 % av 
kommunens gjennomgangsboliger er brukt av flyktningetjenesten. Kommunen har et økende press til 
å skaffe boliger til flyktninger, rus- og psykiatribrukere, økonomisk og sosialt vanskeligstilte. Behovet 
for spesielt tilrettelagte boliger er økende. 
 
Kommunene generelt vil framover kunne få et enda større ansvar innen det boligsosiale feltet. 
Husbanken er vesentlig endret til å bli en "sosialbank". Rælingen kommune har de siste årene fått 
store tilskudd til rehabilitering og kjøp av nye boliger. Endringen i statens føringer og i kommunens 
boligpolitikk, gjør at kommunens boligsosiale innsats må vurderes og styrkes.  

                                                           
8
 Totaldødelighet: antall døde kvinner og menn totalt i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, 

aldersstandardisert. 
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Miljø- og klimautvikling - klimahensyn må i økende grad inkluderes i planlegging 
Økte klimagassutslipp er en vesentlig felles utfordring i samfunnet. Hensynet til reduksjon av 
klimagassutslipp og mer effektiv miljøvennlig energibruk skal legges til grunn i all planlegging. Som 
følge av at befolkningen vokser og transportmengder økes, øker utslippsmengdene. Etterspørselen 
etter transport forventes fortsatt å øke. Innen byggsektoren kan utslipp reduseres ved å fase ut fossil 
energi og ved å velge klimavennlige byggematerialer. 
 
Transportsektoren sto i 2009 for 32 % av nasjonale klimagassutslipp. I Akershus utgjør transport alene 
om lag 80 % av klimagassutslippene. For å redusere utslippene må virkemidler som påvirker 
reiseomfang, reisemiddelvalg og innføring av transportmidler med lavere utslipp sees i sammenheng. 
Kollektivtilgjengelighet er en generell viktig premiss for planlegging framover, og har stor betydning i et 
klimaperspektiv. 
 
FNs klimapanel har sterke anbefalinger om behovet for reduserte utslipp framover. Norge har som mål 
fram til 2020 å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av utslippene i 1990. 
Utslippsmengden antas å øke med over 40 % fra 1990 fram til 2030, dersom dagens trend fortsetter. 
Oslo/Akershus har vedtatt høye mål for å bidra regionalt til å oppfylle nasjonale mål.  
 
Klimaendringer vil forsterke utfordringene som klimaet i Norge allerede gir, og samtidig gi noen nye. 
Håndtering av regnvann og overvann blir en stadig større utfordring. Et endret klima kan føre til press 
på naturmangfoldet. Det vil gjelde både i forhold til økosystemene, kulturminnene og produktiviteten 
på jord- og skogbruksarealer. Klimaendringer innebærer at det må gjennomføres tilpasningstiltak, 
samtidig som arbeidet for å redusere klimagassutslipp forsterkes. Klimaendringene vil gi nye føringer 
for all samfunnsplanlegging og betydelige konsekvenser for flere sektorer. Klimatilpasning handler om 
å forstå hvordan endringene vil påvirke samfunnet, og å gjøre valg som reduserer de negative 
virkningene og utnytter de positive.  
 
I St.meld. 33 (2012-13) om Klimatilpasning i Norge beskrives klimaendringenes konsekvenser  
for natur og samfunn, hvordan vi skal tilpasse oss klimaendringene og hvordan kommunene kan 
gjøres mer klimarobuste. Hvor store konsekvenser klimaendringene vil få, vil være et resultat både av 
hvor mye klimaet endrer seg og av samfunnets evne, mulighet og vilje til å ta hensyn og aktivt tilpasse 
seg disse endringene. 
 
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyser, 
som et grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur og 
materielle verdier. Risiko- og sårbarhetsanalyse er et generelt krav for kommunene, og et særskilt krav 
i forhold til utarbeiding av planer for utbygging.  
 
Miljøtilstanden i vassdraget krever økt innsats framover. EUs vanndirektiv er et av EUs viktigste 
miljødirektiver. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann.  
Direktivet er en overbygning over andre direktiver som har betydning for vannforvaltningen. Målet er å 
ivareta eller oppnå god miljøtilstand i vannforekomstene, målt ut fra økologisk og kjemisk tilstand.  
Kommunen står overfor økte krav til innsats for forbedret miljøtilstand i vann. Direktivet forutsetter en 
nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Det knytter seg store økonomiske 
utfordringer til gjennomføringen. Kommunene er tillagt ansvaret for å samordne planlegging gjennom 
plan- og bygningsloven og vannforskriften. Kommunene er også hovedaktører som drikkevanns-
ansvarlige, eiere av avløps- og rensesystemer og ansvarlige for overvannshåndtering og for 
forurensning fra spredte avløp samt som landbruksmyndighet. 
 
I forbindelse med ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat, 
er det innført nye ferdsels- og hastighetsbestemmelser for store deler av Nordre Øyeren. Selv om 
forvaltningsplanen i utgangpunktet gjelder forhold innenfor verneområdet, så vil verneområdet påvirke 
arealbruken i områdene rundt. Forvaltningsplanen blir dermed en viktig føring med tanke på å styre 
utviklingen i reservatet og i randsonen, slik at vernehensyn og annen arealbruk blir sett i 
sammenheng. 
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Areal- og transportutvikling – tilrettelegging for et konsentrert utbyggingsmønster 
Oslo og Akershus står overfor mange konkurrerende hensyn og konflikter mellom ulike typer mål. 
Sentrale målkonflikter knytter seg blant annet til knutepunktsfortetting, jordvern og hensyn til 
grøntstruktur, samt til lokale ønsker om vekst kontra regionale målsettinger til vekstfordeling.  
 
En forventet økt befolkning på over 350 000 de neste 20 årene i Oslo og Akershus, sammen med en 
betydelig vekst i antall arbeidsplasser, kan møtes med ulike utbyggingsmønstre. Transportbehovene 
kan dekkes gjennom ulike kombinasjoner av bane, veg, privatbil og kollektivtransport. Geografisk 
fordeling av veksten vil stille større krav til transportsystemene, som allerede har store kapasitets-
utfordringer. Areal- og transportplanleggingen i Oslo og Akershus skal legge til rette for et 
utbyggingsmønster som sikrer arealeffektivitet og bevaring av overordnet grøntstruktur - og med et 
effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som knytter regionen sammen. Det er store 
forskjeller i reisevaner i Oslo og Akershus. Kollektiv-andelen i Oslo er på ca 30 %, mot kun 15 % i 
Akershus. 2/3 av reisene på Romerike skjer med bil.  
 
I St.meld. 9 (2011-12) om Landbruks- og matpolitikken vektlegges hensynet til matproduksjon for 
framtiden. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen i takt med folketallet, noe som betyr at det å 
hindre nedbygging av dyrka mark er et fortsatt viktig hensyn framover. Befolkningsveksten, 
klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet 
til et høyaktuelt og stadig viktigere tema. Klimaendringer; med temperaturøkninger, ustabilt vær og 
endrede nedbørsmengder påvirker matproduksjonen og forsterker mange av miljøutfordringene vi 
allerede har i dag.  
 
Rælingen er en del av hovedstadsområdet og en felles bo- og arbeidsregion. Målene for felles areal- 
og transportplanlegging i Oslo og Akershus er å håndtere en sterk framtidig befolknings-vekst og å 
arbeide for å skape en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling, sikre næringslivets konkurranse-
kraft, redusere klimagassutslipp samt håndtere transportvekst og kapasitets-problemer i 
samferdselsinfrastrukturen. Investeringer og prioriteringer i transportsystemet og utviklingen av en 
effektiv arealbruk skal understøtte hverandre, kollektivandelen skal økes og utbyggingsmønsteret må 
fortettes. Arealutnyttelsen må effektiviseres i alle kommuner.  
 
Det er flere måter å fortette arealer på. En form for fortetting er at man, i områder som allerede 
benyttes til boligformål, fyller inn og kompletterer ved tomtedeling, rivning, sammenslåing og utbygging 
på restareal samt tilbygg, påbygg og seksjonering; såkalt villahagefortetting. En annen form er 
omforming og gjenbruk av arealer som tidligere er utnyttet til andre formål. En tredje form er at det 
bygges nye boliger på ubebygde restarealer som ikke er tatt i bruk til utbyggingsformål, men som 
ligger innenfor en definert byggesone, sentralt eller nær kollektive knutepunkt.  
 
Behovet for konsentrasjon og fortetting er økende, både som følge av utviklingen generelt og som 
følge av at kommunen har mindre handlingsrom for arealutnyttelse enn tidligere. Markagrensa ble 
lovfestet i 2009; gjennom Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven). 
Markaloven gjelder ved siden av plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven (fra 2009) blir et viktig 
lovverk for all kommunal arealforvaltning framover. Samlet skal lovverket sikre en helhetlig og 
bærekraftig forvaltning av naturområder.  
 
Arealendringer er den viktigste årsaken til nedgang i naturmangfold i Norge. Majoriteten av truede 
arter er truet, fordi artenes leveområder forsvinner eller endres; gjennom fysiske inngrep, skog- og 
jordbruk. Samvirke mellom plan- og bygningsloven, sektorlover og naturmangfoldloven er nødvendig 
for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av arealer og natur. 
 
Natur- og kulturlandskap er en viktig ressurs for regional og lokal utvikling. Planlegging etter plan- og 
bygningsloven er vesentlig for å ta vare på og utvikle natur-, kultur- og landskapsverdier, i tråd med 
både lokale og nasjonale mål. Hverdagslandskapet der vi bor og lever livene våre er viktig for trivsel 
og livskvalitet. Norge har sluttet seg til den europeiske landskapskonvensjonen, som forplikter oss til å 
fremme vern, forvalte og planlegge bruk av alle typer landskap. 
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Nasjonale og regionale mål og interesser 
Viktige nasjonale og regionale mål og interesser viser føringer og lovverk som kommunen må forholde 
seg til, samt generelle utfordringer og uttrykte målsettinger for samfunnsutviklingen.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er utarbeidet av Miljøvern-
departementet. Forventningene formidler og skal ivareta nasjonale interesser og politikk i planarbeidet. 
De er utarbeidet i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven og fastsatt i juni 2011 for denne 
perioden. Forventningene er fulgt opp i arbeidet med kommunal planstrategi og legges til grunn for 
utarbeidelse av kommuneplanen. Forventningene er sektorovergripende, skal være politisk aktuelle og 
er av betydning i forhold til rammebetingelser kommunen må forholde seg til.  
 
De nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling, med 
følgende utvalgte og prioriterte tema: 
 

o Klima og energi 
o By- og tettstedsutvikling 
o Samferdsel og infrastruktur 
o Verdiskaping og næringsutvikling 
o Natur, kulturmiljø og landskap 
o Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 
 
Regional planstrategi for Akershus 2013-16 er vedtatt av Akershus fylkesting i februar 2013, og 
viderefører hovedtrekkene i Regional planstrategi 2011-12. Planstrategien beskriver viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer i Akershussamfunnet og prioriterte temaområder for videre regionalt 
planarbeid i fylket. Planstrategien for Akershus trekker fram utdanning og kunnskap sett i 
sammenheng med næringsutvikling som et viktig tema der det er behov for videre planarbeid. 
Planstrategien peker på at den store innflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever et fokus på 
mangfold og inkludering. Gode og attraktive byer og tettsteder med et mangfold av aktivitetstilbud og 
møteplasser, blir viktige temaer for videre planarbeid. Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk 
trekkes fram som et annet prioritert tema. Energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i 
kommuneplanleggingen er sentrale temaer for framtidig planlegging. Areal og transport er et prioritert 
tema. Det er utarbeidet en egen planstrategi for areal og transport felles for Akershus og Oslo. 
Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Akershus fylkesting og Oslo 
bystyre i mars 2012.  
 
Gjennom plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus skal det utarbeides en felles 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal legge til rette for et 
utbyggingsmønster som sikrer arealeffektivitet og bevaring av overordnet grøntstruktur. Et effektivt, 
miljøvennlig og tilgjengelig transportmønster skal knytte regionen sammen. Planen skal bidra til at 
målet om en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling for hele Osloregionen kan nås. Gjennom 
samarbeidet skal mulighetene veksten gir utnyttes. Det må påregnes at man må bo tettere enn før og 
at transportutfordringene må løses gjennom kollektivtilbud, gåing og sykling. Plansamarbeidet utreder 
tre alternative utbyggingsmønstre og transportsystem for Oslo og Akershus. I tillegg utredes 
muligheten for å etablere en eller flere nye byer i Akershus. Den ferdige planen vil bestå av et 
arealkart og planretningslinjer, som skal ligge til grunn for kommunenes arealplanlegging, samt 
fylkeskommunale og statlige sektorers prioriteringer. 
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Friluftsliv Mestring Frivillighet 
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse 
 
Trivselskommunen er summen av gode lokalsamfunn og nærmiljøer som bidrar til god folkehelse i 
befolkningen, og der langsiktige hensyn blir tatt til mennesker og miljø. Innsatsen tar utgangspunkt i 
våre lokalsamfunn som attraktive bo- og levesteder - ved utvikling av helsefremmende og bærekraftige 
nærmiljøer og ved at innbyggerne gis gode muligheter til aktivitet, tilhørighet, trygghet og mestring.  
 
Kunnskap om risikoområder innenfor levekår og påvirkningsfaktorer for helse og trivsel vil være 
grunnlaget for hva innsatsen rettes mot. Rapporten Folkehelse og levekår i Rælingen, fra 2011, er et 
grunnlagsdokument for arbeid med prioriteringer og planlegging og representerer et kunnskapsbasert 
utgangspunkt for strategivalg og målsettinger.  
 
Folkehelse og levekår favner bredt tematisk og organisatorisk. Utfordringene er av både generell art 
og av mer lokal art. De to sentrale tilnærmingene i folkehelsearbeid er helsefremming og forebygging. 
Innsatsen vil være bred; fra tiltak som fremmer livskvalitet og mestring ved å skape ressurser og 
påvirke strukturelle forhold, til tiltak som begrenser en uønsket utvikling ved å hindre sykdom og 
redusere risiko for skade. I et planleggingsperspektiv vil det helsefremmende arbeidet være det mest 
sentrale, med en innretning mot hele eller store deler av befolkningen, med en samfunnsbyggende 
rolle og med en langsiktig tidshorisont. Det sentrale blir betydningen av menneskenes omgivelser, 
samfunnets organisering og arbeid med stimulering og tilrettelegging av samfunnet; fysisk, 
miljømessig, kulturelt og sosialt.  
 
Kultur er sentralt for nyskaping og utvikling, og en viktig ressurs for å skape tilhørighet og økt 
samfunnsdeltakelse. Gjennom frivillig arbeid aktiviseres folk til meningsfylt og samfunnsnyttig 
virksomhet. Innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet er viktig i forhold til 
både trivsel og psykisk helse samt for lokalsamfunnets bærekraft. Det er i økende grad sterkere 
variasjoner blant folk om det gode liv og det gode lokalsamfunn. Kulturforskjeller er tydeligere enn 
tidligere. Samfunnet blir mer oppsplittet, mindre standardisert og krever større rom for individuelt 
skapte livsløp og nye former for fellesskap. Natur og friluftsliv er sentralt for vår fysiske og psykiske 
helse. God tilgang til natur og aktivitetsvennlige bo- og nærmiljøer er sentralt for å fremme fysisk 
aktivitet i et livsløpsperspektiv.  Ulike gruppers behov skal ivaretas i forhold til både fysisk 
tilgjengelighet, kulturell forståelse og språk. 
 

 
Satsingsområder 
 

 Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 

 Livsstil og sunne valg 

 Trygghet, mestring og læring 

 Nærmiljø og tilhørighet  

 Natur, kultur og aktivitet  
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Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 
 
Samfunnsplanlegging 
Plan- og bygningsloven skal fremme befolkningens helse, motvirke sosiale helseforskjeller og 
tilrettelegge for gode bomiljøer og oppvekst- og levekår. Samfunns- og arealplanleggingen legger 
vilkår for helsetilstanden i ulike grupper i befolkningen. En god samfunnsplanlegging styrker 
folkehelsen ved at den bidrar til å beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på 
helse og livskvalitet. Gjennom arealplanleggingen kan ulempene ved forurensning og støy begrenses, 
og befolkningen kan sikres et godt bomiljø og tilgang til friluftsområder og natur. Tilrettelegging for god 
utforming av bygde omgivelser, bomiljøer og oppvekst- og levekår, er forhold som både har stor 
trivsels- og helsemessig betydning.  

 
Prinsippet ”helse i alt vi gjør” 
Prinsippet ”helse i alt vi gjør” betyr at det meste vil kunne påvirke befolkningens folkehelse. Det er 
viktig å synliggjøre dette i beslutningsprosesser. Folkehelsearbeidet kan ikke begrenses til 
kommunens helsetjeneste, men favner bredt både tematisk og organisatorisk. Arbeidet krever innsats 
og løsninger på tvers i organisasjonen, på tvers av forvaltningsnivåer og i samarbeid med private og 
frivillige organisasjoner. Som en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom Akershus 
fylkeskommune og Rælingen kommune, forplikter kommunen seg til et slikt bredt folkehelsearbeid. En 
tommelfingerregel er at 10 % av folks helseproblemer kan helsetjenesten gjøre noe med, mens de 
resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten.  

 
For at folkehelsearbeidet skal ha gjennomslag og gi resultater, må det forankres hos alle som skal 
være med i arbeidet. Tverrfaglig medvirkning bidrar til at flere får et eierforhold til arbeidet, og at det 
forankres i organisasjon og hos samarbeidspartnere. Samarbeid med kommunens innbyggere og 
brukerorganisasjoner er viktig for at folkehelsearbeidet blir grundig belyst.      

 
Helsefremmende aktiviteter og god folkehelse skal tillegges økt betydning  
Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming skal kommunen gjøre 
noe med alle påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsa. Et langsiktig 
arbeid er viktig, fordi beslutningene som tas i dag har betydning for samfunns- og miljøforholdene i 
lang tid framover og for de neste generasjoner.  

 
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
Kommunene er gjennom folkehelseloven pålagt å ha oversikt over folkehelsa. Oversikten skal være et 
grunnlag for et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskrift om oversikt over 
folkehelsen innebærer at kommunene både skal ha et løpende oversiktsarbeid, samt utarbeide et 
samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal 
inneholde informasjon og vurdering av blant annet befolknings-sammensetning, oppvekst- og 
levekårsforhold, fysisk og sosialt miljø og helsetilstand.  

 
Større ansvar i kommunene 
I Samhandlingsreformen legges det opp til at befolkningens behov for helsetjenester i større grad skal 
løses i kommunene - også når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid. Med dette vil 
kravet til kompetanse og ressurser i kommunen øke. På samme vis som at fokus på folkehelse er 
viktig inn i beslutnings- og planarbeid, er det viktig å identifisere de gode arenaene for folkehelse-
arbeid og å styrke kompetanse og ressurser inn i disse tjenestene. Eksempler på gode arenaer for 
folkehelsearbeid er skoler og barnehager, helsestasjoner og aktivitetssentra. Bruk av befolkningens 
egne ressurser gjennom pårørende og frivillige, er avgjørende for å løse fremtidens utfordringer.  
 

Prinsipper ved forebygging 
Forebyggingsarbeidet deles inn i primær-, sekundær- og tertiærforebygging. Primær forebygging er 
tiltak rettet mot den friske befolkningen, for å unngå sykdom eller uønsket atferd. Sekundær 
forebygging er tiltak rettet mot de som har hatt sykdom eller uønsket atferd, for å unngå nye tilfeller. 
Tertiær forebygging er tiltak rettet mot de som har sykdom eller uønsket atferd, for å begrense 
skadene.  
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Jo høyere risiko for sykdom eller uønsket atferd er, jo mer kan det svare seg å sette inn ressurser i det 
forebyggende arbeid. I sekundær- og tertiærforebygging kan det være ressurseffektivt med 
tilnærmingen på både samfunns-, gruppe- eller individnivå. I primærforebygging er en tilnærming på 
samfunnsnivå det som vil være ressurseffektivt. Samfunnsmessig tilnærming kan være informasjon, 
styrt tilgjengelighet og lover og regler.  En av samhandlingsreformens målsettinger er redusert vekst i 
behovet for helsetjenester. Innretting av både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
mot forebygging, læring og mestring er viktige innsatsområder.  
 

Styringsmål: 
Tverrfaglige og kunnskapsbaserte arbeidsformer som gir et effektivt 
folkehelsearbeid. 

 

Strategier: 
 Synliggjøre konsekvenser for folkehelse i politiske saker og i kommunale planer. 

 Sikre et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, gjennom plansystemet  
ved bruk av årssyklusen «indikatorer - utfordringer - planlegging - tiltak - evaluering». 

 Styrke tverrfaglighet og samarbeid mellom kommunens enheter. 

 Styrke kompetanse på folkehelsearbeid i kommunens tjenester og forvaltning. 

 Sikre at frivillige lag og foreninger har gode betingelser for å drive folkehelsearbeid.  

 Prioritere og styre ressurser inn i forebyggende arbeid ut fra forventet effekt. 

 Sikre at avtalene med helseforetaket bidrar til redusert vekst i behovet for helsetjenester. 
 
 
 

 
 
Figur:: «Alt henger sammen med alt». Folkehelse på tvers.  Sunne kommuner.  

 Ill: Camilla Ihlebæk 
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Livsstil og sunne valg 
 

Fysisk aktivitet i hverdagen   
Trivsel og helse skapes og opprettholdes der vi lever livene våre, og hverdagslandskapet blir derfor 
viktig. Hverdagslandskapet er de omgivelsene vi skaper selv, og der kommunen også har en rolle i 
forhold til å forme steder med kvalitet. Hverdagslandskapet er alt fra barnehagen, skolen, arbeids-
plassen til møteplasser for eldre. Den fysiske tilretteleggingen skal bidra til å gjøre det lett å velge 
fysisk aktivitet. Det må rettes innsats på å ha sammenhengende gang- og sykkelveinett, turstier og 
grønnstruktur, redusere utbyggingspress på nærturområder og på å legge til rette for fremkommelighet 
og aktivitet i nærmiljøet. Lekeområder, møteplasser, snar- og stikkveier, skoleveier, boliglokalisering 
og droppunkter/parkering for bil og buss er viktige forhold. 
 
God tilgang til natur og rekreasjonsområder, og muligheter for fysisk aktivitet i hverdagen, er viktig for 
å sikre en lav terskel for fysisk aktivitet. Barn og unge vil gjennom friluftsliv og natur-glede, både få 
kunnskap og respekt for naturen og få et grunnlag for helse og miljøengasjement. Treffsteder og 
møtepunkter for eldre kan koples med fysisk aktivisering. I Rælingen er det gode muligheter for natur- 
og rekreasjonsopplevelser. Tilgjengelighet og nærhet for alle befolkningsgrupper vil gi økt aktivitet. 
Noen innbyggergrupper vil trenge ekstra tilrettelegging. 
 
Friarealer i tilknytning til nye utbyggingsområder er sentralt, samt gangveier og -stier som binder 
bebyggelsen til naturen og skogen. Områder for lek og opphold bør være tilgjengelige og klare 
samtidig med at nye boområder tas i bruk.  
 

Levevanenes betydning  
God helse er en av de viktigste ressursene vi har, men forutsetningen for å oppnå god helse kan være 
ulike. Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø, jobb, kosthold og mulighet for 
fysisk aktivitet er avgjørende for god helse. Levekår og helseatferd påvirker oss i stor grad. 
Kommunen kan gjennom sine tjenester og gjennom sitt samarbeid med frivillige organisasjoner 
prioritere og tilrettelegge for gode levevaner til ulike innbyggergrupper. 
 
Livsstilsykdommene øker kraftig i den vestlige verden. For hundre år siden var det fattigdom og 
mangelfull hygiene som ga mange av sykdommene. I dag er det de kroniske ikke- smittsomme 
sykdommene som hjerte-karlidelser, muskel- og skjelettlidelser, overvekt og fedme, kreft, kols, type 2 
diabetes og psykiske helseproblemer som defineres som dette århundres sykdommer. Påvirkninger 
gjennom hele livet av ulike årsaker kan knyttes til utviklingen av de kroniske folkesykdommene.  
Årsaksfaktorer kan være arvelige egenskaper, miljø (biologisk og psykososialt), røyking, alkohol, 
kosthold, inaktivitet og stress.  Årsaksfaktorer knyttet til utviklingen av livsstils-sykdommer ses først 
når en følger individet over et lengre tidsrom, helst allerede fra fosterliv og i den videre utviklingen. 
Ved hjelp av helsefremmende tiltak kan man for den enkelte skape viktige vendepunkter i livet og 
bremse utviklingen av livsstil som kan gi utfordringer senere i livet.  
 

Gode, individuelle valg     
Levesettet vårt er avgjørende for livskvalitet og helse. Hva påvirker levesettet vårt og gjør oss 
motiverte til å ta de valgene som er gode eller sunne for oss? Hva vi selv definerer som god livskvalitet 
og helse vil variere, og hva som er sunne valg vil variere fra individ til individ. Kommunen har et ansvar 
ved å tilrettelegge, tilgjengeliggjøre og gi best mulig muligheter, som gjør de sunne valgene lettere og 
mer attraktive. Helseinformasjon, kurs og veiledning er viktig. Nye innvandrergrupper vil kunne ha 
andre behov enn innbyggere med etnisk norsk bakgrunn. 
 
Holdningsskapende arbeid på de arenaene der de fleste innbyggere treffes er sentralt, som i 
helsestasjoner, barnehager og skoler. Mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, stimulering av sykling 
til skolen og sykkelparkeringsmuligheter er vesentlige forhold. Kommunen kan også stille kompetanse 
til disposisjon for lag og foreninger samt stimulere idrettslag til å gi barn og unge «sunn belønning» og 
sunn servering på arrangementer. 
 
Mangfold i aktivitetstilbud er viktig for å imøtekomme ulike individuelle behov og ønsker i forhold til 
både aktivitetsnivå og -type. Ved å lokalisere aktivitetstilbud i nærheten av barnehager og skoler vil de 
inngå i det naturlige nærmiljøet og kunne brukes hyppig av mange grupper. Det er også et godt 
potensial for ytterligere å utnytte kommunens nærhet til naturen og til område Marikollen. Mer 
uorganisert aktivitet og trimløyper er mulige aktuelle tilbud. 
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Generelle samfunnstrender gir noen utfordringer i forhold til levesett og tidsbruk; med blant annet mye 
stress, lite søvn og utvikling av rastløshet. Som en del av et holdningsskapende arbeid er det viktig at, 
spesielt barnehager og skoler, har oppmerksomhet på slike utfordringer.  
 
Det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og helse i befolkningen. Sosiale helse-
forskjeller henger nøye sammen med sosiale forskjeller på mange samfunnsområder. Helse-
forskjellene rammer hardest i grupper med lav inntekt og kort utdanning. Kunnskapen om både 
årsaker til sosiale helseforskjeller og effektive virkemidler kan styrkes, slik at tiltakene som settes inn 
stadig blir mer treffsikre. Arbeidet mot sosiale helseforskjeller må kombinere målrettet innsats mot 
spesielt utsatte grupper med generelle velferdsordninger. Generelle ordninger er viktige, fordi de ikke 
virker stigmatiserende og bidrar til å forebygge at mennesker havner i sårbare situasjoner.  

 
Styringsmål: 

Livsstil som gir god livskvalitet og styrker fysisk og psykisk helse. 
 

Strategier: 
 Utvikle rekreasjonsområder og tilrettelegge hverdagslandskapet for fysisk aktivitet. 

 Ivareta grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder i arealplanleggingen. 

 Sikre trygge omgivelser som gir mulighet til sykkel og gange som fremkomstmiddel.  

 Identifisere uheldige levevaner tidlig i barne- og ungdomsår for å kunne sette inn 
forebyggingstiltak. 

 Jobbe for å gi muligheter til å velge sunne kostholdsalternativer på alle møteplasser og 
arrangementer i kommunen. 

 Legge til rette for gode levevaner i barnehager, skoler og omsorgstilbud. 

 Tilrettelegge aktiviteter og informasjon slik at de inkluderer alle grupper i samfunnet. 

 Styrke kunnskapen om effektive virkemidler som kan utjevne sosiale ulikheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktiv livsstil Gode levevaner 
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Trygghet, mestring og læring 
 

Tilgang på egnet bolig er viktig for gode levekår  
En god bolig i et godt bomiljø er et overordnet mål i velferdspolitikken generelt og i boligpolitikken 
spesielt. Det å bo er en viktig basis for våre liv og en forutsetning for utdanning, jobb, familie og sosialt 
liv. Innbyggerne skal kunne disponere en god og egnet bolig, med tilfredsstillende standard uavhengig 
av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.  
 
Kommunen disponerer ingen akuttboliger, krisebolig eller lignende. Det er en utfordring, fordi det til 
enhver tid er behov for midlertidige boligløsninger for enkeltpersoner eller familier som er ute av stand 
til å skaffe egnet bolig på kort varsel. Kommunen har et økende press til å skaffe boliger til flyktninger, 
rus- og psykiatribrukere, økonomisk og sosialt vanskeligstilte. Flere passer ikke inn i ordinære bomiljø 
og behovet for spesielt tilrettelagte boliger er økende. Kommunens bolig-struktur preges også dels av 
manglende tilgang på universelt utformet bebyggelse og på for ensidig boligsammensetning. De fleste 
blokkene er bygget uten heis, og utgjør en utfordring for flere med funksjonsnedsettelse og økende 
alder som forhindres i å bo i sine hjem.   
 

Trygge hjemmeforhold og god velferd for alle barn 
Barn som vokser opp i trygge forhold med foreldre som støtter, oppmuntrer og gir barnet den 
omsorgen det trenger, er mindre sårbare ved sykdom og atferdsproblemer. Når familien av en eller 
annen grunn svikter i sin omsorgsrolle, er det viktig å ha andre voksne som ser barnet og bryr seg.  
Vold i familier er et samfunnsproblem. Dette kan gi psykiske skader over tid, og innebærer en 
dårligere omsorgssituasjon i form av fiendtlig klima i hjemmet, frykt for nye hendelser og at de voksne 
ikke er tilgjengelig for å se barnets behov. Disse barna har behov for hjelp til å få bedret sin situasjon.  
 
Bekjempelse av barnefattigdom er viktig for å sikre barns velferd på kort sikt, og for å forebygge 
fattigdom på lengre sikt. Offentlige velferdsordninger kan bidra til å skjerme og motvirke negative 
konsekvenser av det å vokse opp i en økonomisk vanskeligstilt familie. Det er viktig å ha bevissthet på 
å inkludere utsatte barn og unge. Målrettet arbeid mot sårbare grupper er viktig for å hindre at 
levekårsproblemer og fattigdom går i arv. 
 

Gode barnehager, skoler og oppvekstmiljøer  
Utdanning er den faktoren som best forklarer sosiale forskjeller i helse. Forskjellene er til stede 
gjennom hele det sosioøkonomiske hierarkiet - og gjelder både barn, unge, voksne og eldre - både for 
psykisk og somatisk helse. Utdanning gir mestring, og mestring gir god helse. Gjennom utdanning blir 
en øvd til å håndtere utfordringer og problemer, og får kunnskap som gir oversikt og forståelse, samt 
bedre beskyttelse mot å få psykiske problemer.  
 
Det er en økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn i Rælingen, både fra vestlige og ikke-
vestlige land. Denne gruppen har økt risiko for å falle ut av skole og arbeidsliv. Nøkkelen til sosial 
kompetanse og arbeidskvalifisering er ferdigheter i språk og spesielt arbeidsnorsk.  
 
Barnehagen og grunnskolen er de arenaene der kommunen møter alle barn og unge, og er derfor de 
vesentligste stedene å tilrettelegge for gode oppvekstkår. Det er viktig å styrke foreldrene i 
foreldrerollen, slik at de blir trygge på sin egen omsorgssituasjon. Kommunen satser på foreldre-
veiledningsprogram, slik at en kan forebygge utvikling av vansker på senere tidspunkt.   
 
Frafall i skole og manglende fullført videregående skole er et generelt samfunnsproblem, og kan være 
en risikofaktor i forhold til å utvikle problemer videre i livet. De elevene som ikke fullfører videregående 
skole, har ofte tidligere i oppveksten hatt et relativt stort fravær. Kommunen har utarbeidet en veileder 
for oppfølging og rask hjelp gjennom tverrfaglig og tverrenhetlig innsats. Tyngden av tiltak i veilederen 
er rettet mot skole, men tilnærmingen starter tidlig i helsestasjon og barnehage. Grunnlaget for gode 
holdninger legges tidlig og må gjøres sammen med foresatte.  
 
Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Et trygt skolemiljø og gode 
oppvekstsvilkår gjør barn mindre sårbare i forhold til å bli utsatt for bla mobbing. Skolen har et ansvar 
for å gripe fatt i mobbing på et tidlig tidspunkt og sette inn tiltak for å stoppe det. Elevundersøkelsen 
viser at det er en del barn som rapporterer at de blir utsatt for mobbing, og andelen som mobbes er 
urovekkende høy i Rælingen sammenlignet med i andre kommuner. 
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Det er viktig å bygge opp en handlingskompetanse i arbeidet med å forebygge mobbing og ha 
kontinuerlig fokus på tiltak som involverer både elever og foresatte, og prioritere dette høyt.  
 

Mestring i arbeidslivet 
Andel sosialhjelpsmottakere og ordinære arbeidssøkere i alderen 18 – 24 år er økende, og Rælingen 
ligger over gjennomsnittet for Akershus. Dette gir også behov for bistand til boliger, samarbeidsbehov 
med skoler og oppfølgingstjenesten i videregående skoler, for tidligst mulig å fange opp og forebygge 
ytterligere tilvekst av nye mottakere i ungdomsgruppa. Ved å tilrettelegge skolene for gode 
læringsmiljø generelt, og gjennom samarbeid med andre enheter i kommunen, vil ungdom i størst 
mulig grad kunne fullføre sin utdannelse og unngå å bli sosialhjelpsmottakere. Unge under 30 år med 
sykdom, psykiske lidelser og nedsatt funksjonsevne er en gruppe med ressurser som får stadig mer 
oppmerksomhet gjennom jobbstrategien i NAV. Jobbstrategien for unge under 30 år med nedsatt 
funksjonsevne kan videreutvikles i et samarbeid mellom NAV, enhetene i kommunen og 
arbeidsmarkedet i kommunen. 
 
Tilrettelegging for etablering av nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet, vil kunne gi et bedre tilbud på 
arbeidsplasser for mennesker i sårbare situasjoner, og kunne gi trygghet og tilhørighet. 
 
Til tross for tilrettelegging, vil det alltid være noen som ikke mestrer det ordinære arbeidslivet. 
Mennesker med psykisk og kroppslig sykdom, med alvorlige rusproblemer eller med medfødte 
begrensninger kan være grupper som faller utenfor arbeidslivet. I tillegg til gode boforhold, vil en 
meningsfull dagaktivitet være avgjørende for at også disse menneskene har det bra og kan ta ansvar 
for eget liv. For mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan en meningsfull dagaktivitet ha 
behandlende effekt på tilstanden. Tilbud hos frivillige organisasjoner og tiltak i kommunal regi vil for 
mange være nødvendig for å skape en god livskvalitet.     
 

Samfunnssikkerhet og kriminalitetsforebygging  
Planlegging skal bidra til å fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. I dette ligger en ambisjon om lavere risiko og 
sårbarhet i samfunnet, og at man har planer for å minimere skadeomfanget når uønskede hendelser 
som truer samfunnet inntrer. Planlegging skal også bidra til å forebygge kriminalitet. Det er en stadig 
større utfordring for samfunnet å bekjempe ulike former for kriminalitet. Det må jobbes for å skape 
fysiske rammer som gjør det vanskeligere å begå kriminelle handlinger. Det må jobbes med å 
forebygge risiko for uønsket handling og sikre trygghet, tilhørighet og sikkerhet.  
 

Styringsmål: 
Oppvekstmiljø og levekår som gir mestring og trygghet. 

 

Strategier: 
 Sikre tilgang på egnet bolig for en større del av befolkningen, spesielt for vanskeligstilte. 

 Styrke tidlig identifisering av omsorgssvikt og fattigdom for å avdekke når barn ikke har gode 
oppvekstsvilkår, og sette inn tiltak for å motvirke negative konsekvenser.  

 Forebygge vold og overgrep i nære relasjoner.  

 Tilrettelegge skolene og barnehagene for gode læringsmiljø. 

 Redusere risiko for frafall i skole og arbeidsliv gjennom systematisk oppfølging av sårbare 
grupper i barne- og ungdomstid.  

 Tilrettelegge for at mennesker ikke faller ut av arbeidslivet. 

 Tilrettelegge for nye arbeidsplasser i lokalmiljøene. 

 Tilby en meningsfull dagaktivitet til de menneskene som ikke mestrer skole eller arbeid. 

 Forebygge kriminalitet og styrke samfunnssikkerheten. 
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Nærmiljø og tilhørighet 
 

Samfunnsdeltakelse og tilhørighet 
Innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet er viktig. Den laveste terskel for 
politisk deltakelse er å stemme ved valg. Valgdeltakelsen blant innbyggerne i Rælingen er betraktelig 
lavere enn gjennomsnittlig valgdeltakelse både i fylket ellers og i landet. Generell samfunnsdeltakelse 
og følelse av geografisk tilhørighet hos innbyggerne i Rælingen er lavere enn i mange andre 
kommuner. Høy mobilitet i befolkningen, mange pendlere, høy andel unge innflyttere, mange 
innvandrere og geografisk beliggenhet kan være forklaringsfaktorer.  
 
Det frivillige organisasjonslivet er en vesentlig arena for samfunnsdeltakelse. Gjennom frivillighet 
bygger man nettverk, eierskap og tilhørighet - i tillegg til at store samfunnsverdier blir skapt. Det er et 
aktivt organisasjonsliv i Rælingen i dag, og det er etablert samarbeid mellom organisasjoner og 
kommunen i forhold til å løse en del oppgaver. Gode kulturopplevelser i nærmiljøet, både som utøver 
og publikum, bidrar til en meningsfylt hverdag. Tradisjonsbygging gjennom faste arrangementer gir 
lokal identitet.  
 
Fremveksten av det flerkulturelle samfunnet fører til en tendens mot at det dannes adskilte og internt 
homogene menings- og kulturfellesskap. Dette vil kunne virke hemmende i forhold til læring av språk, 
etablering av nettverk med mer og skaper avstand mellom de ulike innbyggergruppene. Gode 
møteplasser som fremmer naturlig integrering og gir rom for uformelle møter er viktig. En vellykket 
integrering av flyktninger og innvandrere skaper mangfoldige og flerkulturelle lokalsamfunn. Lykkes 
man med dette vil innbyggere med en annen kulturell og/eller etnisk bakgrunn oppleve tilhørighet, 
deltakelse og trygghet - noe som påvirker livskvaliteten. En tettere integrering vil skape større nærhet 
mellom ulike innbyggergrupper, og bidra til mindre skepsis. 

 
Å føle seg trygg i sine fysiske omgivelser er en forutsetning for samfunnsdeltakelse. Enkelte 
veistrekninger er belastet med mye trafikk, og det mangler stedvis gang- og sykkelstier samt trygge 
krysningspunkter for myke trafikanter. Opplevelse av trafikksikkerhet, samt et godt utviklet 
kollektivtilbud, er viktige forhold for innbyggernes deltakelsesgrad. 
 

Universell utforming og tilgjengelighet  
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravet til det enkelte bygg. 
Universell utforming skal fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse, bygge ned barrierer og gi 
muligheter for mestring i eget liv og i ulike livsfaser. Dette bidrar til å gjøre samfunnet tilgjengelig for 
alle og at diskriminering unngås. Kommunens tilbud og funksjoner skal i størst mulig grad være 
tilgjengelige for alle. Innbyggerne skal ha visshet om at alle offentlige bygg, næringsbygg, anlegg og 
friluftsområder er tilgjengelige i den grad det er praktisk mulig. 
 

Stedsutvikling og attraktive omgivelser 
Styrket lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet er sentralt for å skape en økende interesse blant 
befolkningen til å bidra aktivt i nærmiljøene. Gjennom omdømmebygging og stedsutvikling, vil 
Rælingens særpreg og styrke som bostedskommune gradvis kunne styrkes. Tydeligere identitet og 
økt attraktivitet kan bidra til at innbyggere, politikere og ansatte i Rælingen kommune får økt stolthet 
og bevissthet på hvem vi er. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn med et variert opplevelsestilbud 
og synlig næringsliv, vil være positivt for identitetsfølelse og tilhørighet.  
 
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud 
og gi innbyggerne en felles møteplass og identitet. Kommunedelplan Fjerdingby legger til rette for en 
videreutvikling av området, med idrettsaktiviteter og sentrumsfunksjoner. Rælingen videregående 
skole har utdanningsprogram innen idrettsfag med breddeidrett og toppidrett. En god og attraktiv 
videregående skole vil være positivt for utviklingen av sentrumsfunksjoner og idrettsparken. Et godt 
sted med gode idretts- og aktivitetsanlegg vil være attraktivt for ungdom som identifiserer seg med et 
aktivt liv. Dette forutsetter at kommunen og skolen finner fram til en felles profil. Akershus 
fylkeskommune skal starte et planarbeid for utvikling av linjetilbudet innenfor videregående skole, og 
prosessen kan benyttes til et samarbeid. 
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Kulturminner, estetikk og byggeskikk har betydning for tilhørighet og folkehelse. Tilhørighetsfølelsen til 
stedet en bor er ofte knyttet opp mot varige, fysiske elementer i det offentlige rom. Kulturminner i 
nærmiljøet kan særlig bidra til identitetsskaping. Innenfor eldreomsorgen og det psykiske 
helsevesenet, kan kulturminner brukes aktivt både som ramme rundt aktiviteter og som en del av 
behandlingen, blant annet innenfor demensomsorg.  

 
Fysisk miljø, helse og livskvalitet 
Et trygt fysisk miljø er viktig for helse og livskvalitet, og er også en forutsetning for at alle innbygger-
grupper har mulighet til å delta på samfunnets arenaer. Mange sykdommer kan bli utløst eller forverret 
av ytre fysiske faktorer. Dårlig vannkvalitet, luftforurensning, støy, dårlig inneklima, radioaktiv stråling 
og radon er alle risikofaktorer. Trafikk påvirker helse og livskvalitet gjennom støy og ulike former for 
forurensning. Klimaendringer gir også utfordringer, og kan øke faren for naturkatastrofer. Bedring av 
sosioøkonomiske forhold, god hygiene og et effektivt smittevernarbeid, har redusert omfanget av 
smittsomme sykdommer. Med økt globalisering og klimaendringer kan smittsomme sykdommer igjen 
bli en stor trussel for folkehelsa.  
 
Innbyggernes bevissthet knyttet til rene omgivelser, avfallshåndtering og klimautslipp kan stimulere til 
aktiv deltakelse.  Ved holdningsskapende arbeid og oppgradering av nærmiljø, kan eierskap og 
stolthet hos innbyggerne oppnås og gi høyere terskel for forsøpling og hærverk.  
 
Forskrift om oversikt over folkehelsen pålegger kommunen å utarbeide opplysninger og vurderinger av 
fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. Kommunen prioriterer dette som en del av et systematisk, 
forebyggende arbeid. 
 
Befolkningsveksten gir behov for flere boliger og krever økt fortetting i flere områder, som igjen gir 
behov for både sosial og fysisk infrastruktur. Nærhet til gode arenaer for fysisk aktivitet, grønne 
områder og sosialt liv er viktige hensyn og kvaliteter å ivareta ved utbygging og fortetting. 
 
God arealplanlegging har positiv virkning på folks mentale helse. Mangel på god byggeskikk, 
stedsidentitet, sosiale arenaer og lokale servicetilbud kan føre til utrygghet og dårlig trivsel. Transport 
og trafikkløsninger påvirker bokvaliteten, miljøet og livskvaliteten. 
 
 

Styringsmål: 
Innbyggere som deltar i samfunnsliv og har tilhørighetsfølelse. 

 
 

Strategier: 
 Styrke innbyggernes tilhørighetsfølelse gjennom samlende arrangementer. 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillige foreninger for å skape gode møteplasser og arenaer 
for aktivitet. 

 Skape møteplasser som fremmer naturlig integrering og synliggjør innbyggere med annen 
kulturell bakgrunn som en ressurs i nærmiljøet. 

 Ivareta trafikksikkerhet og best mulig framkommelighet for innbyggerne. 

 Ivareta hensynet til universell utforming i bebyggelse og uteområder. 

 Bruke kulturminner som en ressurs for å styrke livskvalitet, helse og tilhørighet. 

 Utvikle en profil for Fjerdingby-området som gir en identitet og stolthet. 

 Ta hensyn til det fysiske miljøets innvirkning på helse og livskvalitet. 

 Sikre at kommunens smittevernarbeid er tilpasset framtidas utfordringer. 

 Sikre bo- og nærmiljøer med høy fysisk og sosial kvalitet ved fortetting. 
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Natur, kultur og aktivitet 
 

Helsefremmende lokalsamfunn  
Grønne områder har en egenverdi som naturområde, som landskap og for biologisk mangfold.  
I tillegg er det viktige arealer for aktivitet, livsutfoldelse og rekreasjon. Mye av den uorganiserte 
aktiviteten foregår her. Ulik grad av tilrettelegging av ferdselsårene gir et mangfold av muligheter.  
Mulighetene for friluftsliv og ferdsel i naturen er gode i Rælingen. Et sammenhengende nett av 
turveier, skiløyper og sykkelstier vil kunne gjøre marka ytterligere attraktiv, særlig ved en sammen-
kobling med nabokommunenes turvei- og løypenett. Tilrettelegging i form av parkeringsmuligheter og 
lett tilgjengelige utfartssteder, vil kunne stimulere til bruk av marka og Øyeren. Det er viktig at det 
gjøres kjent hvor og hvordan befolkningen kan nå de ulike utfartsstedene og turmålene, og at det er 
godt merket langs ferdselsårene. Ved å skilte tydelig og tilrettelegge for turer av ulik vanskelighetsgrad 
og lengde, senkes terskelen for aktivitet.  
 
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud 
og skal være kommunens hovedarena for handel, tjenesteyting, rekreasjon og sosialt liv. Marikollen 
idrettspark skal, i tillegg til å være en viktig arena for organiserte idrettsutøvere, utvikles til å bli et 
attraktivt publikumsanlegg som tiltrekker seg besøkende fra hele regionen, både sommer og vinter. 
Det må tilrettelegges for ulik bruk av de enkelte flatene gjennom året.  
 
Kommunen vil utvikle gode nærmiljøanlegg og områder som stimulerer befolkningen til aktivitet, ved 
skolene og i tilknytning til boområder. Det skal skapes gode arenaer for skolebarn på dagtid, og 
nærmiljøanlegg skal være en egnet og attraktiv arena for uorganisert aktivitet på kveldstid. 

 
Mangfoldig kulturliv 
Det er viktig å legge til rette for et mangfold innenfor kulturlivet. Hele befolkningen skal ha mulighet 
både til å oppleve kunst av høy kvalitet, og til deltakelse gjennom kreative kulturaktiviteter, idrett og 
attraktive fritidssysler. Gode kulturtilbud bidrar til en meningsfull fritid, bedre livskvalitet og styrket 
fysisk og mental helse.  
 
Frivillige organisasjoner innenfor kunst, scenekunst og musikk er en arena som gir mange mennesker 
mulighet til å uttrykke seg, uavhengig av ferdighetsnivå og formell kompetanse, og er en viktig arena 
for kulturdeltakelse blant barn og unge. Samtidig som denne deltakelsen har egenverdi, fungerer også 
de frivillige organisasjonene som kulturbyggende læringsarenaer. Tendensen er at medlemstallene i 
disse organisasjonene er synkende. Kulturaktiviteter tar i økende grad form av tidsavgrensede 
arrangementer, såkalt begivenhetskultur. 
 
I «Skapende læring – strategiplan for kunst og kultur i opplæringen» fra 2007 framheves kulturskolens 
rolle som ressurssenter i det lokale kulturlivet. Kommunene oppfordres til å utvikle kulturskolene i 
denne retningen, blant annet ved å etablere tilbud i flere uttrykksformer, utvikle rollen som lokal 
arrangør, og ved samarbeid med skolene. 
 
Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag er å gjøre kunnskap og kultur tilgjengelig for hele befolkningen, 
samt være en «møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». I dette ligger at kommunene har 
plikt til å drive et aktivt formidlingsarbeid gjennom folkebibliotekene. Dette innebærer utfordringer med 
hensyn til blant annet lokaler, åpningstider og bemanning. En annen viktig utfordring er knyttet til 
digitalisering og endring i lånevaner. Ungdomsklubber er en motsats til organiserte aktiviteter. Tilbudet 
stiller få krav til brukerne og er således et lavterskeltilbud. Ungdomsklubbene i Rælingen fungerer 
hovedsakelig som sosiale møteplasser der man kan møte venner, men har også i ulik grad tilbud om 
kulturaktiviteter.  
 

Idrett og fysisk aktivitet for alle 
Fysisk aktivitet er en kilde til glede og velvære, sosialt fellesskap og god helse. Den generelle trenden 
er at de som trener, trener mer enn før, mens andelen inaktive øker. Man ser også at sosiale 
forskjeller har betydning for om man er fysisk aktiv. Voksne driver hovedsakelig med egenorganisert 
fysisk aktivitet. For barn og ungdom foregår imidlertid mye av treningen innenfor rammene av den 
organiserte idretten. Lokale idrettslag er gjennom sin brede tilslutning i barnegruppen et av 
sivilsamfunnets viktigste bidrag til gode og trygge oppvekstvilkår. De siste årene viser en tendens til 
økning i medlemstallene hos idrettslag for barn og unge i Rælingen. 
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En utfordring er frafallet fra idrett og andre aktiviteter i overgangen fra barneskole til ungdoms-skole. 
Økt spesialisering med høyere krav til prestasjoner, større arbeidspress på ungdoms-skolen, bytte av 
sosialt miljø og nye interesser kan alle være faktorer som påvirker dette. Bredde er viktig for å skape 
rekruttering og deltakelse. Ved å tilrettelegge for å drive både på mosjons- og konkurransenivå, sikrer 
man at flere får positive erfaringer som bidrar til at den enkelte fortsetter å være aktiv livet ut.  
 

Innbyggere med særlige behov 
Enkelte grupper i befolkningen kan ha behov for særlig tilrettelegging eller stimulans for å kunne delta i 
kultur- og idrettsaktiviteter. Innvandrere og etniske minoriteter er underrepresentert som utøvere og 
publikum i mange deler av kulturlivet. Også når det gjelder deltakelse i frivillige organisasjoner og 
vaner i forhold til fysisk aktivitet, skiller deler av minoritetsbefolkningen seg fra gjennomsnittet. Selv om 
innvandrerbefolkningen er underrepresentert i de tradisjonelle norske frivillighetssegmentene, har de 
like høy grad av deltakelse i frivillig arbeid. Frivilligheten foregår imidlertid mye innad i de enkelte 
miljøene, og er således lite synlig for samfunnet for øvrig.  
 
Det er et uttalt mål at mennesker med nedsatt funksjonsevne så langt som mulig skal integreres i det 
ordinære aktivitetstilbudet. Kommunen skal veilede og bistå foreningene med å tilrettelegge slik at 
dette lar seg gjennomføre. Mange brukere oppgir at de ønsker å delta i aktiviteter, men ikke kommer 
seg til og fra på egenhånd. For grupper som av ulike årsaker ikke finner seg til rette på de sosiale og 
kulturelle arenaene, er det viktig med lavterskeltilbud og møteplasser som ikke stiller høye krav til 
brukeren.  
 

Styringsmål: 
Mangfold i tilbud som gir muligheter for livsutfoldelse, opplevelse  
og aktivitet. 

 
 

Strategier: 
 Øke tilgjengeligheten til marka og Øyeren gjennom god adkomst, sammenhengende turveier 

og utfartsparkeringer.  

 Utvikle Fjerdingby tettsted med et levende sentrum med serverings- og opplevelsestilbud, slik 
at sentrumsområdet blir en attraktiv møteplass for alle. 

 Utvikle Marikollen idretts- og kulturpark med flere aktivitetsmuligheter og i samspill med 
sentrumsutviklingen. 

 Utvikle flere møteplasser og kulturtilbud, slik at det finnes tilbud for alle aldersgrupper.  

 Motvirke frafall fra fritidsaktiviteter hos ungdom. 

 Sikre et mangfold i kulturtilbudet gjennom å være tilrettelegger og samarbeidspartner for 
foreninger og andre som vil skape aktivitet og opplevelsesmuligheter i kommunen. 

 Tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud. 
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Boligutbygging Miljøvennlig rådhus:  

sykkelutlån 

Klimautfordringer 
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Utbygging, transport og klima 
 
Kommunens arealstrategiske retningslinjer tydeliggjør sammenhengen mellom kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Retningslinjene fastsetter viktige prinsipper for samfunnsutvikling og 
arealdisponering i kommunen, og skal ligge til grunn for arealplanlegging. Retningslinjene skal bygge 
opp under kommunens overordna utviklingsretning og vår visjon. De skal gi en helhetlig styring, 
forutsigbarhet over tid og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
 
Innsatsen innenfor hovedområdet utbygging, transport og klima rettes mot våre lokalsamfunn som 
attraktive bo- og levesteder - ved utvikling av et bærekraftig transport- og utbyggingsmønster og ved at 
både livsgrunnlag/naturmiljø og menneskelig livskvalitet skal ivaretas på lang sikt.  Innsats skal 
spesielt rettes mot veksthåndtering, utbyggingsmønster og klimahensyn. 
 
Natur- og kulturlandskap er en viktig ressurs for regional og lokal utvikling. Planlegging etter plan- og 
bygningsloven er vesentlig for å ta vare på og utvikle natur-, kultur- og landskapsverdier Det er sentralt 
å finne en riktig balanse mellom bevaring og tilrettelegging for bruk og aktivitet. Samvirke mellom plan- 
og bygningsloven, sektorlover og naturmangfoldloven er i økende grad nødvendig for å sikre en 
kunnskapsbasert forvaltning av arealer og natur. 
 
Grønne verdier skal sikres i kommunal forvaltning, både ved bevaring av biologisk mangfold og ved 
tilrettelegging for befolkningens tilgang til friluftsliv og naturopplevelser. Et tilstrekkelig kunnskaps-
grunnlag skal ligge til grunn før det offentlige tillater tiltak som påvirker det biologiske mangfoldet. 
Dette innebærer at det må foreligge kunnskap om hva som finnes og hvordan det vil gå med det 
biologiske mangfoldet etter at tiltaket eventuelt blir gjennomført. Dette fremgår både av 
forvaltningsloven og naturmangfoldloven. 
 
Utgangspunktet for alt landbruk er forvaltning av naturressurser. Sikkerhet for at både dagens 
befolkning og framtidige generasjoner skal kunne ha tilgang på nok og trygg mat og energi og virke fra 
skogen, er at ressursene blir brukt på en bærekraftig måte. Klimaendringer påvirker matproduksjonen 
og forsterker mange av miljøutfordringene vi allerede har i dag. Natur i balanse er et mål i seg selv og 
en nødvendig forutsetning for all landbruksnæring og samfunnet forøvrig. For å nå målet om økt 
matproduksjon og et mer klimavennlig jordbruk, må blant annet arealressurser beskyttes ved å hindre 
nedbygging og gjengroing av dyrket og dyrkbar matjord.  
 
Kulturminner er verdifulle ressurser i samfunnsutviklingen og kan bidra til levende lokalsamfunn. 
Betydningen av å se kulturminner i sammenheng med forvaltningen av landskap, biologisk mangfold 
og friluftslivsaktiviteter er sentral.  
 
Markagrensa i Rælingen ligger de fleste steder tett inntil bebyggelsen. Kombinasjonen av forventet 
sterk regional befolkningsvekst og økende interessemotsetninger rundt utbyggingsarealer, gir store 
utfordringer. Sammen med en restriktiv jordvernpolitikk, betyr det for Rælingen få gjenværende større 
arealer som kan bebygges. 
 
Økte klimagassutslipp er en vesentlig felles utfordring i samfunnet. Kommunen har ulike roller og 
virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp. Kommunen er tjenesteyter, 
myndighetsutøver, eiendomsbesitter og en stor innkjøper, samt har et ansvar for planlegging og 
tilrettelegging for bomiljø og arealbruk som planmyndighet.  

 
Satsingsområder 
 

 Areal- og transportutvikling   
 Klimahensyn  
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Areal- og transportutvikling 
 

Samordnet areal- og transportplanlegging  
Oslo og Akershus har lenge vært en sterkt voksende region, der Akershus har hatt den sterkeste 
veksten. Befolkningsveksten stiller i økende grad krav til langsiktig og samordnet planlegging mellom 
kommunene. Konsekvensen av, og tilretteleggingen for, denne veksten er et sentralt utgangspunkt for 
felles planlegging av arealbruk og transportsystem.  
 
Rælingen er en del av hovedstadsområdet og en felles bo- og arbeidsregion, med et voksende antall 
innbyggere og arbeidsplasser. Nedre Romerike har arealressurser som er attraktive lokaliserings-
steder både for næringsliv og befolkning. En av de største utfordringene framover er vurderingene 
knyttet til å lokalisere framtidig vekst til optimal beliggenhet. Kommunen er bevisst på at den inngår i et 
felles bo- og arbeidsmarked, blant annet preget av et spesialisert og kompetansekrevende arbeidsliv, 
korte avstander og naturlig pendling. Behovet for konsentrasjon og fortetting av utbyggingsmønsteret 
er generelt av økende betydning. En utfordring både regionalt og lokalt er avveiingen mellom ulike 
verneinteresser for å oppnå en utvikling i et bærekraftig perspektiv. Fortetting skal sikre areal-
effektivitet, men også hensynet til kvalitet i omgivelsene; sosialt, kulturelt, fysisk og miljømessig. 
 
Store deler av Rælingens areal ligger ”inneklemt” mellom Østmarka (innenfor Marka) og 
Øyeren/kulturlandskap/dyrket mark. Kombinasjonen av forventet sterk befolkningsvekst og etter hvert 
få konfliktfrie arealer, gir store utfordringer. Sammen med en restriktiv jordvernpolitikk, betyr det for 
Rælingen sin del at det er få gjenværende større arealer som kan bebygges. Rælingens rolle som en 
del av en større vekstregion blir derfor av økende betydning, spesielt i forhold til nordre del av 
Rælingen som ligger innenfor ”bybåndet” fra Oslo og østover. 
 
Det er viktig for kommunen både å begrense transportomfanget, samt tilrettelegge for et framtidig 
utbyggingsmønster som bidrar til redusert bilbruk og økte muligheter for bedret kollektivtilbud.  
Fortetting og sentrumsutvikling i kommunen, vil kunne gi et framtidig bedret grunnlag både for en god 
kollektivutvikling og til mulighet for at flere kan velge å gå eller sykle som transportform. I kommunens 
arbeid med sentrumutvikling er både en restriktiv parkeringspolitikk og muligheter for sykkelparkering 
sentrale tema. I Rælingen er det en klar utfordring å arbeide for å styrke kollektivtilbudet, bla pga 
nærheten til Oslo og en stor andel arbeidspendlere i kommunen. Både riksvei 159 og fylkesvei 120 har 
en sterk og økende trafikkbelastning, særlig i rushtidene.  
 
Et mer konsentrert utbyggingsmønster nord i Rælingen, vil kunne gi et positivt samfunns- og miljø-
bidrag både for kommunen og for regionen. Et større befolkningsgrunnlag vil også kunne understøtte 
nye transporttilbud. En mulig forlengelse av T-banen fra Ahus til Lillestrøm innebærer drøftinger av 
alternativer for traseen og mulige områder for terminal. Rælingens interesser må ivaretas i tidlig fase, 
og arealdisponeringer må innrettes på egnet tidspunkt. Kommunen må være en aktiv part framover i 
forhold til å inngå i plansamarbeid der forlenget kollektivtrase utredes.  

 
Arealutvikling, utbyggingsmønster og fortetting 
Den forventede befolkningsveksten i regionen sammen med arealknappheten, nødvendiggjør mer 
effektiv utnyttelse av arealer som har sentral beliggenhet. Kommunens arealstrategi er synliggjort som 
grønn strek på plankartet. Kommunens overordna arealstrategi har en langsiktig tidshorisont, og har til 
hensikt å vise hvilke områder som er egnet for utbygging og hvilke områder som bør bevares urørt. 
Arealstrategien bygger opp rundt kommunens mål om en effektiv tjenesteproduksjon og en god 
kapasitetsutnyttelse, ønsket om å utvikle gode og aktive bo- og nærmiljøer samt å bevare Rælingens 
grønne preg. Arealstrategien har også sin begrunnelse i behovet for i økende grad å vurdere 
kommunens utvikling i en regional sammenheng. 
 
Tilrettelegging av ny utbygging skal skje innenfor grønn strek. I tillegg er det viktig å påvirke til at 
allerede eksisterende boligområder med sentral beliggenhet nær kollektivknutepunkt får en mer 
effektiv utnyttelse. Omforming og gjenbruk av arealer som tidligere er blitt utnyttet til andre formål enn 
boligbebyggelse, kan også gis et potensial for ny og bedre utnyttelse.  Samtidig som en effektiv 
arealutnyttelse kan ses som en løsning på arealknapphet og befolkningsvekst, kan redusert bokvalitet, 
tap av grønne lunger og økt trafikkbelastning være uheldige sideeffekter ved fortetting. For å fremme 
en helhetlig estetisk og arkitektonisk kvalitet i fortettingsområder, er det viktig at det stilles kvalitets-
krav, slik at Rælingen kan utvikle et positivt særpreg. Transformasjon av områder nær Lillestrøm er 
allerede en del av utviklingen og vil fortsette. Dette vil på lengre sikt gi en fortetting i utbyggings-
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mønsteret. Regionalt plansamarbeid, urbanisering, transformasjon og utnyttelsesgrad blir viktige 
temaer for kommunen framover. 
 
Utvikling og lokalisering av framtidige boligområder må ses i sammenheng med behov for fysisk og 
sosial infrastruktur. Skolekapasitet skal følge ny boligutbygging, og sikres utviklet parallelt i tid. 
Utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kapasitet er viktig både av kommunaløkonomiske hensyn 
og av hensyn til kvalitativt gode tjenester og nærmiljøer. Barnehage- og skolekapasitet er en utfordring 
ved fortetting og utbygging av boligområder. Sentrumsutviklingen og utviklingen av nye boligområder 
på Fjerdingby vil forutsette etablering av ny skole med tilstrekkelig kapasitet. 
 
Boligbygging er det viktigste virkemiddelet kommunen har for å påvirke befolkningsutviklingen. Med 
bakgrunn i forventet vekst de nærmeste årene vil behovet for å styre boligbyggingen gjennom 
boligprogrammet stadig øke. Det er viktig at kommunens samlede boligtilbud er variert både i forhold 
til boligtype, boligstørrelse og prisnivå. 
 
Gjennom å utvikle et mangfold i boligtyper, skal det være attraktivt både å bosette seg og å bli boende 
i Rælingen. Det er sentralt å tilrettelegge for muligheter til boligbytte internt i kommunen, slik at 
innbyggergrupper ikke må flytte ut av kommunen fordi det ikke finnes passende bolig. Et mer variert 
botilbud, i form av blant annet leiligheter, kan gi et tilbud til innbyggere som ønsker å flytte inn i mindre 
og mer lettstelte boligtyper eller til unge førstegangsetablerere. Videre er bomuligheter for 
vanskeligstilte grupper, tilrettelagte boliger, boliger med omsorgsfunksjoner og universell utforming av 
boliger og boområder sentrale utviklingsområder.  
 

Styringsmål: 
Et areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster og utvikling av 
områder med kvalitet. 

 

Strategier: 
 Styrke kommunens deltakelse i regional samhandling av areal- og transportplanlegging. 

 Utnytte Rælingens geografiske beliggenhet regionalt, med nærhet til næringsliv og 
arbeidsmarked, til å bevare og utvikle robusthet og attraktivitet som bokommune.  

 Utvikle ferdselsmuligheter internt i kommunen og ut av kommunen som oppleves lettvinte, 
trygge og attraktive ved bruk av buss, sykkel eller gange. 

 Bidra aktivt til å dempe trafikkomfang og redusere bilbruk gjennom samordnet planarbeid. 

 Samarbeide med nabokommuner og myndigheter i utredningsarbeidet knyttet til mulig 
forlengelse av banetrase fra Ahus til Lillestrøm og valg av trasealternativ. 

 Utvikle nye områder til utbyggingsformål i samsvar med kommunens arealstrategi. 

 Tilrettelegge for fortetting i eksisterende bebygde områder med sentral beliggenhet. 

 Revidere boligprogrammet årlig for å fange opp endringer i rammebetingelser, og bruke dette 
til aktivt å styre utbyggingstakt og -volum i tråd med ønsket utvikling. 

 Tilrettelegge for et mangfold i boligtilbudet, som bidrar til at det finnes egnede boformer for 
flere av kommunens innbyggere.  

 Unngå fysiske barrierer i bygg og utearealer som hindrer deltakelse og sosialt liv. 

 Vurdere områderegulering som planform i områder hvor det tas initiativ fra private 
tiltakshavere til fortetting. 
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Klimahensyn 
 

Klimahensyn som premiss for framtida og for kommunens planlegging 
Økte klimagassutslipp er en vesentlig felles utfordring i samfunnet. Som følge av at befolkningen 
vokser og transportmengder økes, øker utslippsmengden. I Akershus bidrar transportsektoren med 
omtrent 80 % av klimagassutslippene. 
 
Alle beslutninger om lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur vil 
påvirke energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid framover. Hensynet til reduksjon av 
klimagassutslipp og mer effektiv miljøvennlig energibruk skal legges til grunn i all planlegging. 
Fortetting og sentrumsutvikling i kommunen, vil gi et framtidig bedret grunnlag både for en god 
kollektivutvikling og til mulighet for at flere kan velge å gå eller sykle som transportform. Betydningen 
av kollektivtilgjengelighet er en generell viktig premiss for planlegging framover, og har stor betydning i 
et klimaperspektiv. 
 
Kommunen har vedtatt mål i sin Kommunedelplan for energi og klima 2009-20 for energibruk, 
kompetanseheving, holdningsskapende arbeid og samordnet areal- og transportplanlegging.  
Kommunedelplanen revideres, og ny plan vil ha større oppmerksomhet også på klimaendringer. 
Strategiene i kommuneplanen konkretiseres i arbeidet med ny klima- og energiplan. 

 
Kommunens målsetting for bygningsmassen er kontinuerlig å oppnå mer effektiv bruk av energi. For å 
kunne nå et tilfredsstillende nivå på energibruk i bygningsmassen, vil kommunen måtte gjennomføre 
ressursreduserende tiltak, utover de tiltak som til nå er gjennomført. Effektivisert energibruk vil ikke 
alene kunne redusere klimagassutslippene tilstrekkelig, og konvertering fra dagens primærenergi til 
fornybar energi vil dermed bli stadig viktigere. Dette kan være økonomisk utfordrende siden tiltak 
innenfor både redusert energibruk og omlegging av energikilder ikke alltid er økonomisk lønnsomt.  
 

Klimaendringer krever beredskap og tilpasning 
Klimaendringer innebærer at det må gjennomføres tilpasningstiltak, samtidig som arbeidet for å 
redusere klimagassutslipp forsterkes. Klimaendringene vil etter hvert gi nye føringer for all 
samfunnsplanlegging og betydelige konsekvenser for flere sektorer. Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt pålegger kommunen å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som 
avdekker kommunens sårbarhet, herunder kommunens sårbarhet mot klimaendringene. Plan- og 
bygningsloven har egne bestemmelser om beredskap, samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Dette skal samlet gi et grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, 
helse, miljø og viktig infrastruktur. 

 
Helhetlig overvannshåndtering 
Hendelser de siste årene viser at det er steder i kommunen som får større utfordringer enn andre 
knyttet til håndtering av overvann. I perioder med store nedbørsmengder kan det oppstå 
faresituasjoner knyttet til flom, kjellervannsoversvømmelser, vann som finner nye veier, jordskred, 
masseutglidninger og lignende hendelser. Dette er man nødt til å ta hensyn til i kommende 
arealvurderinger og ved utbygging. Det må videre tas hensyn til sikkerheten for innbyggerne, 
flomskader må unngås og det må sikres at flommer ledes i flomveier utenom bebyggelse slik at de 
gjør minst mulig skade. 
 
Gammelt vann- og avløpsnett er en sikkerhetsrisiko i Rælingen. Ledningsnettet som ble anlagt mellom 
1950 og 1980 er i dårlig forfatning, med høy lekkasjeandel på vannforsyningen og høy innlekking av 
fremmedvann på avløpsnettet. Ved overløp renner urenset avløp ut i Nitelva. Kommunen har derfor 
som målsetting å redusere mengde vann til renseanleggene.  
 
Kommunen må sørge for en best mulig vannkvalitet for overvann samt en god bruk av vannveier 
(bekker, elver) ved utforming av nye utbyggingsområder. Kommunen bør også unngå bekkelukkinger 
og ivareta vegetasjonsområder som sikrer en naturlig drenering. 
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Avfallshåndtering og gjenvinning 
Avfallsmengden i samfunnet øker. Størst mulig grad av avfallsreduksjon, gjenbruk og gjenvinning er 
viktig for å minimere klimagassutslippene forbundet med avfall. Det er det interkommunale selskapet 
Romerike Avfallsfordeling (ROAF) som er ansvarlig for å drive mottak, innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de syv andre eierkommunene. Selskapets kjerne-
virksomhet er håndtering av husholdningsavfall. ROAF har i dag en materialgjenvinning på 31 %, men 
har, i tråd med EU, en målsetning om at minst 50 % av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2020.   
 
En av de største og viktigste utfordringene vil være å arbeide for et endret forbruksmønster og 
tilrettelegge for optimale, miljøvennlige og estetiske renovasjonsløsninger. Rælingen kommune har 
ikke egen gjenvinningsstasjon, noe som medfører at dette tilbudet oppleves mindre tilgjengelig for 
kommunens innbyggere. ROAF’s strategi er å øke tilgjengeligheten og kvaliteten ved å ha færre og 
større gjenvinningsstasjoner. Kommunen har en gjenbruksbutikk, Aktivum, som jobber med å innhente 
ting det er mulig å selge og bruke på nytt. 

 
Styringsmål: 

Hensynet til mennesker og natur er ivaretatt gjennom reduserte 
klimagassutslipp, effektiv og fornybar energibruk og ved tilpasning til et 
endret klima. 

 

Strategier: 
 Innarbeide klimahensyn som en viktig føring i alle planer og prosesser etter plan- og 

bygningsloven. 

 Utarbeide konkrete målsettinger for utslippsreduksjoner og energibruk, samt utarbeide konkrete 
tiltak gjennom kommunedelplan for klima og energi. 

 Samordne areal- og transportplanlegging for å sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling. 

 Legge kollektivtilgjengelighet til grunn som et vesentlig kriterium i forbindelse med utbygging og 
lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser samt offentlige bygg og arealer. 

 Samordne virkemidler for og investere i energisparende løsninger i den kommunale 
bygningsmassen samt øke bruken av fornybare energikilder. 

 Påvirke og stimulere til at bruk av fornybar energi og energisparende løsninger ved all ny 
utbygging øker, samt legge til rette for dette ved eksisterende bebyggelse. 

 Sikre at kommunens sårbarhet mot klimaendringene inngår i kommunens helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyse og gjøre vurderinger av hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere 
konsekvensene. 

 Innarbeide en helhetlig overvannshåndtering, for å sikre en god vannkvalitet. 

 Tilrettelegge for klimavennlige løsninger som avfallsreduksjon, økt resirkulering og gjenbruk.  

 Innarbeide klimavennlige holdninger og kunnskap og tilrettelegge for klimavennlig atferd 
gjennom miljøvennlig rådhus, i øvrige virksomheter og for kommunens innbyggere. 

 Jobbe for at gjennomføring av offentlige anskaffelser bidrar til bærekraftig utvikling og innovative 
miljøløsninger. 
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Kompetanseutvikling 

Brukermedvirkning 

Innbyggermedvirkning 
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Organisasjon og tjenesteutvikling 
 
Kommunene står generelt foran store utfordringer på stadig flere områder. De møter økte krav og 
forventninger fra både sentrale myndigheter og innbyggere. Kommunen opplever i økende grad at det 
er et gap mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 
Det er i økende grad et press på tjenestetilbudet. Befolkningens økte forventninger stiller krav til 
kommunens handlingskapasitet, innovasjonsevne og kompetanse. Forventningene knytter seg både til 
flere tjenester, kvaliteten på tjenestene, ønsker om større valgfrihet og mer individuelt tilpassede 
tjenester. Samtidig preges situasjonen av store demografiske endringer, lite forutsigbare økonomiske 
vilkår og skiftende politiske signaler. Evne til utvikling og nyskaping samt tilgang på og forvaltning av 
egen arbeidskraft, blir avgjørende for å lykkes.  
 
Kommunens evne til utvikling, nyskaping og god ressursutnyttelse av både human-, struktur- og 
finanskapital er sentralt framover. En god utnyttelse av menneskelige, organisatoriske og økonomiske 
ressurser skal gi muligheter for å tilby et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud, styrke 
kommunens omdømme og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft i framtiden. Kommunens 
infrastruktur skal gi gode rammebetingelser for tjenester og brukere. Innsats skal rettes mot 
organisasjonen som attraktiv arbeidsgiver og mot god tjenesteutvikling. Viktige innsatsområder er 
styrking av kommunens omdømme, rekruttering, økt bruk av teknologi, økt kompetanse i tjenestene, 
mer effektiv organisering og kvalitetsutvikling. 
 
Medarbeidere og ledere utvikler felles mønstre av normer, verdier og oppfatninger. Organisasjons-
kulturen påvirker hvordan arbeid og samhandling foregår, både internt og i forhold til omverdenen. 
Utvikling av organisasjonskulturen er derfor sentralt for både arbeidsmiljø, omdømme og resultater. 
Det er viktig for organisasjonen at verdigrunnlaget dominerer tenkemåten i organisasjonen og preger 
atferdsmønstre og holdninger. Kommunens organisering er basert på en desentralisert 
beslutningsprosess. Enighet om hvilke verdier som skal gjelde reduserer behovet for kontroll og 
detaljstyring. 
 
God sammenheng i oppgaveløsningen i organisasjonen og god forståelse for egen og andres rolle, er 
vesentlig for å sikre en effektiv og kvalitativt god tjenesteproduksjon. En stor organisasjon vil måtte 
jobbe kontinuerlig med avklaring av ansvarsforhold mellom nivåene i organisasjonen og mellom 
enhetene. Ledelsesutvikling og arbeid med rolleforståelse skal gjøre organisasjonen tydeligere for 
interne og eksterne aktører.  
 
Forankring av styringssystemet er en sentral utfordring framover. Organisasjonen er basert på et 
prinsipp om resultatstyring. Valg av metode og systematikk skal sikre at plan- og rapporterings-rutiner 
bidrar til bedre styring, både politisk og administrativt. Styringsprinsippene har i tillegg stor betydning 
for selve organisasjonskulturen. Styringssystemet skal virke positivt byggende på 
organisasjonskulturen, og må prioriteres gjennom ledelse og kompetanseutvikling.   
 
 

Satsingsområder 
 

 Tjenesteutvikling 

 Kompetanse 

 Organisasjonskultur 
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Tjenesteutvikling 

 
Oppgavevekst, kommuneøkonomi og tilpasningskraft  
Kommunen må tilpasse seg oppgaver ut fra behov som er i endring, både på samfunnsnivå og 
individuelt. For at kommunen skal kunne tilby like gode tjenester i framtida som i dag, er behovet for å 
tenke nytt om hvordan oppgavene løses av økende betydning. 
 
Kommunens økonomiske situasjon er preget av stramme rammer med lite handlingsrom. Det har over 
tid vært en generell situasjon med udekkede behov. Ressurssituasjonen oppleves derfor som presset, 
selv om inntektene vokser. Kommunen får ikke kompensert fullt ut økonomisk de økte kostnader som 
endring i demografi betyr for behov.  
 
Demografiske endringer bidrar til at kommunen står overfor nye utfordringer med hensyn til tjeneste- 
og velferdstilbudet. Framover forventes det et utgiftspress, ved at stadig flere innbyggere kommer i 
målgruppen for kostbare tjenester. Det skaper også et omstillingspress, som medfører endret behov 
for sammensetning av tjenester.  Økte inntekter alene er ikke nok til å oppnå en god drift. Kommunen 
må bruke det nærmeste tiåret godt for å bli rustet for framtiden. Kommunen forventer videre å få en 
befolkningsvekst på et relativt høyt nivå, ut fra pågående og planlagt boligbygging. Dette vil forsterke 
utgiftspresset ytterligere, og vil bety at vi i økende grad må dreie styringen inn mot en vekstøkonomi.  
 
Utgiftsbehovet vil kunne komme ujevnt i tid – trinnvis - fordi kostnadsbehovet ofte oppstår raskere enn 
inntektene kommer. Veksten må møtes med utbygging av både infrastruktur og kommunal 
bygningsmasse. Behovet for å innrette økonomistyringen mot langsiktig utvikling blir i økende grad 
vesentlig. God økonomiplanlegging bidrar til økt politisk handlingsrom, og styrker muligheten for å 
utøve politikk og foreta prioriteringer. En systematisk styring for å møte utfordringene og skape 
handlingsrom vil handle om å bygge buffere, redusere kortsiktige tiltak, sikre stabile rammebetingelser 
og sikre en langsiktig økonomisk vurdering i alle beslutninger som gjøres.  
 
Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for levekårsforhold og tjenestebehov. 
Spesielt vil endret aldersstruktur framover prege kommunen, med økt andel eldre. Forventninger om 
fortsatt økt levealder vil gi flere eldre, samtidig med store alderskull i de periodene som gir flere eldre i 
tiden framover. Det forventes færre i den yrkesaktive aldersgruppa. Kommunens boligtilbud og 
flyttemønster påvirker alderssammensetningen. Utbyggingsplaner framover tilsier en forventet sterk 
vekst i antall barn.  Dette krever et bevisst forhold til kommunens håndtering av skole- og 
barnehagekapasitet. 
 
Kommunen er den viktigste offentlige leverandøren av tjenester og service. Kommunen har også et 
overordna samfunnsansvar, og skal være en samlende, demokratisk institusjon for befolkningen. 
Modernisering og effektivitet i økonomisk forstand må suppleres med verdier som tar hensyn til 
folkevalgt styring, deltakelse, innsyn, samfunnsansvar, etikk og moral. Enhver kommunal tjeneste 
bringer kommunen som organisasjon i inngrep med deler av lokalsamfunnet. Det blir derfor viktig å 
bygge kompetanse i samarbeid på tvers av tradisjonelt atskilte virksomhetsområder.  
 

Kvalitet på tjenestene 
De kommunale tjenestene skal benytte seg av handlingsrom og styringsverktøy som sikrer at man er 
effektiv og løsningsorientert med bruker i fokus. Dette øker tryggheten for den som mottar tjenesten og 
sikrer en faglig kvalitetsmessig standard i alle ledd av utøvelsen. Samordning av oppgaver og 
samhandling på tvers skal sikre en helhetlig tjeneste. En «god nok» tjeneste har fokus på å levere de 
tjenestene bruker har behov for til enhver tid. Det stadig økte kravet om en produksjon som er 
kostnadseffektiv vil alltid sette tidsressurser under press. Koordinering av tjenester skal sikre at 
organisatoriske og sosiale forhold rundt tjenestemottaker er ivaretatt. Dette blir samhandling i praksis; 
en felles forståelse for hva som er aktuelle tiltak og mål.  
 
En forankring i lovbestemmelsene om faglig forsvarlighet ligger til grunn for kvaliteten på den tjenesten 
som til enhver tid leveres i kommunal sektor. Tjenesteleverandører som forstår sin rolle i egen 
organisasjon, har kunnskap om mottaker av tjenester og som til enhver tid søker å forbedre egen 
praksis, skal gi den trygghet bruker trenger. Dette skal sikre at de tjenester som må bygges opp på 
bakgrunn av samhandlingsreformens endring av oppgavefordeling gir like gode eller bedre tjenester i 
kommunen. Robuste medarbeidere som er selvstendige i egen utøvelse av fag bidrar til en effektiv 
tjeneste både for leverandør og mottaker. Samfunnets utvikling med bruk av velferdsteknologi, 
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selvbetjeningsløsninger og sosiale medier som arenaer for kunnskap, krever en tjenesteleverandør 
som er proaktiv og vet hva som rører seg mht brukergrupper. Ansatte skal levere en tjeneste som er 
forenlig med det livet som bruker lever. Dette krever ansatte som har oppdatert og utprøvd 
kompetanse innen eget fag og profesjon.  
 
Samfunnet har økende krav til kvalitetskontroll av tjenester og forvaltning gjennom lov og forskrift. 
Økende tilsynsaktivitet fra statens side bidrar også til at dette har fått stor oppmerksomhet og krever 
mye ressurser. Det er innført et helhetlig kvalitetssystem i kommunen. Utfordringen er å få arbeidet til 
å bli kvalitetsutvikling. Systematisk bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for å avdekke områder å 
iverksette tiltak og god oppfølging av avvik er viktige metodiske tilnærminger.  
 

Brukermedvirkning 
Fremtidens utfordringer i vekst og kompleksitet i tjenestebildet krever at kommunal sektor søker å løse 
utfordringer ved å jakte på mulighetene hver enkelt tjenestemottaker har. Den som har behov for 
tjenester har selv en forventning og et ønske om hvilke tjenester som vil dekke det aktuelle behovet. 
Gode mestringsopplevelser gir god livskvalitet. Det er viktig å tilrettelegge for at bruker kan mestre 
mest mulig i eget liv og kunne bygge gode nettverk rundt seg selv. Av vesentlig betydning er nærhet 
og tilgjengelighet til tjenestene, muligheter for å kommunisere, dialog med tjenesteapparatet om egne 
behov og endringer samt at det sikres et helhetlig forløp av tjenester der hvor bruker er i eget liv. Det 
skal kunne oppleves at tjenestene som leveres er tilpasset behov og kvalitetsmessig standard samt at 
dette følges opp, etterprøves og vurderes kontinuerlig.  
 
Implementering av velferdsteknologi vil bli sentralt, og forutsetter en samtidig satsing på tjeneste-
innovasjon. Teknologien skal møte brukerbehov og vil omfatte trygghets- og sikkerhetsteknologi, 
kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og behandling og pleie. 

 
Styringsmål: 

Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god 
ressursutnyttelse. 

 

Strategier: 
 Etablere et langsiktig økonomisk perspektiv og innarbeide økonomisk handlingsrom i 

planleggingen.  

 Utvikle innovasjonsarbeid i organisasjonen som kan styrke løsnings- og tilpasningsevne til 
både gamle og nye tjenestebehov, oppgaver og utfordringer.  

 Planlegge for fleksibilitet og arealeffektivitet i bygningsmassen i forhold til endringer i 
innbyggerbehov.  

 Utnytte potensialet i samarbeid, spesielt innenfor områder preget av smådriftsulemper. 

 Bygge videre på arbeid med døgnåpen forvaltning og selvbetjeningsløsninger samt ta i bruk 
framtidsrettede teknologiske velferdsløsninger. 

 Sikre riktig kapasitet på alle nivå, og styrke kapasitet i forebyggende arbeid over tid. 

 Bygge opp helsetjenester i tråd med de grensesnitt som avtales med spesialisthelsetjenesten 
og la disse tjenestene få den kvalitet som er kommunehelsetjenestens styrke; nærhet, omsorg 
og brukerinnretting. 

 Identifisere brukerforventninger og finne brukers muligheter. 
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Kompetanse 

 
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft 
Kommunenes ressursrammer sett i sammenheng med befolkningens økende forventningsnivå, stiller 
høye krav til kompetanse. Det er i økende grad et gap mellom behov for, og tilgang på, kvalifisert 
arbeidskraft. Evne til utvikling og nyskaping samt tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft, blir 
avgjørende for å lykkes i framtiden. Det er en utfordring både å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og å ha 
arbeidstakere med rett kompetanse. 
 
Demografiske endringer bidrar til at kommunen står overfor nye utfordringer med hensyn til tjeneste- 
og velferdstilbudet. Befolkningsstruktur i endring, krever også arbeidskraft i endring. En økende andel 
eldre, vil kreve mer arbeidskraft til pleie- og omsorgssektoren. Demografisk utvikling tilsier at behovet 
for flere ansatte vil øke kraftig i årene som kommer. Innenfor institusjons- og hjemmetjenestene 
forventes det over en dobling av årsverksbehovet fram mot 2040. Det forventes også et vesentlig økt 
årsverksbehov både innenfor barnehage og skole, noe avhengig av nivået på boligbygging for 
barnefamilier.  
 

Morgendagens medarbeidere 
Arbeidskraften har mer utdanning enn før og har endrede krav til arbeidsplass og jobbinnhold. Å være 
involvert, opplevelse av mening, muligheter til å benytte og utvikle teknologiske løsninger og å få 
bruke en bred kompetanse vil være viktig. Moderne og kompetent ledelse, godt utviklet arbeidsgiver-
rolle og medarbeidere som gis handlingsrom er områder kommunen må videreutvikle og vektlegge 
framover. 
 
Forankring i lovbestemmelser om faglig forsvarlighet ligger til grunn for kvaliteten på den tjenesten 
som til enhver tid leveres i kommunal sektor. Medarbeidere og tjenesteytere som forstår sitt oppdrag, 
har kunnskap om mottaker av tjenester og som til enhver tid søker å forbedre egen praksis, skal gi 
den trygghet bruker trenger. Kompetente og robuste medarbeidere som er selvstendige i egen 
utøvelse av fag bidrar til en effektiv tjeneste både for leverandør og mottaker. Ansatte skal levere en 
tjeneste som er forenlig med det livet som brukergruppen lever. Dette krever ansatte som forstår det 
de inngår i, har oppdatert og utprøvd kompetanse innen eget fag og profesjon, kommunikasjons-
ferdigheter til ulike brukergrupper og evne til konflikthåndtering.  
 

Kompetanseutvikling 
Kommunen gjennomfører i begrenset grad kvalifiserende etter- og videreutdanning for ansatte, selv 
om det samlede omfanget av gjennomførte kurs og kompetansetiltak er omfattende. Høye krav til 
formalkompetanse i en rekke stillinger medfører at vi har ansatte som jobber på dispensasjon fra 
kravene som er gitt i lov og forskrift. Dette gjelder både innenfor skole, barnehage og pleie/omsorg, og 
til dels tekniske utdanningsretninger. Utfordringene med å rekruttere nyansatte med ønsket 
kompetanse vil øke i årene som kommer. Det er behov for flere ansatte med denne kompetansen. 
Samtidig er alderssammensetningen blant våre egne ansatte slik at behovet for nyrekruttering vil øke 
markant innenfor en 10- årsperiode. I tillegg er det slik at det utdannes for få innenfor disse 
utdanningsgruppene på landsbasis, og en andel av de som faktisk utdannes, velger seg andre yrker. 
Dette bildet understreker viktigheten av å satse på kompetanseutvikling for den arbeidsstokken 
kommunen har. Økt basiskompetanse for de med lav grunnutdanning, økende innsats på etter og 
videreutdanning og ikke minst løpende skolering internt i organisasjonen på fag og på tverrfaglighet er 
sentrale satsingsområder. 
 

Arbeidsgiverstrategi og kommunens omdømme 
Det er over tid utviklet et godt grunnlag for organisasjonen Rælingen kommune. Tydelig organisering, 
styring og medarbeiderpolitikk er kommuniserbar og bidrar til rekruttering og å beholde medarbeidere. 
Kommuner med uttalt arbeidsgiverstrategi scorer bedre hos medarbeidere enn kommuner som ikke 
har dette. Økt fokus på å kommunisere vår arbeidsgiver og organisasjonsplattform og videreutvikling 
av den vil bidra til økt profesjonalitet i organisasjonen.  
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Ledelse og særskilt kompetanse 
Kommunene er, på vegne av staten og på oppdrag fra kommunestyret, et viktig tjenesteproduserende 
ledd i velferdsstaten.  Forventningene til tjenester, rettighetsfesting og utvikling av en rekke 
forvaltningskrav er tre elementer som bidrar til at kommunene opplever press på ressurser. Rælingen 
kommune har ikke hatt anledning til å bygge opp økonomiske buffere for langsiktig å sikre gode 
tjenester og en robust driftssituasjon. Det er derfor særskilt viktig å ha god kompetanse på 
ressursstyring og å utnytte potensialet som ligger i helhet og tverrfaglighet.  På denne bakgrunn, og for 
å sikre dette, er kompetent ledelse et innsatsområde. Målsetting om å være best på ledelse skal være 
ett av kommunens fortrinn for å sikre gode menneskelige ressurser og god økonomisk styring. 
Gjennom bevisst utvikling av helhetlig forståelse hos våre ansatte og utvikling av, og opplæring i, 
tverrfaglig arbeid skal vi utvikle en medarbeiderstab som gir oss god ressursutnyttelse og gir brukerne 
helhetlige tjenester. 
 

Nyskaping og innovasjon 
Å utvikle innovative løsninger er en avgjørende faktor for at kommunene skal kunne opprettholde god 
kvalitet på sine tjenester og møte utfordringene i framtida. Å utvikle innovasjonskultur fordrer tillit og 
frihet. Lovgivning virker i mange tilfeller konserverende og er til hinder for innovasjon. Forskning og 
innovasjon må kobles bedre sammen, men det blir ikke nødvendigvis innovasjon av forskning. Ett 
uttrykk for dette er at det er i mellomrommene mellom tjenester, profesjoner og sektorer at de nye 
løsningene ligger. Dette utfordrer oss i kommunene hvor vi står i dette mellomrommet hver dag. En av 
mange utfordringer for framtida er omsorgsutfordringen, den kan ikke alene løses av helse- og 
omsorgssektoren ved hjelp av mer fagpersonell, flere institusjoner og nye formelle hjelpeordninger. 
Kommunene må selv initiere innovasjon og dette må vi gjøre i samarbeid med næringsliv og med 
støtte fra staten. KS setter dette på dagsorden og ønsker blant annet en innovasjonsutdanning. Økt 
kompetanse på alle nivå er avgjørende for at man lykkes med å arbeide både strategisk og praktisk 
med innovasjon i kommunen. 
 

 
Styringsmål: 

Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir 
organisasjonen riktig kompetanse. 

 

Strategier: 
 Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunnkompetanse for oppgavene de skal utføre. 

 Drive helhetlig, systematisk og langsiktig kompetanseutvikling. 

 Samarbeide med fagutdanning og høyskoler/universitet om utvikling av utdanninger. 

 Tilrettelegge for at kommunen benyttes som arena for studenter og forskningsmiljøer. 

 Identifisere og utvikle talenter og kompetanse i organisasjonen.  

 Videreutvikle og tilpasse kommunens arbeidsgiverpolitikk og ledelsesform til framtidens 
arbeidsmarked. 

 Utvikle ledelseskompetansen i organisasjonen gjennom systematiske og virksomhetsbaserte 
utviklingsprogram og gjennom god lederoppfølging og lederrekruttering. 
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Organisasjonskultur 

 
Organisasjonens verdigrunnlag 
Visjon og verdier skal være retningsgivende for valg og prioriteringer og må derfor være levende og 
kjente. Når verdigrunnlaget gjennomsyrer holdninger og normer i det daglige arbeidet, veves også 
organisasjonen sammen. Ved å synliggjøre og operasjonalisere på gruppe- og individnivå, vil ledere 
og ansatte i Rælingen kommune ha verdigrunnlaget med seg i konkrete arbeids-situasjoner, 
relasjonsutvikling og kommunikasjon internt og eksternt.  
 

Verdien respekt for enkeltmennesket innebærer sensitivitet for det enkelte menneskets 
behov og muligheter, praktisering av likeverd og fordomsfrihet.  

 
Verdien ansvarlighet innebærer rollebevissthet, beslutningsdyktighet, forpliktelse, initiativ og 
bidrag. 

 
Verdien redelighet innebærer positiv kulturbygging, deling av kunnskap, åpenhet, arbeid mot 
felles mål og gjensidig tillit. 

 
Respekt for enkeltmennesket betyr å se det enkelte mennesket i alt arbeid som gjøres og møte hvert 
enkelt menneske fordomsfritt, med tro på deres muligheter og lydhørhet for deres bidrag. I et stadig 
større mangfold i årene som kommer, vil medarbeidere og ledere bli utfordret i sin praktiske 
anvendelse av verdigrunnlaget, både i organisasjonens interne samarbeid og i møte med innbyggere 
og brukere.  
 
Økende krav og forventninger til høy etisk standard og stor grad av åpenhet om kommunens 
virksomhet, har konsekvenser for organisasjonens arbeidsmåter. Arbeidsprosessene må føre fram til 
beslutninger organisasjonen står inne for og kan begrunne for omverdenen. Økende kompleksitet vil 
også føre til økte krav om stødig håndtering av dilemmaer der medarbeidere og ledere er bevisst egen 
rolle og balanserer prioriteringer, valg og beslutninger på grunnlag av tydelige prinsipper, verdier og 
normer.  
 

Medarbeideridentitet 
Mangfold, størrelse og ulike interkommunale styrings- og samarbeidskonstellasjoner i organisasjonen 
utfordrer utviklingen av en felles organisasjonskultur. I en sektor med sterk oppgavevekst og stadig 
økende kompleksitet, er det en sentral suksessfaktor at ledere og medarbeidere deltar i forpliktende 
samspill på tvers for å realisere felles mål og løsninger.   
 
For å få til dette må den enkelte oppleve seg som en viktig del av helheten, delta i motiverende 
samspill med andre og bygge sin medarbeideridentitet i hele kommuneorganisasjonen. Dette utfordrer 
organisasjonen til utvikling av en utvidet forståelse av profesjonalitet. I framtidas organisasjon søker 
den profesjonelle yrkesutøver samarbeid om endring og løsning ut over tradisjonelle fagområder, når 
det er til beste for brukere og innbyggere. Som basis for kommunikasjon og samarbeid på og mellom 
alle nivåer er det grunnleggende at det utvikles høy grad av tillit og god dialogkvalitet. 
 

Styring og dialog 
Kommunens administrasjons- og tjenesteapparat skal preges av og ha respekt for at Rælingen 
kommune er en politisk styrt organisasjon. På alle nivåer, både politisk og administrativt, skal det 
styres gjennom fastsetting av mål og oppfølging av resultater. Ressurser fordeles etter, og følges opp 
etter, rammeprinsipp. Innenfor fastsatt ramme skal den enkelte leder ha vide fullmakter. Det er 
avgjørende at både styringsprinsipper og styringssystemets enkeltelementer integreres godt i både 
organisasjonens struktur og kultur. God rolleforståelse, helhetsforståelse og samhandling mellom 
politisk og administrativt nivå har stor betydning for kvaliteten på dialogresultater og beslutninger samt 
for en helhetlig og profesjonell styringsevne.  
 
Dokumentet arbeidsgiver- og organisasjonsplattform gir uttrykk for hvilken organisasjon og 
arbeidsgiverpolitikk kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utvikle. 
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Endringsdyktighet og læring 
Oppgavevekst, mangfold og forventninger i innbygger- og brukergruppene gjør det nødvendig med 
fortløpende arbeid med effektivisering og endring. Dette utfordrer organisasjonens evne til systematisk 
erfaringslæring, nytenkning og endringsarbeid. I videreutviklingen av den lærende organisasjonen, blir 
det derfor viktig å integrere kontinuerlig refleksjon og læring både gjennom organisasjonens struktur 
og kultur.  
 
I stadig økende grad vil det være en grunnleggende kompetanse for ledere og medarbeidere  
å initiere, implementere og institusjonalisere endringer. Framtida vil kreve at ledere og medarbeidere 
utvikler en kultur for endring som fremmer godt samarbeidsklima på veien mot gode løsninger.  
 

Ledelse  
Lederne i kommunen har et formelt og etisk ansvar for å oppnå gode resultater gjennom tydelige mål 
og forventninger. God ledelse i Rælingen kommune vil i økende grad innebære å utfordre, stille krav 
og støtte medarbeidere slik at de kan realisere sitt potensial og bidra til  god prosess-, struktur- og 
resultatkvalitet. Det vil særlig være en sentral lederoppgave å stimulere til innovasjon og arbeid på 
tvers i organisasjonen, fordi nye utfordringer i enda større grad vil kreve helhetlige løsninger. Lederne i 
kommunen er sentrale kulturbærere og rollemodeller. Det er en uttalt målsetting at Rælingen skal 
være best på ledelse blant kommunene i Norge. 
 
I Rælingen kommune er den ansvarlige og myndiggjorte leder og medarbeider et grunnprinsipp. 
Framtida vil kreve at ledere og medarbeidere i enda større grad tar ansvar for å utvikle eget arbeid og 
rolle i organisasjonen – for kvaliteten på eget arbeid, for samarbeid med andre, for egen 
kompetanseutvikling og for egne bidrag i arbeidsmiljø, kommunikasjon og relasjoner. 
 

Styringsmål: 
En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende 
verdigrunnlag og felles mål. 

 

Strategier: 
 Formidle visjon, verdier, mål og strategier bredt i organisasjonen. 

 Synliggjøre og integrere verdigrunnlaget i normer, standarder og gjennom holdningsskapende 
arbeid. 

 Utvikle møtearenaer for refleksjon og motiverende samspill på tvers av tradisjonelle fag og 
sektorer. 

 Forankre styringssystemets betydning som grunnlag for rollebevissthet, dialogkultur og positiv 
samhandling i kommunen, politisk og administrativt. 

 Videreutvikle organisatoriske strukturer på tvers for å løse nye oppgaver og utfordringer. 

 Videreutvikle etiske standarder i arbeids- og beslutningsprosesser. 

 Tydeliggjøre lederansvar på alle tjenesteområder. 
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Vedlegg 1 – Planoversikt 
Vedtatte, gjeldende planer og strategidokumenter, pr oktober 2013. 

Tittel 
 

Periode Vedtatt  Kommentarer 

Kommuneplan for Rælingen 2006-17 18.04.2007 
Kstyret  

Samfunns- og arealdel. Plankart. 
Veileder estetikk.  

Kommunedelplan Fjerdingby 
 

2009-20  04.11.2009 
Kstyret 
 

Plan + arealkart. Kortversjon laget. 
Miljøverndepartementet  stadfestet 
kommunedelplanen i juli 2012, 
plandokumentet oppdatert. 

Kommunedelplan energi og klima 2009-20 09.12.2009 
Kstyret 

Kortversjon laget. Revisjon igangsatt. 
Tilleggsvedtak Kstyret 15. juni 2011. 

Kommunedelplan idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

2009-20 09.12.2009 
Kstyret 

Vedlegg. Ideskisser. 
Handlingsplan 09-12. 

Kommunedelplan trafikksikkerhet 
 

2008-17 29.04.2009 
Kstyret 

Revisjon igangsatt. 

Kommunedelplan grønn plan 
 

2006-17 18.04.2007 
Kstyret 

Plandel. 
Tema- og samlekart. 

Kommunedelplan landbruk 
 

2006-17 18.04.2007 
Kstyret 

Revisjon planlegges igangsatt. 

Skolebruksplan 
 

2010-15 16.06.2010 
Kstyret 

 

Omsorgsplan 
 

2010-20 27.04.2011 
Kstyret 

 

Plan for helhetlig rehabilitering 2005-09 21.09.2005 
Kstyret 

 

Plan for flyktning- og 
integreringsarbeidet i Rælingen 

  Under arbeid. 
 

Plan for psykisk helse 2007-10 20.06.2007 
Kstyret 

Revideres. 

Ruspolitisk plan 
 

 26.10.2005 
Kstyret 

Revideres. 

Temaplan vedlikehold /oppgradering 
kommunale bygg 

2010-13 10.02.2010 
Kstyret 

Revisjon i sluttfasen. 

Hovedplan veilys 2009-16 18.3.2009 
Kstyret 

 

Hovedplan vei 
 

2012-20 31.08.2011 
Kstyret 

 

Hovedplan vann og avløp 2012-20 31.08.2011 
Kstyret 

 

Temaplan støy 2013-18 16.10.2013 
Kstyret 

 

Boligsosial handlingsplan 
 

2008-11 24.11.2008 Revisjon i sluttfasen. 

Kulturminneplan for Rælingen  12.12.2001 
Kstyret 

Revisjon igangsatt. 

Tematisk plan for landskaps-
områder med høy vernestatus 

 29.09.1999 
Kstyret 

 

Fisketiltaksplan 2011-14 10.01.2011 
Viltnemnda 

 

Strategidokument for næring og 
næringsutvikling 

 04.02.2009 
Kstyret 

 

Kommunikasjonsplan  
 

2010-13 10.02.2010 
Kstyret 

 

Arbeidsgiver- og organisasjons-
plattform 

2012-16 14.11.2012 
Kstyret 
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Vedlegg 2 – Befolkningsutvikling 
 
 
 
 
Diagram: Befolkningsutvikling Rælingen 1950-2040
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Diagram: Utvikling aldersgruppa 0-5 år   Diagram: Utvikling aldersgruppa 6-15 år 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagram: Utvikling aldersgruppa 67 år og over 

  

                                                           
9
 Kilde: SSBs befolkningsprognoser, kommunenivå, middelalternativet (MMMM). 
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Vedlegg 3 – Årsverksutvikling 
 
Prognoser – årsverksbehov innenfor utvalgte sektorer fram mot 2040

10
 

 

 
-SSB alternativet; viser årsverksbehov ut fra en 

fremskriving av innbyggere 1-5 år,  
med 2-3 barn årlig (gjennomsnitt). 
 
-Lokalt alternativ 1, viser årsverksbehov ut fra en 
fremskriving av innbyggere 1-5 år,  
med 21 barn årlig (gjennomsnitt).  
 
-Lokalt alternativ 2, viser årsverksbehov ut fra en 
fremskriving av innbyggere 1-5 år,  
med 42 barn årlig (gjennomsnitt).  
 

 
Lokalt alt. 2 er en fremskriving basert på den veksten  
som har vært i aldersgruppa de siste 5 årene (2008-13). 
 

 
-SSB alternativet; viser årsverksbehov ut fra en 
fremskriving av innbyggere 6-15 år, med 19 barn 
årlig (gjennomsnitt). 
 
-Lokalt alternativ 1; viser årsverksbehov ut fra en 
fremskriving av innbyggere 6-15 år, med 28 barn 
årlig (gjennomsnitt).  
 
-Lokalt alternativ 2; viser årsverksbehov ut fra en 
fremskriving av innbyggere 6-15 år, med 56 barn 
årlig (gjennomsnitt).  

 
 

Lokalt alt. 1 er en fremskriving basert på den veksten  
som har vært i aldersgruppa de siste 5 årene (2008-13). 
 
 

 
-SSB alternativet; viser årsverksbehov ut fra en 

fremskriving av alle aldersgrupper.  
 
-Ingen lokale alternativer lagt inn. 
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 Prognosene er basert på SSBs befolkningsframskriving (mellomalternativet, 2012) og anslag på 
arbeidskraftbehov (Kostra, tjenestedata, 2011) innen barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.  
Kilder: KRD/Kostra/SSB/Rælingen kommune (lokal tilpasning i aldersgruppene 1-15 år). 
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