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Kommuneplan for Rælingen - 

2014-2025 - Samfunnsdelen 
 

Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 

 
Kommuneplanens samfunnsdel finnes i 

full versjon på kommunens hjemmeside 

under kommuneplan. 
 

 

Utgitt: Januar 2014 

Design og foto:  Rælingen kommune. 

 

Visjon: 

Trivselskommunen med nærhet 

til Østmarka og Øyeren. 

Overordnede hensyn: 

• God folkehelse i             

befolkningen. 

• Trygt og sikkert             

lokalsamfunn. 

• Bærekraftig miljø- og     

klimautvikling. 

• Langsiktig forvaltning av 

kommunens ressurser. 

 

Tematiske hovedområder: 

• Trivsel, livskvalitet          

og folkehelse. 

• Utbygging, transport       

og klima. 

• Organisasjon og                    

tjenesteutvikling. 

 



 

Tverrfaglighet og sam-

handling i folkehelsearbeid 

Tverrfaglige og kunnskapsbaserte  

arbeidsformer som gir et effektivt  

folkehelsearbeid. 

 

Livsstil og sunne valg 

Livsstil som gir god livskvalitet og 

styrker fysisk og psykisk helse. 

 

Trygghet, mestring og læring 

Oppvekstmiljø og levekår som gir 
mestring og trygghet. 

 

Nærmiljø og tilhørighet 

Innbyggere som deltar i sam-
funnsliv og har tilhørighetsfølelse. 

 

Natur, kultur og aktivitet 

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

Satsingsområder og styringsmål som det skal arbeides med i planperioden 

Areal- og transportutvikling 

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

 

Klimahensyn 

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

 

Tjenesteutvikling 

Tjenester tilpasset behov og        
kvalitetsstandarder, med god       
ressursutnyttelse. 

 

Kompetanse 

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

 

Organisasjonskultur 

En organisasjonskultur basert på 

helhetsforståelse, et levende   

verdigrunnlag og felles mål. 

 

Planlegging skal bidra til å utvikle et 

samfunn som tar vare på viktige felles 

verdier og grunnleggende levevilkår for  

ulike grupper innenfor rammene av en  

bærekraftig utvikling. 

 

Kommuneplanen er Rælingens 

overordnede og langsiktige plan- og 

styringsdokument. 

 
Kommuneplanens samfunnsdel følges 

opp årlig gjennom utarbeiding av 

kommunens Handlingsprogram. 

Kommuneplanens            

samfunnsdel inneholder: 

• Utviklingstrekk, utfordringer og 

rammer for kommunens     

planlegging i perioden. 

• Satsingsområder med         

styringsmål og strategier. 

• Retningslinjer for planlegging. 

• Arealstrategiske retningslinjer. 

• Oversikt over kommunens   

politisk vedtatte planer. 


