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Om Rælingen 
 

Rælingen kommune er en attraktiv kommune med 
sentral beliggenhet og gode muligheter for 
naturopplevelser. Rælingen er en del av Nedre 
Romerike med kort vei til Oslo og Gardermoen, og 
nabokommunene er Skedsmo, Enebakk, Fet og 
Lørenskog. 

 

Kommunens visjon er «Trivselskommunen med 
nærhet til Østmarka og Øyeren», og visjonen 
gjenspeiles i kommunens utvikling av fysiske og 
sosiale møteplasser, blant annet Marikollen 
idrettspark. Høyeste punkt er Barlindåsen med 398 
moh. 

 

Antall innbyggere i Rælingen kommune per 1. juli 
2015 er 17 398. Rælingen har de siste årene hatt en 
befolkningsvekst godt over landsgjennomsnittet, med 
relativt høy utbygging, hovedsakelig på Smestad. 
Prognosene viser fortsatt høy vekst i perioden 
framover også, og det planlegges utvikling av et 
sentrumsområde knyttet til Fjerdingby og utvidelse av 
Marikollen idrettspark.  

 
I Rælingen er det 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler, 
og antall elever pr. 14.09.2015 er totalt 2 163. 
Kommunen har også 9 kommunale barnehager og 8 
ikke-kommunale. Pr. 31.08.2015 går det til sammen 
1 115 barn i barnehagene i Rælingen. 
 
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med 
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleie-
boliger og drifter 5 samlokaliserte enheter med 
utleieboliger. Antall mottakere av institusjons- og 
hjemmetjenester er 539 ved utgangen av 2014. 
 
Kommunen er den største arbeidsgiveren, og antall 
årsverk i Rælingen kommune ved utgangen av 2014 
var 859 fordelt på 1 208 ansatte. 
 
 

 Bilde 1a – Marikollen idrettspark 

 
 
Bilde 1b – Kartutsnitt 
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Figur 1a – Organisasjonskart administrasjonen 

 
 
Figur 1b – Organisasjonskart politisk 
 
Kommunestyret 
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Om handlingsprogrammet 
 
Handlingsprogrammet viser gjennomføring og oppfølging av kommunens satsingsområder, utgjør 
handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder økonomiplan med årsbudsjett. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Handlingsdelen av 
samfunnsdelen skal vise hvordan planen skal følges opp i de fire påfølgende år. Arealdelen viser forvaltning 
av arealer og naturressurser i kommunen.  
 
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som 
skal omfatte de neste fire budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunes virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
Årsbudsjettet utgjør første år i planperioden. 
 
Handlingsprogrammet har følgende inndeling: 

 Innledning 

 Fellesdel 

 Økonomidel 

 Plandel 

 Enhetsdel 

 Prosjektdel 
 
Innledning 
En kort presentasjon av Rælingen som bostedskommune og organisasjon, samt en beskrivelse av 
handlingsprogrammets innhold.  
 
Fellesdel  
Denne delen beskriver hovedtrekk i kommunens befolkningsutvikling og –prognoser, og viser hvilke føringer 
som gjelder for handlingsprogrammets innhold. Det omtales både overordnede langsiktige føringer fra 
kommuneplanen, og særskilte føringer for denne planperioden. Delen beskriver også utviklingsarbeid knyttet 
til våre tre hovedområder. 
 
Økonomidel 
Kapittelet ivaretar krav til økonomiplan og årsbudsjett i henhold til kommuneloven § 44, og skal gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
Årsbudsjettet utgjør første år i planperioden.  
 
Plandel 
Plandelen viser en samlet prioritering av større plan- og strategiarbeid i planperioden. Oversikten revideres 
årlig, og viser forventet oppstart og ferdigstillelse av planer og strategier.  
 
Kommunal planstrategi 2016 vil bli vedtatt innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunal 
planstrategi er et prioriterings- og styringsdokument for planleggingsbehov i kommunestyreperioden. 
Oppstart av nye planer og strategier for perioden 2016-2019 vil i størst mulig grad bli inkludert i arbeidet med 
planstrategien, og vil deretter bli forankret i HP 2017-2020.  
 
Enhetsdel 
Enhetsdelen viser hvordan enhetene planlegger å følge opp kommunens satsingsområder i et 
ettårsperspektiv. Sidene beskriver også et bakgrunnsbilde av hver enhet, enhetens kjerneoppgaver og 
økonomirammer, planlagte årsverk og mål for sykefravær. 
 
Prosjektdel 
Prosjektdelen beskriver de enkelte investeringsprosjektene som er innarbeidet i handlingsprogrammet, slik 
de er begrunnet med rammer og planlagt fremdrift.  
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Befolkningsutvikling 

 

Historisk befolkningsutvikling 
Oslo og Akershus har lenge vært en sterkt voksende 
region, og folketallet forventes fortsatt å øke mye. 
Veksten kan delvis forklares med høye fødselstall og 
nedgang i dødeligheten. Det er imidlertid flytte-
strømmene som har størst betydning. Befolknings-
utviklingen i Akershus og Oslo er en del av den 
sentraliserende tendensen i landets bosettings-
mønster. Mye av befolkningsveksten i Rælingen er 
drevet av innflytting av personer med innvandrer-
bakgrunn, både gjennom tilflytting direkte fra utlandet 
og gjennom innenlands tilflytting.  
 
Rælingen kommune har for tiden både høy naturlig 
tilvekst og innflyttingsoverskudd. Veksten i Rælingen 
har ligget på over 1,5 % i årene etter 2008, og i 2013 
og 2014 var veksten på årlig 2,3 - 2,4 %. Veksten i 
Rælingen ligger over landssnittet, og over fylkes-
snittet de to siste årene. I 2014 var det kun tre 
kommuner i fylket som hadde lik eller høyere vekst 
enn Rælingen. Veksten hittil i 2015 er på 1,2 % 
(halvårsveksten, pr 1.7.) - et meget høyt nivå. 
 
Antall fødte hittil i år er lavere enn på tilsvarende 
tidspunkt de tre årene før. Antall døde hittil i år er noe 
høyere enn på tilsvarende tidspunkt de tre årene før. 
Samlet gir det da også et lavere fødselsoverskudd 
hittil i år enn pr 1.7. i årene 2012-2014.  
 
Nivået på fødsler i Rælingen generelt ligger relativt 
sett over både landet og fylket de siste årene, samt 
på et høyere nivå enn våre nabokommuner. 
 
Rælingen er en utpreget flyttekommune med høy 
mobilitet i befolkningen. Det er mange som flytter 
både til og fra kommunen, og flytteaktiviteten ligger 
over gjennomsnittet i fylket. Vi har hatt et høyt nivå på 
nettoinnflytting de siste årene. Nettoinnflytting er en 
vesentlig faktor i forhold til kommunens utvikling på 
mange områder, blant annet i forhold til boligutvikling, 
dimensjonering og riktig lokalisering av tjenestetilbud 
og ulik tilrettelegging for et attraktivt lokalsamfunn. 
 
Nivået på nettoinnflyttingen fra innenlands flytting 
(mellom kommuner i Norge) er veldig høyt i 2013     
og 2014, sett i forhold til årene før. Nivået på netto-
innflyttingen som kommer fra innvandring var noe 
lavere i 2013 og 2014 enn årene før. 
 
Av den innenlandske nettoflyttingen (mellom 
kommuner) er det innbyggere med annen land-
bakgrunn enn etnisk norsk som har gitt et positivt 
tilskudd til kommunen de siste årene. Det er spesielt 
mange innflyttere med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. 
Innflytting av etnisk norske innbyggere har vært 
negativ i perioden 2011-2013. 

 Tabell 1 – Bevegelser i befolkningen 

 
Antall ved utgangen av hvert år/hver periode. Kilde: SSB 

 
Diagram 1 – Prosentvis årlig befolkningsvekst  

 
 
Diagram 2a – Innflytting i % av befolkningen 

 
 
Diagram 2b – Utflytting i % av befolkningen 

 

1. halvår

2012 2013 2014 2015

Fødte 210       220       243       100       

Døde -97        -105      -82        -51        

Fødselsoverskudd 113       115       161       49         

Innflytting 1 560    1 716    1 686    791       

Utflytting -1 424   -1 448   -1 464   -627      

Nettoinnflytting 136       268       222       164       

Befolkningsvekst 250       386       379       213       

Innbyggere 16 420  16 806  17 185  17 398  
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Det er 3 678 innbyggere med innvandrerbakgrunn  
i Rælingen pr 1.1.2015. Det utgjør 21,4 % av vår 
befolkning.  
 
41 % av innvandrerbefolkningen kommer fra Europa 
unntatt Tyrkia, og 59 % kommer fra resten av verden 
(hvorav majoriteten er fra Asia med Tyrkia). 
 
Om lag 1/4 av innvandrerbefolkningen i Rælingen 
består av norskfødte med to innvandrerforeldre og 
3/4 av personer som selv har innvandret til Norge. 
 
I prosentvis vekst fra 2013-2014 er det Irak som har 
hatt sterkest økning i Rælingen, dernest Afghanistan, 
Polen og Pakistan. 
 
Nedre Romerike utpeker seg blant regionene i fylket 
med meget høy andel av sin innenlandske netto-
flytting knyttet til personer fra Afrika, Asia etc med 75 
%. 
 
Rælingen har en ung befolkning - og også en ung 
innflytterbefolkning. Aldring i befolkningen er likevel et 
vesentlig utviklingstrekk framover. I Rælingen er det 
store alderskull som etter hvert nærmer seg de 
aldersgruppene som normalt betegnes eldre. Vi har 
hittil hatt flere unge voksne og færre eldre enn både 
landet og fylket, men denne sammensetningen er 
under endring. 
 
Gruppa som går inn i pensjonistenes rekker øker mer 
enn den gjennomsnittlige vekstraten i kommunen. 
Gruppa over 90 år øker prosentvis mye, men litt 
variabelt fra år til år. Voksenbefolkningen har vokst 
prosentvis mer i 2014 enn tidligere år. 
 

 Diagram 3a – Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre 

 
Antall ved utgangen av hvert år 

 
 
Diagram 3b – Innvandrere i % av befolkningen 

 
 
 
Tabell 2 – Befolkningsutvikling aldersfordelt 

 
Antall ved utgangen av hvert år 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Vekst i 

2014

0 år 262 214 211 230 235 2,2 %

1-5 år 1 091 1 128 1 151 1 183 1 226 3,6 %

6-12 år 1 387 1 407 1 436 1 503 1 576 4,9 %

13-15 år 597 588 617 628 618 -1,6 %

16-19 år 754 793 797 818 800 -2,2 %

20-66 år 10 213 10 339 10 437 10 588 10 800 2,0 %

67-79 år 1 204 1 290 1 353 1 447 1 517 4,8 %

80-89 år 370 366 361 349 347 -0,6 %

over 90 år 42 45 57 60 66 10,0 %

Sum 15 920 16 170 16 420 16 806 17 185 2,3 %
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Befolkningsprognoser 
 
Forventet utbygging 
Kommunens viktigste styringsmulighet i forhold til 
befolkningsutvikling er boligbyggingen. Hvor mange 
boliger og hvilke boligtyper vi bygger vil påvirke hvor 
mange som flytter til kommunen, og hvilken alders-
sammensetning de har.  
 
De siste årene har Rælingen hatt en høy utbygging, 
med hhv 122 og 130 ferdigstilte boliger i 2013 og 
2014, og utbyggingen har hovedsakelig vært på 
Smestad. Utbyggingsområdene på Smestad er 
attraktive for småbarnsfamilier, og det er nå en 
høyere andel barn på Smestad enn i resten av 
kommunen. Ved utgangen av 2014 er 16 % av 
innbyggerne på Smestad i skolealder, mens 
gjennomsnittet i hele kommunen er 13 %.  
 
De neste 10 årene fram mot 2025 forventes det en 
fortsatt høy utbygging, med et gjennomsnitt på 150 
boliger pr år, med en topp omtrent midt i perioden 
rundt 2019-2022. Høyest utbygging forventes på 
Smestad og Fjerdingby. Det er lagt til grunn over 500 
nye boliger på Smestad i en 10-årsperiode.  
 
I et kortere perspektiv (fram til 2019) er det lagt til 
grunn en utvidelse av Løvenstadtunet omsorgs-
senter, etablering av DES-boliger1, samt oppstart av 
utbygging på Bårli på Løvenstad. Det forventes 
oppstart av utbygging av Borgensberget på Rud. På 
Fjerdingby forventer vi å starte utbyggingen av 
Hansefellåsen, og på Smestad er det lagt til grunn 
høyest utbygging på Hektneråsen, men også noe på 
Smestad øst og vest. I Blystadlia forventes det ingen 
utbygging på kort sikt, og på Nordby ligger det planer 
om bygging på Ulleråsen og Tjonåsen.  
 
På Fjerdingby skal det etableres et sentrumsområde 
med boliger og næringsliv i området mellom 
Marikollen idrettspark og Fjerdingbykrysset. Det er 
regulert et område bak rådhuset til en ny Fjerdingby 
skole for å møte den forventede elevtallsveksten ved 
utbygging på Hansefellåsen, Fjerdingby sentrum og 
øvrige områder på Fjerdingby, samt å avlaste for 
elevtallsvekst på Rud og Løvenstad skolekrets. Det 
skal etableres kommunale bygg i sentrumsområdet, 
og enkelte av kommunens tjenestetilbud skal flyttes 
hit. Det er avsatt midler til å etablere et nytt helse-
bygg i sentrumsområdet, som sees i sammenheng 
med rehabiliteringsbehov på Fjerdingby omsorgs-
senter og ledig tomt der dagens Fjerdingby skole 
står. Marikollen idrettspark skal utvides med flere 
traseer i slalombakken, utvidet langrennsløyper, 
rekrutteringshoppbakker og nærmiljøanlegg tilknyttet 
Marikollen ungdomsskole. 

 Diagram 4a – Forventet utbygging 

 
Antall boliger per år 

 
Diagram 4b – Samlet forventet utbygging fordelt på 
skolekretser 

 
Antall boliger samlet i 10 år 

 
Tabell 3 – Forventet utbygging på kort sikt 

 

                                                 
1 “De eldres boligspareklubb” 

2015 2016 2017 2018 2019

Løvenstad 3 35 35 3 69

Rud 7 7 3 3 28

Blystadlia 0 0 0 0 0

Fjerdingby 3 3 3 39 46

Smestad 74 41 38 37 89

Nordby 5 3 14 41 59

Sum 92 89 93 123 291
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Bilde 1a – Kartutsnitt utbyggingsområder i Rælingen 
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Bilde 1b – Kartutsnitt Fjerdingby sentrum 
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Sentrale prognoser 
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Akershus fylkes-
kommune (AFK) lager begge befolknings-
framskrivinger på kommunenivå. Felles for disse er at 
de beregner en forventet vekst basert på historiske 
data. SSB publiserer framskrivinger annenhvert år, 
siste gang var i juni 2014. AFK publiserte siste gang i 
oktober 2014, og har ikke annonsert når neste 
kommer. Dermed er begge de sentralt beregnede 
prognosene som er tilgjengelig relativt utdaterte, 
spesielt ettersom Rælingen har hatt en vesentlig 
høyere vekst enn tidligere de siste to årene. 
 
Lokale prognoser 

Med høy befolkningsvekst blir det for Rælingen 
ekstra viktig å lage egne befolkningsprognoser for å 
kunne planlegge og dimensjonere tjenester og bygg 
etter behovet i befolkningen på en god måte. Med 
høy inn- og utflytting er det vanskelig å forutse hvilke 
innbyggere som kommer til å bo i Rælingen i 
fremtiden, og hvilke tjenester de vil ha behov for. 
Dermed blir prognosene et anslag, der det er lagt til 
grunn en rekke forutsetninger basert på statistikk og 
kunnskap om dagens befolkningssammensetning.  
 
Prognosene er basert på forventet boligbygging 
fordelt på boligtyper og skolekretser, og er beregnet 
ved bruk av planleggingsverktøyet Kompas2. 
 
I de lokale prognosene som er lagt til grunn forventer 
vi fortsatt høy befolkningsvekst i Rælingen i perioden 
framover. En gjennomsnittlig prosentvis vekst på 
dagens nivå, 2,3 %, med en topp i perioden 2019-
2022 basert på en forventet økt utbyggingstakt i 
denne perioden. Dette tilsvarer en folkemengde på ca 
19 100 i 2019, og over 22 000 innbyggere i 2025.   
 

  Diagram 5a – Befolkningsprognoser, prosentvis vekst 

 
 
 
Diagram 5b – Befolkningsprognoser, antall innbyggere 

 
 
 
Tabell 4 – Aldersfordelt befolkningsprognose på kort sikt 

 
Antall ved utgangen av hvert år 

 

                                                 
2 «Kommunenes plan- og analysesystem» - www.kompas.no 
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Lokal befolkningsprognose
AFKs befolkningsprognose
SSBs befolkningsframskrivning
Faktisk antall innbyggere

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 år 235 223 226 230 234 241

1-5 år 1 226 1 266 1 225 1 229 1 240 1 269

6-12 år 1 576 1 622 1 700 1 781 1 827 1 888

13-15 år 618 607 655 662 689 684

16-19 år 800 822 832 847 871 900

20-66 år 10 800 10 988 11 205 11 400 11 604 11 951

67-79 år 1 517 1 585 1 614 1 661 1 710 1 722

80-89 år 347 363 386 398 407 429

over 90 år 66 70 66 69 66 67

Sum 17 185 17 546 17 910 18 278 18 648 19 151

Vekst 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,7 %
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Utvikling i antall eldre 
Ved utgangen av 2014 var det 413 innbyggere over 
80 år i Rælingen. Denne aldersgruppen har hatt en 
moderat vekst de siste årene, gjennomsnittlig på 
under 1 %. Det forventes en vesentlig høyere vekst i 
denne aldersgruppen fremover, både nasjonalt og i 
Rælingen, da eldre vil utgjøre en økende andel av 
befolkningen fremover.  
 
Antall mottakere av hjemmetjenester ved utgangen 
av 2014 er 457 i henhold til KOSTRA3, og antall 
beboere i institusjon er 82. Ved en fremskriving der 
samme andel av befolkningen i ulike aldersgrupper vil 
ha et tjenestebehov på nivå 2014 vil antall brukere 
øke til hhv 630 og 125 i 2025. Brukere av hjemme-
tjenester er ihht IPLOS4 definert som praktisk bistand, 
brukerstyrt personlig assistent, avlastning, omsorgs-
lønn og hjemmesykepleie. 
 
For å øke kapasiteten i byggene og møte økt 
tjenestebehov innen helsesektoren er det lagt inn 
flere investeringer i perioden i tillegg til den allerede 
vedtatte utvidelsen av Løvenstadtunet og boliger for 
rusavhengige ved Norumlia, er det også tatt høyde 
for utvidelse av Løvenstadvegen boliger og Hauger 
boliger, overføring av enkelte tjenester ved etablering 
av kommunale bygg i Fjerdingby sentrum, samt et 
nytt helsebygg på Fjerdingby som sees i sammen-
heng med behovet for rehabilitering av Fjerdingby 
omsorgssenter.  
 
Faktisk antall årsverk i pleie og omsorgssektoren ved 
utgangen av 2014 er i henhold til KOSTRA 327. 
Forutsatt samme bemanningsnorm, vil behovet for 
antall årsverk i pleie og omsorgssektoren ved 
utgangen av 2025 være om lag 460.  
 
Det understrekes at beregningsmetodikken ikke er 
treffsikker, da vi forventer at utviklingen går i en 
annen retning, der velferdsteknologi, økt levealder og 
andre tjenestebehov vil påvirke både bruker-
sammensetningen og bemanningsbehovet, spesielt 
knyttet til kompetanse.  
 

 Diagram 6a – Prognose antall innbyggere over 80 år 

 
 
 
Tabell 5 – Beregnet utvikling i antall brukere i pleie og 
omsorg 

 
 
 
Diagram 6b – Beregnet utvikling i antall årsverk i pleie 
og omsorg 

 

                                                 
3 «Kommune-Stat-Rapportering» - www.ssb.no 
4 «Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk» - et lovbestemt helseregister med nasjonal statistikk 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025

0-66 år 244 248 253 258 263 271 312

67-79 år 93 97 99 102 105 106 119

80 + 120 126 131 136 137 144 203

Mottakere av hjemmetjenester457 471 484 496 506 521 634

0-66 år 6 6 6 6 6 7 8

67-79 år 27 28 29 30 30 31 34

80 + 49 51 54 55 56 59 83

Beboere i institusjon 82 86 89 91 93 96 125

0-66 år 250 254 260 265 270 277 319

67-79 år 120 125 128 131 135 136 153

80 + 169 177 185 191 194 203 286

Sum brukere 539 557 572 587 599 617 759
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Utvikling i skolene 
Antall innbyggere i skolealder i Rælingen er 2 194 
ved utgangen av 2014. Veksten i denne alders-
gruppen har vært på 2,2 % i gjennomsnitt de siste 
årene. I perioden fremover forventer vi en noe høyere 
vekst, 2,9 % i gjennomsnitt. Dette tilsvarer om lag 
3 000 innbyggere i skolealder i 2025. 
 
Antall elever i kommunale barne- og ungdomsskoler i 
Rælingen pr. 14.09.2015 er 2 163 i henhold til 
Extens5. I tillegg går en andel av innbyggerne i 
Rælingen i privatskoler, skoler i andre kommuner 
eller har andre undervisningsløsninger. Ved en 
fremskriving der andelen av befolkningen i skole-
pliktig alder som ikke går på kommunal skole i 
Rælingen holdes konstant innenfor hver skolekrets, 
vil antall elever øke til om lag 2 950 i 2025.  
 
Dagens teoretiske kapasitet i eksisterende skolebygg 
er på ca 2 500, slik den er beregnet og beskrevet i 
«Skolebruksplan 2010-2015». Altså er det behov for 
å øke den totale skolekapasiteten i kommunen med 
mellom 400 og 500 innenfor en 10 års periode. 
Elevtallsveksten de nærmeste årene håndteres ved 
etablering av paviljonger på Fjerdingby skole, 
Løvenstad skole og Smestad skole. Smestad skole 
skal bygges ut, og med store utbyggingsplaner og 
usikre befolkningsprognoser er det behov for å 
avvente beslutning om endelig dimensjonering av 
skolebygget til vi vet mer om hvilken utbygging som 
faktisk kommer. Det skal bygges ny Fjerdingby skole, 
og denne skal dimensjoneres stor nok til å håndtere 
elevtallsvekst i de eksisterende skolekretsene 
Fjerdingby, Rud og Løvenstad sett i sammenheng. 
Det er også planlagt en utvidelse av Løvenstad skole. 
Blystadlia og Nordby har foreløpig ledig kapasitet. 
Ungdomsskolene trenger også å øke kapasitet for å 
møte den forventede elevtallsveksten. Dette skal 
primært gjøres ved utvidelser og omdisponeringer i 
eksisterende ungdomsskolebygg.  
 
Faktisk antall årsverk i grunnskolene i Rælingen ved 
utgangen av 2014 er i henhold til KOSTRA 244 (tallet 
er uten SFO). Forutsatt samme lærertetthet, vil 
behovet for antall årsverk i grunnskolene i Rælingen 
ved utgangen av 2025 være om lag 330. Det er altså 
beregnet å være behov for å rekruttere nesten 100 
nye lærerårsverk i løpet av de neste 10 årene.  
 
 

 Diagram 7a – Prognose antall innbyggere 6-15 år 

 
 
 
Tabell 6 – Beregnet utvikling i antall elever 

 
Antall ved skolestart hvert år (2015 = skoleåret 2015/2016) 

 
 
Diagram 7b – Beregnet utvikling i årsverk i grunnskolen 

 

 

                                                 
5 Kommunens fagsystem til behandling av elevinformasjon 

2015 2016 2017 2018 2019 2025

1. trinn 230 293 253 256 258 292

2. trinn 235 237 297 259 263 295

3. trinn 239 240 242 300 265 295

4. trinn 217 242 243 246 303 294

5. trinn 233 220 245 245 250 289

6. trinn 182 235 223 247 248 292

7. trinn 236 186 238 226 250 288

Barneskoler 1 572 1 653 1 740 1 779 1 836 2 045

FINE 16 15 15 15 15 15

Barneskole inkl FINE1 588 1 668 1 755 1 794 1 851 2 060

8. trinn 196 234 195 227 226 286

9. trinn 188 198 237 197 230 285

10. trinn 191 190 199 241 199 313

Ungdomsskoler 575 621 631 664 655 884

Sum elever 2 163 2 290 2 385 2 458 2 506 2 945
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Utvikling i barnehagene 
Gjennomsnittlig prosentvis vekst i aldersgruppen 1-5 
år var i perioden fra 2010 til 2014 på 3,8 %. I den 
neste 10 års perioden viser prognosen en svakere 
vekst, med et gjennomsnitt på 1,5 %. Den høye 
veksten de siste årene er påvirket av relativt store 
fødselskull i årene 2009 og 2010, som trekker opp 
gjennomsnittet. Når det største kullet fra 2010 trer ut 
av denne aldersgruppen i 2016 forventes det en 
reduksjon i gruppen, omtrent tilbake til 2014-nivå.  
 
Antall barn i kommunale og private barnehager i 
Rælingen pr. 15.12.2014 er 1 125 i henhold til 
BASIL6, hvorav litt over halvparten (ca 54 %) går i 
kommunale barnehager. Oppdaterte data fra 
Hypernet7 viser at barnetallet 27.10.2015 er 1 131, 
mens 27 barn har søkt om og fått innvilget opphold i 
perioden fram til 15.12.2015. Om lag 9 % av inn-
byggerne i Rælingen i aldersgruppen 1-5 år går ikke i 
barnehage i Rælingen. Disse går enten i andre 
kommuner, eller de går ikke i barnehage. Dersom vi 
forutsetter denne andelen konstant, samt at andelen 
0- og 6-åringer i barnehage også antas på samme 
nivå som i 2014, vil behovet for antall barnehage-
plasser øke til ca 1 270 i 2025. Etterspørselen etter 
barnehageplasser vil naturligvis kunne endres, for 
eksempel ved etablering av nye barnehager. 
 
Det er forventet en behovsøkning på mellom 100 og 
200 barnehageplasser i en 10-årsperiode. Med 
dagens barnehager er det noe ledig kapasitet, 
spesielt i Blystadlia. Det er planlagt etablering av en 
ny privat barnehage på Smestad, og det er her og på 
Fjerdingby behovet for nye barnehageplasser 
forventes å være størst, knyttet til planlagt utbygging. 
Strategien for å håndtere en reduksjon i antall barne-
hagebarn i 2016 vil være å justere ned inntaket i 
Blystadlia ved neste barnehageopptak. Omfanget på 
barnehagedriften i Blystadlia på lengre sikt vil 
vurderes nærmere underveis og justeres etter behov. 
Det er ikke innarbeidet konkrete planer om etablering 
av flere kommunale barnehager i denne perioden, 
men det er budsjettmessig tatt høyde for eventuelle 
økte finanskostnader ved nye kommunale barne-
hagebygg dersom det allikevel skulle bli aktuelt. Dette 
er ivaretatt gjennom budsjettmetodikken der vi tar 
høyde for en vekst i antall barn og bruker en sats per 
barn som både dekker drifts- og kapitalkostnader.  
 
Faktisk antall årsverk i alle barnehagene i Rælingen 
ved utgangen av 2014 ihht KOSTRA er 281, fordelt 
på 155 i kommunale og 126 i private barnehager. 
Forutsatt samme bemanningsnorm vil behovet for 
antall årsverk i barnehagene være om lag 330. I tråd 
med at barnetallsprognosene reduseres noe i 2016 
vil også bemanningsbehovet reduseres tilsvarende 
på samme tidspunkt. 

 Diagram 8a – Prognose antall innbyggere 1-5 år 

 
 
 
Tabell 7 – Beregnet utvikling i antall barnehagebarn 

 
Antall 15. desember hvert år. 2015 viser forventet antall barn pr. 15. 
desember 2015. 

 
 
Diagram 8b – Beregnet utvikling i årsverk i barnehagene 

 

                                                 
6 Barnehagenes innrapporteringssystem 
7 Kommunens fagsystem for barnehagene 

2015 2016 2017 2018 2019 2025

0 år 3 3 3 3 3 4

1 år 180 172 174 178 182 208

2 år 215 224 215 217 224 256

3 år 231 234 243 236 242 279

4 år 249 248 249 258 253 291

5 år 278 243 243 244 254 281

6 år 2 2 2 2 2 2

Sum barnehagebarn1 158 1 126 1 129 1 138 1 161 1 321

Netto andre13 13 13 13 13 13

Sum 1 171 1 139 1 142 1 151 1 174 1 334
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Overordnede føringer 

 

Langsiktige føringer 
 
Visjon 
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 retnings-
givende 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 helse-
fremmende lokalsamfunn.  
 
Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens fysiske 
fortrinn og særpreg. Dette gir føringer for kommunens 
virksomhet og for hvordan vi tilrettelegger for bruk og 
opplevelse og for tilgjengelighet. 
 
Verdier 
Kommunens verdigrunnlag er grunnleggende verdier 
og holdninger som preger alle ansatte i kommunen.  
 
Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det 
enkelte mennesket i alt vårt arbeid, vi er lydhøre for 
andres behov og bidrag, og for oss har alle 
mennesker lik verdi.  
 
Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan stå 
for og begrunne, og vi er forpliktet som en del av 
organisasjonen.  
 
Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å 
bygge positiv kultur og nå felles mål. 
 
Overordnede hensyn 
Løpende drift, forvaltning og planlegging skal bygge 
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 saks-
behandling og planlegging. 
 
Hovedområder  
Hovedområdene skal bygge oppunder vår visjon og 
overordnede hensyn. 3 tematiske hovedområder er 
prioritert og inneholder 10 satsingsområder, med 
styringsmål og strategier.  
 
Hoved- og satsingsområdene tar utgangspunkt i 
nåværende og framtidige utfordringer og samfunns-
trekk. De representerer både en helhetstenkning og 
en prioritering av vektlagte tema, samt bidrar til å 
videreutvikle sammenhengen i kommunens totale 
plan- og styringssystem.  

 Visjon 
 
 
 
 
 
 
Verdier 
 
 
 
 
 
 
 
Overordnede hensyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedområder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trivselskommunen med nærhet til Østmarka 
og Øyeren. 

 God folkehelse i befolkningen 

 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

 Langsiktig forvaltning av kommunens 
ressurser 

 

 Respekt for enkeltmennesket 

 Ansvarlighet 

 Redelighet 
 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling 
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Figur 1 – Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål 
 
Hovedområde         Satsingsområde            Styringsmål 
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Særskilte føringer i perioden 
 
Kommunereformen 
St. meld. 14 (2014- 2015) Kommunereformen –  
Nye oppgaver til større kommuner ble fremmet i mars 
2015. Meldingen gir en gjennomgang av hvilke 
oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. 
Meldingen varsler også en gjennomgang av den 
statlige styringen av kommunene, og omtaler hvordan 
større kommuner og endringer i kommunestrukturen 
vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.  
 
Kommunene har fått i oppdrag å gjennomføre en 
lokal prosess for å komme fram til en anbefaling til 
regjeringen på framtidig inndeling i sitt nærområde. 
Stortingets kriterier for god kommunestruktur skal 
legges til grunn. Kriteriene sammen med viktige 
samfunnsmessige hensyn skal vurderes med hensyn 
til hvordan kommunene kan ivareta sine roller som 
tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og 
som demokratisk arena. 
 
Arbeidet ble igangsatt tidlig i 2015 med en gjennom-
gang av kommunens utfordringsbilde. I perioden vil 
videre utredningsarbeid stå sentralt i kommunen. 
Det er laget en tidsplan der drøftings- og konklusjons-
fase vil pågå i tiden fra oktober 2015 til juni 2016. 
 
Rælingen kommune legger til grunn at arbeidet med 
reformen vil pågå parallelt med videreføring av 
kommunens ordinære drifts- og utviklingsarbeid. 
Arbeidet med kommunereformen vil kreve en stor og 
bred innsats i perioden mht. ressursbruk, drøfting og 
langsiktig tenkning - både administrativt og politisk.  
Innbyggermedvirkning vil være et viktig arbeid.  
 
Utvikling av Fjerdingby 
Kommunedelplan Fjerdingby 2009-20 danner det 
langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen. 
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele 
kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av 
næringsliv, boliger og offentlige tjenestetilbud, gode 
møteplasser og grøntområder samt et godt aktivitets- 
og idrettstilbud. Videreutvikling av området, med 
idrettsaktiviteter og sentrumsfunksjoner, tilrettelegger 
for økt aktivitet i nordre del av kommunen og en 
utbygging som er konsentrert og sentral.  
 
Det skal nå igangsettes en områderegulering for 
deler av området som omfattes av planen.  
 
Mange funksjoner og aktiviteter skal vurderes i en 
helhetlig sammenheng, der kommunens eget behov 
for framtidige tjenestetilbud og ny bygningsmasse vil 
inngå. Det er en ambisjon om rask fremdrift av det 
videre planarbeidet. 

 Utvikling av Fjerdingby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Kommunedelplan Fjerdingby 2009-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Overordnet utviklingsmål  

 Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt 
tettsted for hele kommunen med et 
mangfold i aktivitet og tilbud og gi 
innbyggerne en felles møteplass og 
tilhørighet.  

 
Strategi 

 Samle mange funksjoner og aktiviteter 
gjennom bevisst, aktiv og styrt planlegging. 
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse 
 

Utviklingsarbeid i perioden 
 
Økt satsing på folkehelse 
St. meld. 19 (2014- 2015) Folkehelsemeldingen - 
Mestring og muligheter ble fremmet i mars 2015. 
Meldingen presenterer regjeringens strategier for å 
styrke folkehelsen og folkehelsearbeidet. Regjeringen 
bygger videre på den tverrpolitiske enigheten om de 
overordnede rammene for folkehelsepolitikken. De 
nasjonale målene videreføres. Psykisk helse skal 
integreres som en likeverdig del av folkehelse-
arbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny 
og mer positiv vinkling og det skal utvikles en 
moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og 
deltakelse. Hensynet til befolkningens helse skal få 
større plass i steds-, nærmiljø- og lokalsamfunns-
utviklingen. Samarbeidet på tvers av sektorer skal 
styrkes, og utviklingsarbeid og metoder til bruk i 
arbeidet er en viktig del av innsatsen. 
 
Plan- og bygningsloven skal fremme befolkningens 
helse, motvirke sosiale helseforskjeller og tilrette-
legge for gode bomiljøer og oppvekst- og levekår. 
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 påvirkningsfaktorer av betydning.  
 
Kommunene er gjennom folkehelseloven og 
tilhørende forskrift pålagt å ha oversikt over folke-
helsa. En folkehelseoversikt er utarbeidet i 2015, og 
inneholder informasjon, status og vurderinger av 
befolkningssammensetning, oppvekst og levekår, 
fysisk og sosialt miljø, helserelatert atferd og helse-
tilstand. Hensikten med oversikten er å få et godt 
kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutninger som 
kommunen skal ta framover. Oversikten skal være et 
grunnlag for et systematisk og kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid, og vil inngå i arbeidet med 
kommunal planstrategi i 2015 og 2016.  
 
I Samhandlingsreformen legges det opp til at 
befolkningens behov for helsetjenester i større grad 
skal løses i kommunene - også når det gjelder helse-
fremmende og forebyggende arbeid. På samme vis 
som at fokus på folkehelse er viktig i beslutnings- og 
planarbeid, er det viktig å identifisere de gode 
arenaene for folkehelsearbeid og å styrke 
kompetanse og ressurser inn i disse tjenestene.  
 
Videre arbeid med å utvikle et bredt og helhetlig 
folkehelsearbeid i organisasjonen vil bli prioritert i 
perioden, gjennom planarbeid og i tiltak og aktiviteter. 

 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge 
Det foregår mye tverrfaglig samarbeid på ulike nivåer og 
på ulike arenaer i kommunen. Kommunens system for 
tverrfaglig samarbeid er beskrevet i egen modell -  
SafiR-modellen8. SafiR skal bidra til å styrke barn og 
unges oppvekstmiljø, virke forebyggende for fysiske, 
psykiske og sosiale problemer samt virke 
kriminalitetsforebyggende - også med tanke på å 
forebygge ekstremisme.   
 
Kommunens verktøy for å sikre et samordnet og 
koordinert hjelpeapparat, er viktige virkemidler for at 
målgruppene skal lykkes på sine viktigste samfunns-
arenaer. Gode verktøy i dette arbeidet, kan enten være i 
form av felles prosedyrer som ligger i kommunens 
kvalitetssystem eller formelt og uformelt samarbeid på 
ulike arenaer. SafiR arbeider etter visjonen om at barn 
og unge skal møte ansatte som tenker og jobber tverr-
faglig for å sikre best mulige oppvekstsvilkår for den 
enkelte. SafiR fortsetter i perioden arbeidet med 
opplæring og implementering av SafiR og Veileder for 
tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 
0-23 år for ledere og ansatte. SafiR-utvalget vil følge 
opp tema fra Ungdataundersøkelsen for å sikre at 
innretning og kvalitet på tjenestene er riktig. Det gjelder 
særlig psykisk helse hos barn og unge, vold og rus.  
 
Sammen for ungdom i Rælingen er et tverrfaglig forum 
for ungdomsteamet i Nav, rustjenesten, barneverns-
tjenesten, skolehelsetjenesten, ungdomsskolene, 
videregående skole og fritidsklubbene. I forumet skal 
kunnskap om ungdomsmiljø og aktuelle tiltak i 
tjenestene deles for å gi et helhetlig ungdomstilbud. 
 
Utdanning, læring og behov for arbeidskraft   
Barnehagen og grunnskolen er de arenaene der 
kommunen møter alle barn og unge, og er derfor de 
vesentligste stedene å tilrettelegge for gode oppvekst-
kår. Det satses på foreldreveiledningsprogrammet 
ICDP9 innenfor flere enheter. Målet er å forebygge 
utvikling av vansker på senere tidspunkt. 
 
Skolens mandat er læring innenfor et bredt kompetanse-
begrep, dvs at elevene tilegner seg kognitiv og sosial 
kompetanse - i tillegg til konkrete ferdigheter, tro på 
egne evner og motivasjon for livslang læring. Gode 
lærere bygger et trygt læringsmiljø med kultur for læring 
og leder elevenes læringsarbeid gjennom støttende 
relasjoner, gode strukturer og tydelige forventninger. 
Gode ledere påvirker elevenes læring ved å forme egen 
organisasjon, sikre profesjonelle arbeidsfellesskap i 
kollektivt orienterte skolekulturer og ved fortløpende 
oppfølging av læringsresultater. 

                                                 
8 «Samordning av forebyggende arbeid for barn og unge i Rælingen» 
9 «International Child Development Program» 
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Det er tydelig sammenheng mellom karaktergrunnlag 
fra grunnskolen og gjennomføring av videregående 
opplæring. Forskning peker også på sammenhengen 
mellom mye fravær gjennom grunnskolen og frafall i 
videregående opplæring. Frafall er et alvorlig 
samfunnsproblem, og kan være en risikofaktor for 
utvikling av ulike problemer videre i livet. Elevenes 
læring, tidlig innsats, oppfølging av fravær samt 
ledelse og nøkkelfunksjoner i skolen prioriteres. 
Utdanningsnivå er den enkeltfaktoren som har størst 
betydning for sosiale forskjeller i levekår og helse.  
 
Det vil framover være av stor samfunns- og helse-
messig betydning at vi som kommune klarer å 
inkludere flere fra arbeidskraftreserven enn vi gjør i 
dag. Det vil gjelde blant annet ift. IA-avtalen om 
inkluderende arbeidsliv og ift. å få flere eldre til å stå 
lenger i jobb. Dette griper også inn i forhold til unge, 
der det framover blir viktig å ha arenaer for læring 
innenfor arbeidslivet. Det har vist seg at det å 
integrere de som står utenfor arbeidslivet i miljøer 
sammen med sysselsatte, og bruke ordinært arbeid 
som læringsarena, gir gode effekter. Aktivitet der man 
samler de med svak tilknytning til arbeidslivet i egne 
kurs eller bedrifter har mindre effekt.   
 
Levevaner, levekår og sosiale forhold 
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 hos ulike 
innbyggergrupper. Kommunen har et ansvar ved å 
tilrettelegge, tilgjengeliggjøre og gi gode muligheter - 
som gjør de sunne valgene lettere og mer attraktive. 
Informasjon, kurs og veiledning er viktig. Nye 
innvandrergrupper vil kunne ha andre behov enn 
innbyggere med etnisk norsk bakgrunn. Dette gir 
behov for flerkulturell kompetanse i organisasjonen. 
 
Det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk 
status og helse i befolkningen. Sosiale helse-
forskjeller henger sammen med forskjeller på mange 
samfunnsområder. Arbeidet med å styrke 
kunnskapen om både årsaker til sosiale helse-
forskjeller og effektive virkemidler skal prioriteres, slik 
at tiltakene kan bli mer treffsikre.  
 
Alkoholpolitisk plan ble vedtatt i 2014. Kommunen har 
som mål å begrense skader ved bruk av alkoholvarer. 
Det kan være ved å begrense tilgjengeligheten, samt 
å arbeide for å kontrollere at salgs- og serverings-
steder ikke etableres i den hensikt å bedrive 
økonomisk kriminalitet. 

 Det skal skapes gode holdninger blant barn og unge for   
forebygging av alkoholskapte lidelser og samfunns-
problemer. Foreldre skal bevisstgjøres som gode 
rollemodeller på rusmiddelområdet. Det skal skapes 
rusfrie samlingssteder for barn, ungdom og voksne. 
 
Gjennom midler fra statens barnefattigdomssatsing, 
Imiid10 og Navs fokus på barn i familier med stønads-
behov, skal flere barn og unge få tilgang til ferie og 
fritidsaktiviteter.  
 
Plan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i 2014 og 
følges opp for å sikre at tiltak blir iverksatt og at planen 
blir kjent. Vold er et stort folkehelseproblem, som 
medfører ettervirkninger både fysisk og psykisk. 
 
Aktivitetstilbud, idrett og friluftsliv 
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 
sykkelparkeringsmulighet er vesentlige forhold. 
Kommunen kan også stille kompetanse til disposisjon 
for lag og foreninger og stimulere idrettslag til å gi barn 
og unge «sunn belønning» og sunn servering på 
arrangementer. 
 
Lokalisering av aktivitetstilbud i nærheten av barne-
hager og skoler, slik at de inngår i det naturlige nær-
miljøet, vil kunne gi hyppig bruk av mange grupper. 
Oppfølging av veileder for nærmiljøanlegg vil være et 
viktig virkemiddel for kommunen framover, for å ivareta 
trygge og gode nærmiljøanlegg og videre legge til rette 
for å utvikle disse fremover. Det er også et godt 
potensial for ytterligere å utnytte kommunens nærhet til 
naturen og til område Marikollen. Dette er temaer som 
vurderes videre i arbeidet med kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
Oppstart av revisjon av kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv ble igangsatt i 2014. Utvikling 
av Marikollen idrettsanlegg er et prioritert område i 
gjeldende plan. I ny plan vil sentrale tema også være 
kartlegging av muligheter for friluftsliv og ferdsel i 
naturen samt tilrettelegging, inkludering og mangfold - 
med tilgjengelighet for alle. Universell utforming av 
idretts- og friluftsarenaer blir viktig å vurdere. 
 
Inkludering av og tilbud for innvandrere og etniske 
minoriteter blir det også viktig å jobbe med. Det blir 
sentralt å utarbeide strategier for en best mulig tilrette-
legging for både aktive og mindre aktive. Det er viktig 
med lavterskeltilbud og møteplasser som ikke stiller 
høye krav til brukerne. Det skal ses på behov for og 
tilbud innenfor forebyggende helsearbeid - som kan 
møte en økende andel eldre i befolkningen. 
 

                                                 
10 «Inkludering og Mangfold i Idrett for barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn» 
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Videreutvikling av samarbeidet med frivillige, 
næringsliv og offentlige aktører blir viktig. Tverrfaglig 
samarbeid rundt frafallsproblematikk hos ungdom blir 
vesentlig å legge til rette for. Oppvekst og nærmiljø er 
viktig satsing, blant annet i forbindelse med 
lokalisering og tilrettelegging av tilbud. 
 
Det arbeides kontinuerlig med turveier, stier og løyper 
i marka. Mulighetene for å bedre standarden, få flere 
rundløyper og en bedre tilknytning til tur- og løype-
nettet mot Lørenskog, Enebakk og Oslo skal 
kartlegges. Plan for hvilke turveier, stier og løyper 
som skal prioriteres og hvordan tilgangen til Øyeren 
kan bedres er i arbeid. 
 
Badeplassene er viktige aktivitets- og rekreasjons-
områder. Myrdammen og Åmotdammen har fått en 
betydelig ansiktsløfting. Ny turvei fra Nordby til 
Myrdammen og oppgradering av vei og belysning til 
Åmotdammen, gjør tilgjengeligheten bedre. Begge 
steder har fått oppgradert strandområdet og fått nye 
toalettanlegg. Mye vegetasjon er ryddet bort for å 
åpne områdene mot vannet og gjøre det solrikt. 
 
Ungdom og aktivitetstilbud 
Det er en utfordring med frafall i idrett og andre 
aktiviteter blant ungdom. I 2014 ble det i samarbeid 
med idretts- og kulturrådet arrangert en konferanse 
med temaet på dagsorden. Det fremkom en rekke 
tiltak som man mener kan forbedre trenden, og 
organisasjonene vil arbeide videre med dette.  
 
Det er også en nedgang i antall besøkende på 
ungdomshuset, og dette reflekterer den nye tiden 
hvor de digitale mediene gjør at behovet for å være 
sosial er mindre. Ungdataundersøkelsen viser 
imidlertid at ensomhet og psykiske lidelser er økende. 
Kommunens rolle som tilrettelegger for aktiviteter er 
derfor viktig. En fortetting i sentrum, med et mangfold 
i tilbud innenfor kulturskole, ungdomshus og bibliotek, 
vil kunne bidra til at flere ungdommer deltar mer aktivt 
i nærmiljøet. 
 
Utvikling av område Fjerdingby og Marikollen – 
tettstedsutvikling, idrett, rekreasjon og kultur 
Reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg er 
vedtatt, og det er varslet oppstart av reguleringsplan 
for Brudalsvegen. Marikollen er vårt viktigste 
rekreasjonsområde, og det legges til rette for fysisk 
aktivitet på helårsbasis. Kommunen har i samarbeid 
med organisasjonene utarbeidet et forprosjekt som 
viser et utviklet område og med nødvendig 
infrastruktur. Kommunen har ervervet grunn og 
legger til rette for at idretten kan bygge ut og drifte 
anleggene. Med Marikollen kultursal som nærmeste 
nabo, og nærhet til nytt sentrum på Fjerdingby, vil 
dette området bli vår viktigste møteplass i forhold til 
både fysisk aktivitet og kulturelle opplevelser. 

 Det vil være høyt prioritert de nærmeste årene å gjøre 
området attraktivt og bedre kjent blant innbyggerne, og å 
markedsføre tilbudene. Samarbeid med frivillige for å få 
dette til er helt nødvendig. 
 
Det vil bli igangsatt et forprosjekt hvor det ses på 
hvordan ressursene i kulturskolen, ungdomshuset og på 
biblioteket kan samordnes med tanke på å bedre 
tjenestene og å bidra til et levende sentrum. Det ble 
vedtatt strategier for alle de tre tjenesteområdene i juni 
2015, for å sikre en utvikling i et langsiktig perspektiv.     
 
Kommunen vil i perioden framover arbeide mer aktivt og 
konkret med utviklingen på Fjerdingby. Fjerdingby skal 
utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. 
Tettstedet skal ha en kombinasjon av næringsliv, 
boliger, gode møteplasser, grøntområder, offentlige 
tjenester og et godt kultur- og idrettstilbud. Tettsteds-
utviklingen på Fjerdingby vil inneholde vurderinger og 
realisering av aktivitet og tjenestetilbud knyttet til alle de 
tre hovedområdene våre (T, U, O).  
 
Arrangementer og samarbeid med frivillige 
Utvidelse av kommunens samarbeid med frivillige 
organisasjoner i Partnerskap for folkehelse er en 
prioritert satsing i perioden. Folkehelsedagen ble for 
første gang arrangert i 2014, og videreføres nå årlig, i 
samarbeid med frivillige lag og foreninger. Folkehelse-
dagen skal bidra til å synliggjøre muligheter for 
lavterskel egenaktivitet i marka og i kommunale anlegg.  
 
Rælingstrimmen er lansert som et samarbeid med 
frivillige, med turkasser på 15 tursteder i Rælingen. Det 
er valgt steder med ulik vanskelighetsgrad, inkludert 
steder med mulighet for tilgjengelighet for rullestol.  
Sprek i Rælingen ble lansert i 2015, i samarbeid med 
Orienteringsforbundet. Det er også et lavterskel 
aktivitetstilbud hvor man ved hjelp av en app finner 
poster av variert vanskelighets- og tilgjengelighetsgrad. 
 
Kulturminner, kulturlandskap og landbruk  
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er 
under arbeid. Viktige tema i planarbeidet er kultur-
minner og sårbarhet i forhold til arealpress og 
klimaendringer, strukturendringer i landbruket og 
kulturminner i forhold til folkehelse, tilhørighet og 
pedagogisk virksomhet. Ett av delområdene i planen er 
knyttet til kulturminner ved Rælingen kirke og bygdetun, 
og egen reguleringsplan er vedtatt. I forbindelse med 
dette er det også under utarbeiding en bevaringsplan for 
kirkegårdsminner, som vil være en forvaltningsplan for 
kirkegården. Låven på søndre Fjerdingby er et viktig 
kulturminne i området, og det vil bli igangsatt en prosess 
med grunneier for ivaretagelse og bruk. 
 
Kommunedelplan landbruk er under arbeid. Viktige tema 
framover er økt matproduksjon, økt næringsutvikling, 
kulturlandskap og kulturminner, klima og forurensning 
samt friluftsliv og folkehelse. 
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Samfunnssikkerhet, trafikksikkerhet og arbeid 
med miljø, helse og støy 
Planlegging skal bidra til å fremme samfunns-
sikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade 
på helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle 
verdier. Ambisjonen er lavere risiko og sårbarhet i 
samfunnet, og at man har planer for å minimere 
skadeomfanget når uønskede hendelser som truer 
samfunnet inntrer. Ny helhetlig risiko- og sårbarhets-
analyse er under arbeid. 
 
Smittevernloven gir kommunen en klart definert rolle 
når det gjelder smitteoppsporing og håndtering av 
kjent smitte. I forbindelse med tuberkulosearbeidet 
skal det om nødvendig gis informasjon til publikum, 
skoler, barnehager og arbeidsplasser. Helse-
stasjonene har en viktig rolle i det forebyggende 
smittevernarbeidet, og tjenesten arbeider systematisk 
med vaksinasjon i barne- og ungdomsalder gjennom 
nasjonalt vaksinasjonsprogram. 
 
Arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler vil ha høy prioritet i perioden. Målet med 
arbeidet er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler 
og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold samt forebygger 
sykdom og skade. Arbeidet er forankret i folkehelse-
loven, og det er utarbeidet egen forskrift for arbeidet. 
Forskriften er å regne som barn og unges arbeids-
miljølov, i forhold til å sikre gode miljøer i barnehager 
og skoler. Arbeidet følges opp av kommune-
overlegen, helsesøster/rådgiver og skolehelse-
tjenesten, og det gjennomføres planmessig tilsyn. 
 
Strategisk kartlegging av støy er lovpålagt gjennom 
forurensningsforskriften. Temaplan mot støy ble 
vedtatt i 2013 og er en oppfølging av kartleggingen. 
Hensikten med planen er å forebygge og redusere 
skadelige virkninger av støyeksponering. Planen har 
også tiltak for å bevare og utvikle stille områder. 
 
Kommunen startet i 2014 opp arbeidet med å 
etablere seg som «Trafikksikker kommune». For å bli 
godkjent må kommunen tilfredsstille ulike kriterier 
som er satt av Trygg Trafikk. Arbeidet vil kreve en 
langsiktig og systematisk tilnærming. I perioden 
2016-2017 vil det igangsettes aktiviteter innenfor 
sektorene som skal inkluderes, som skal gjøre oss 
kvalifiserte for godkjenning i 2018. 
 
Boligbehov og boligstruktur 
Innbyggerne våre skal kunne disponere en god og 
egnet bolig, med tilfredsstillende standard uavhengig 
av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale 
forutsetninger. 
 
Det er behov for midlertidige boligløsninger for enkelt-
personer 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. 

 Det er flere som ikke passer inn i ordinære bomiljø, og 
behovet for spesielt tilrettelagte boliger er økende. 
Boligsosial plan ble vedtatt i 2014. Planen skal bidra til 
at tilgangen til boliger for vanskeligstilte ikke blir 
avhengig av kommunens økonomi til enhver tid, 
gjennom en helhetlig økonomisk forvaltning av 
boligmassen. 
 
Kommunens boligstruktur preges delvis 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. Tilrettelegging for et mangfold i bolig-
tilbudet, som bidrar til at det finnes egnede boformer for 
flere av kommunens innbyggere, er et viktig innsats-
område i boligplanleggingen framover. 
 
Integrering og flerkulturelt lokalsamfunn 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal så langt 
som mulig integreres i det ordinære aktivitetstilbudet. 
Kommunen skal bistå foreningene med å tilrettelegge 
slik at dette kan gjennomføres. Det er igangsatt en 
fadderordning for lettere å få til integrering.  
 
I Rælingen er det en voksende etnisk variasjon. Høy og 
økende innvandrerbefolkning er et demografisk trekk i 
vår befolkningsutvikling. Innvandrere og etniske 
minoriteter er underrepresentert som utøvere og 
publikum i mange deler av kulturlivet. Gode møteplasser 
som fremmer naturlig integrering og gir rom for uformelle 
møter er viktig. Det frivillige organisasjonslivet er en 
vesentlig arena for samfunnsdeltakelse. En vellykket 
integrering av flyktninger og innvandrere skaper 
mangfoldige og flerkulturelle lokalsamfunn. 
 
Det er tre faktorer som er viktige for å lykkes i 
arbeidsmarkedet for flyktninger; språk, arbeids-
kvalifisering og sosial kompetanse. Samarbeid med 
frivillige organisasjoner er en veldig viktig del av 
inkluderingsarbeidet. Det er viktig å ha tiltak som 
inkluderer alle innbyggere med flerkulturell bakgrunn, og 
ikke kun nyankomne. Kommunen ser at det er et behov 
for økt oppmerksomhet om spesielt språkutfordringer. 
 
Kommunen har fått mye oppmerksomhet for gode 
resultater i arbeidet med bosetting av flyktninger. 
Strategien har vært en gradvis oppbygging av gode 
tjenester som er basert på et solid faglig fundament og 
god forankring i kommunens verdier.  
 
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger ble 
vedtatt i 2015. Strategien viser den faglige basisen, 
hvilke strategier og tiltak som er benyttet og skal 
benyttes framover. Sikker bolig, arbeidstilknytning og 
stabilitet i familieforhold er viktige forhold. 
 
Det ble i juni 2015 vedtatt at kommunen skal ta imot og 
bosette et større antall flyktninger i 2015 og 2016 enn 
tidligere vedtatt, som et ledd i nasjonal anmodning om 
ekstra mottak av flyktninger. 
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Styringsmål, styringsindikatorer og strategier 
 

 

 
 
Strategier 

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

 Sikre et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid gjennom integrering i plan- og styringssystemet. 

 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. 

 

 

 
 
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 møteplasser og arrangementer i 
kommunen og skape rusfrie samlingssteder.  

 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. 

 

 
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, og styrke arbeidet for et inkluderende arbeidsliv 
og for økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse.  

 Tilrettelegge for nye arbeidsplasser i lokalmiljøene. 

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

 Forebygge kriminalitet og styrke samfunnssikkerheten. 

 Styrke nyankomne flyktninger sin mulighet i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. 
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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. 

 Ta vare på og bruke kulturminner som en positiv ressurs, for å bidra til økt kulturforståelse, identitet og 
tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 

 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. 
 

 

 

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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Utbygging, transport og klima 
 

Utviklingsarbeid i perioden 
 
Statlige forventninger 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 
2015 presiserer hva som er viktige prioriteringer for 
Oslo og Akershus, med grunnlag i regjeringens 
arealpolitikk og nasjonale føringer for kommunal 
planlegging. I forventningsbrevet vektlegges det at 
hovedstadsregionen er et pressområde hvor det er 
viktig at boligbygging forsterkes på de riktige stedene. 
Videre presiseres det at veksten i personbiltrafikk 
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Klimatilpasning skal vektlegges i den kommunale 
planleggingen med basis i helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyser og flom- og skredutsatte områder 
skal ikke bygges ut. 
 
I forventningsbrevet vises det også til de nye statlige 
planretningslinjene for bolig-, areal- og transport-
planlegging, som ble vedtatt i 2014. Ved behandling 
av plansaker vil Fylkesmannen legge avgjørende vekt 
på å følge opp disse. Retningslinjene skal bidra til 
mer effektive planprosesser og et godt og produktivt 
samspill mellom kommune, stat og utbygger og være 
med på å sikre god steds- og byutvikling. 
 
Regionale planer 
Plansamarbeidets høringsforslag til Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus har ligget ute til 
offentlig ettersyn og arbeidet med planen skal slutt-
føres innen utgangen av 2015. Planen vil gi føringer 
for hvordan hovedstadsområdet skal utvikle seg 
fremover. Veksten i regionen er en utfordring, men 
samtidig en mulighet til å utvikle en mer konkurranse-
dyktig og bærekraftig region i tråd med nasjonale mål 
om klima, transport, naturmangfold og dyrka mark. 
Hovedgrepet i planen er et mer konsentrert flerkjernet 
utbyggingsmønster som vil gi bedre grunnlag for et 
effektivt og rasjonelt transportsystem og mer 
målrettet prioritering av samferdselsmidler. Både 
statlige og fylkeskommunale oppgaver vil innrettes 
etter planen og kommunene forventes å følge opp 
gjennom å tilrettelegge for fortetting i knutepunkter og 
redusere veksten i øvrige områder. 
 
Langsiktig utvikling 
Ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2014-
2025 ble vedtatt i kommunestyret august 2015. 
Mekling hos Fylkesmannen resulterte i at kommunen 
og innsigelsesmyndigheter kunne komme til enighet 
om de innsigelsene som forelå før vedtak av planen. 
Kommuneplanens arealdel er det viktigste 
styringsdokumentet for langsiktige utvikling og 
forvaltning av arealene i Rælingen. 

 Hvordan arealene disponeres har stor betydning for 
kommunens fremtidige utvikling og hvordan kommunen 
tilpasser seg regionens utvikling og føringer fra statlige 
og regionale myndigheter. 
 
Befolkningsveksten vi opplever nå, og som forventes å 
vedvare i hele planperioden, vil utfordre kommunens 
tjenestetilbud på flere områder. Kommunens areal-
strategi legger opp til fortetting nord i kommunen og 
utvikling av tettsted på Fjerdingby. Denne strategien 
ivaretar helheten i planleggingen av kommunen, og 
understøttes av den regionale areal- og transport-
strukturen som prioriteres i høringsforslaget til regional 
plan for areal og transport. Arealstrategien innebærer 
også at utbyggingen sør i kommunen må reduseres i 
omfang og at arealene her ikke bør utnyttes like høyt 
som områdene nord i kommunen. For å oppnå 
kommunens samlede målsetninger og for å sikre at 
teknisk og sosial infrastruktur holder tritt med bolig- og 
befolkningsveksten er det viktig med en god oversikt 
over utbyggingspotensialet. Kommunens boligbygge-
program er et viktig verktøy i denne sammenheng. 
 
Utvikling av Fjerdingby og Marikollen 
Fjerdingby skal sammen med Marikollen idrettspark 
utvikles til å bli et attraktivt og mangfoldig tettsted. 
Sentrumsdelen av Fjerdingbyplanen skal utvikles i første 
periode av utbyggingen og dette skal sikre at stedet får 
møteplasser, næringsliv, offentlige fellesfunksjoner og 
en god fysisk utforming. Det er vedtatt at det skal 
utarbeides en områderegulering for deler av området 
som omfattes av Fjerdingbyplanen. Det er inngått en 
samarbeidsavtale om utarbeidelse av områdeplanen 
mellom kommunen og to utbyggere som har opsjons-
avtale med grunneieren for avsatte boligområder øst for 
rådhuset. Enkelte deler innenfor områdeplanen vil kunne 
detaljeres i en slik grad at det ikke er behov for 
ytterligere detaljregulering av områdene. Det er 
ambisjoner om en rask fremdrift i utarbeidelse av 
planen. Fjerdingbyplanen og materialet som ble 
utarbeidet i forbindelse med prosjektkonkurransen for 
sentrumsområdet vil være en del av grunnlaget for 
utformingen av sentrum. 
 
Parallelt med arbeidet med områdereguleringen for 
Fjerdingby pågår utvikling av Marikollen idrettspark. 
Reguleringsplan for Marikollen ble vedtatt av kommune-
styret juni 2015 og den delen av planen som ligger 
innenfor Marka er oversendt Klima- og miljø-
departementet for stadfestelse etter markaloven. 
Utviklingen av Marikollen idrettspark vil gi området bedre 
estetisk kvalitet og videreutvikle grunnlaget for idretts-
aktivitet og uorganisert aktivitet ytterligere, både sommer 
og vinter. En god tettstedsutviklingen på Fjerdingby og 
Marikollen vil bidra til nye og tilpassede boligprosjekter 
og et variert tilbud til befolkningen. En fortetting i 
området vil gi grunnlag for en bedre kollektivdekning. 
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Arbeid med klima og energi 
Kommunens detaljerte arbeid med klima er forankret i 
tematisk kommunedelplan klima og energi som ble 
vedtatt høsten 2015. Klimautfordringene er 
sektorovergripende og kommunene skal derfor, ifølge 
den Statlige planretningslinjen for klima- og energi-
planlegging i kommunen, gjøre en helhetlig og 
langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter 
alle deler av kommunens virksomhet og ansvars-
områder. Det er derfor gjennom utarbeidelse av 
planen sett på muligheten for å redusere negativ 
påvirkning på klima gjennom bruk av kommunens 
ulike roller; som myndighet og samfunnsutvikler med 
ansvar for planlegging, som tjenesteyter, innkjøper, 
eiendomsforvalter, samt kunnskapsformidler. 
Målsettinger og tiltak som er vedtatt i planen vil få 
betydning for en vesentlig del av kommunens 
virksomhet og spille en avgjørende rolle for arbeidet 
med de øvrige styringsmålene.  
 
For å sikre kontinuitet og helhet i kommunens klima-
arbeid legger planen til rette for at kommunen de 
kommende årene skal jobbe med miljøledelse, 
herunder et godt system for rapportering av 
kommunens klimapåvirkning. Flere av planens 
foreslåtte tiltak handler derfor om å jobbe systematisk 
i egen drift for å redusere kommunens belastning på 
klima. Det er blant annet utarbeidet og vedtatt et 
miljøprogram for kommunens bygg- og anleggs-
prosjekter som skal bidra til en systematisk gjennom-
gang av hvordan bygg- og anleggsprosjekter i 
kommunen skal realiseres med minst mulig miljø-
belastning, samt lagt opp til at hele kommunens 
virksomhet skal miljøsertifiseres. Dette vil medføre 
både økonomiske og administrative konsekvenser for 
kommunen i den kommende perioden. 
 
Kommunen er ansvarlig for at relevant kunnskap om 
klima og fremtidige klimaendringer legges til grunn for 
samfunnsplanleggingen og kommunens myndighets-
utøvelse. Rælingen kommune har allerede hatt ut-
fordringer knyttet til nedbørsmengder de siste årene. 
Å ta hensyn til de endringene kommunen vil oppleve 
vil ha betydning både for kommunens utvikling og 
drift de kommende årene. Kommunedelplan klima og 
energi har derfor, i tillegg til å ha målsettinger rettet 
mot redusert CO2 utslipp og energibruk, fokus på 
klimaendringer og klimatilpasning.  
 
Øvrige planer, rapporter 
I løpet av 2015 er det vedtatt flere retningsgivende 
planer for kommunen. Gjennom målsettinger og tiltak 
fra hovedplan vann og avløp, hovedplan veg og 
hovedplan friluftsområder og idrettsanlegg vil det bli 
lagt viktige premisser for arealutviklingen i kommunen 
den kommende perioden, samtidig som de er viktige 
for utarbeidelse og utvikling av områder med kvalitet. 
 
Videre er kommunedelplan kulturminner og kultur-
miljøer, kommunedelplan trafikksikkerhet, kommune-
delplan landbruk og kommunedelplan idrett, fysisk 

 aktivitet og friluftsliv, under utarbeidelse. Disse vil inngå i 
kommunens styringssystem og skal legges til grunn og 
gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, 
og myndighets- og virksomhetsutøvelse. Planene vil 
bidra til at det jobbes for å nå strategiene tilknyttet 
styringsmålene. 
 
Det er i 2015, for første gang, utarbeidet en tilstands-
rapport for natur og miljø. Tilstandsrapporten synliggjør 
kommunens innsats på natur og miljø, samtidig som den 
gir retning for videre arbeid innen dette feltet og skal 
således være med på å bidra til økt forståelse og 
helhetstenking innenfor fagfeltet. Det skal utarbeides ny 
tilstandsrapport for natur og miljø årlig fra og med 2015. 
Tilstandsrapporten peker ut og anbefaler områder hvor 
kommunen bør rette en innsats i perioden fremover for å 
styrke forvaltningen av natur og miljø.  
 
Andre overordna føringer og veiledere 
Byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven er 
forenklet ved at man kan bygge en rekke tiltak uten å 
søke. Forenklingen gir kommunens innbyggere mer 
frihet til å bygge, men samtidig mer ansvar til å selv 
sørge for å at det bygges i tråd med lovverket. 
Kommunen må som en konsekvens sørge for god 
informasjon til innbyggere som ønsker å gjennomføre 
tiltak der det ikke lenger er behov for søknad. 
 
De siste årene har det blitt utarbeidet og publisert en 
rekke veiledere som setter strenge krav til kommunens 
arealplanlegging og øvrige forvaltning. Det siste året er 
det blant annet publisert ny klimaveileder som skal 
hjelpe kommunen med hvordan vi skal forebygge klima-
utløste hendelser gjennom plan- og bygningsloven. 
Videre har det i 2014 kommet ny veiledere for Sikkerhet 
mot kvikkleireskred og Sikkerhet mot skred i bratte 
terreng, i tillegg har retningslinjen Flaum- og skredfare i 
arealplaner blitt revidert.   
 
Kunnskap og kompetanse 
Veilederne, samt øvrige føringer og krav vil medføre 
større og grundigere utredninger og kreve mer kunnskap 
i kommunens behandling av arealplansaker. Flere av 
planene som er vedtatt det siste året vektlegger dette og 
innehar konkrete tiltak for å øke kommunens 
kunnskapsnivå på disse feltene. 
 
Utfordringene Rælingen kommune står ovenfor knyttet til 
klima og endringer i dette medføre et behov for økt 
kunnskap om problemet, samt økt kompetanse for 
hvordan vi skal håndtere det. Kunnskap om nye 
løsninger, metoder og verktøy vi er nødt til å ta i bruk, 
samt kjennskap til og forståelse for det ansvaret vi 
pålegges som kommune i denne sammenhengen er helt 
essensielt for å møte disse problemene på en god måte. 
 
Samtidig som det stilles strengere krav til kunnskaps-
grunnlaget i arealsaker beskriver de nye Statlige 
planretningslinjene for bolig-, areal- og transport-
planlegging et ønske om mer effektive og smidige 
planprosesser i kommunen. 
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Styringsmål, styringsindikatorer og strategier 
 

 

 
 
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 fylkeskommunen i utredning 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 med kvalitet i eksisterende bebygde områder med sentral beliggenhet. 

 Revidere boligprogrammet årlig som grunnlag for å fange opp endrede rammebetingelser, og som 
grunnlag for prognosearbeid.  

 Tilrettelegge for mangfold i boligtilbudet som bidrar til 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 det tas initiativ fra private tiltakshavere til fortetting. 

 

 

 
 
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 ved utbygging og lokalisering av nye 
boliger, arbeidsplasser samt offentlige bygg og arealer. 

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

 Påvirke og stimulere til økt bruk av fornybar energi og energisparende løsninger ved all ny utbygging, samt 
tilrettelegge for dette ved eksisterende bebyggelse. 

 Sikre at kommunens klimatilpasningsarbeid er innarbeidet i den ordinære samfunns- og 
kommuneplanleggingen og er faglig og kunnskapsbasert. 

 Motivere og tilrettelegge for økt miljøinnsats og -engasjement hos innbyggere, næringsliv, ansatte og 
politikere. 

 Sikre at miljø- og klimahensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og 
i saksbehandlingen for øvrig. 

 Stimulere til bevissthet rundt, og legge til rette for at landbruket i kommunen kan opprettholde og utvikle 
produksjon med en klimavennlig driftsform. 
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Organisasjon og tjenesteutvikling 
 

Utviklingsarbeid i perioden 
 
Økonomiske forutsetninger 
Rælingen kommune har over tid hatt stabil økonomi, 
og positive resultater de senere årene har vært 
knyttet til skatteinntekter, premieavvik og ekstra-
ordinære inntekter. I fremtiden forventes et utgifts-
press knyttet til flere ulike faktorer. Demografi vil 
være en utfordring framover, både knyttet til 
befolkningssammensetning og -vekst. Demografisk 
utvikling tilsier at helse- og omsorgstjenestene må 
organiseres annerledes fremover for å kunne møte 
dagens og fremtidens utfordringer, og befolkningens 
behov, på en bærekraftig måte. Pensjonskostnadene 
forventes å øke. Brukerne og lovverk stiller stadig 
høyere krav til kvalitet og kompetanse. Vi ser usikker-
het i rentemarkedet, og i nasjonal og internasjonal 
økonomi. For å møte utfordringene trenger vi allerede 
nå å etablere en langsiktig strategi og begynne å 
innrette oss etter dette. 
 
Rælingen har en relativt ung befolkning, med spesielt 
mange unge voksne, og færre eldre enn både landet 
og fylket. Behovet for helsehjelp øker særlig fra 80 år, 
men i tillegg er det forventet økte behov hos den 
yngre del av befolkningen, særlig innenfor områdene 
rus og psykiatri. Kroniske sykdommer som kreft, 
hjerte/karsykdommer, diabetes og kols, samt andre 
forhold som gir fysiske og psykiske funksjons-
nedsettelser, gir store utfordringer og vil føre til en 
økning i antall brukere av helse- og omsorgstjenester 
i Rælingen i årene framover. 
 
Kompetanseprosjekt 
Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» ble 
initiert i et samarbeid mellom Kommunenes Sentral-
forbund (KS), Kommunaldepartementet, og arbeids-
takerorganisasjonene. Lokalt har prosjektet hatt mål-
settinger knyttet til heltidskultur og kompetanse. Det 
er store framtidige utfordringer knyttet til endringer i 
demografi som fører til økende tjenestebehov, samt 
at det er uttrykt behov for nye måter å løse disse 
utfordringene på fra sentrale myndigheter. Prosjektet 
avsluttes ved utgangen av 2015, med utarbeidelsen 
av en overordnet kompetansestrategi med vurdering 
av framtidig kompetansebehov, samt en erfarings-
rapport med anbefalinger etter utprøving av 
alternative turnusordninger og økt grunnbemanning. 
Denne strategien legges til grunn for fremtidig 
utviklingsarbeid på disse områdene. 
 
Det er behov for å utvikle arbeidsmetodene i 
organisasjonen. I perioden vil det bli etablert møte-
arenaer for refleksjon og læring på tvers av 
tradisjonelle fag og sektorer. For å sikre god framdrift 
og styring på utviklingsarbeid er det innført et 
resultatledelseskonsept. 

 Både gjennom økt satsing på innovasjonsarbeid og 
prosjektarbeid skal flere av kommunens arbeidstakere 
bidra i løsnings- og utviklingsarbeid. Samtidig er bevisst-
het om, og satsing på, nøkkelmedarbeidere viktig. 
 
Ny kommunestruktur 
Stortinget har sluttet seg til at det skal gjennomføres en 
kommunestrukturreform med følgende overordnede mål: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 
 
Kommunereformen skal være en velferdsreform. Det 
skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, nå 
og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir 
eldre og trygge barnehager for barna våre. Barn som 
trenger barnevernet, rusavhengige, mennesker med 
psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor. 
Reformen skal også handle om en bedre organisering i 
områder der både innbyggere og næringsliv daglig 
krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner 
vil kunne gi en mer helhetlig og god planlegging til det 
beste for innbyggerne. 
 
Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti 
kriterier som alle kommuner må vurdere:  
1. Tilstrekkelig kapasitet  
2. Relevant kompetanse  
3. Tilstrekkelig distanse  
4. Effektiv tjenesteproduksjon  
5. Økonomisk soliditet  
6. Valgfrihet  
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
8. Høy politisk deltakelse  
9. Lokal politisk styring  
10. Lokal identitet 
 
I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak 
innen sommeren 2016. Departementet legger til grunn 
at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes 
senest fra 1. januar 2020. Departementet lager verktøy 
for å gå gjennom vurderinger og drøftinger og det legges 
opp til at Rælingen følger disse metodene. Det blir også 
viktig å tilrettelegge prosessen slik at vi får til koordinert 
dialog med nabokommunene. 
 
Digital kommunikasjon og ny teknologi 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i 
perioden utarbeide en ny Digital agenda, en stortings-
melding om nasjonal IKT-politikk. En vesentlig andel av 
offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv er 
kommunale, men det er store ulikheter i hvor langt 
kommunene har kommet i utviklingen av digitale 
tjenester. Samtidig har staten utviklet en rekke 
fellesløsninger. 
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Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når 
offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere 
og næringsliv. Det er etablert et felles register for stat 
og kommuner med innbyggernes digitale kontakt-
informasjon. Fra 1. februar 2016 er det obligatorisk 
for alle forvaltningsorganer, også kommuner, å 
benytte dette registeret. Digital post fra forvaltningen 
til innbyggere skal sendes til en sikker digital post-
kasse som innbyggerne velger selv. Det er gjennom-
ført utviklingsarbeid på dette området gjennom blant 
annet opprettelse av digital løsning for utsendelse av 
brev. Denne skal kobles til sikker digital postkasse, 
slik at innbyggerne vil få post fra stat og kommune i 
samme postkasse. Dette vil også videre i plan-
perioden kreve både nye systemer og utviklings-
arbeid i enhetene.  
 
Den store endringen vil kanskje allikevel komme når 
det for fullt tas i bruk løsninger for brukere som skal 
erstatte tjenester eller redusere behovet for tjenester.  
Velferdsteknologi vil bli svært viktig framover. Det 
utarbeides nå en strategi slik at bevissthet og 
kompetanse øker og det blir mulig å legge opp til 
gode prioriteringer av ny teknologi, både for brukere 
og ansatte. Ved utvidelsen av Løvenstadtunet 
omsorgssenter blir teknologiske løsninger et eget, 
viktig tema. 
 
Kommunens nettsider utvikles videre for løsninger 
som legger til rette for døgnåpen forvaltning gjennom 
selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Innbyggerne 
skal oppleve god tilgang på informasjon og åpenhet 
om prosesser og forvaltning. Ledelsen og øvrige 
ansatte skal ha høy kompetanse og bevissthet om 
felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
internt og eksternt.  
 
Helhetlig plansystem 
Videreutvikling av et helhetlig plansystem pågår 
kontinuerlig, og dette innbefatter utvikling av grunn-
lagsarbeidet for planlegging med folkehelseoversikt 
og demografianalyser. Bedrede styringsdokumenter 
for kapasitetsvurderinger for de store sektorene; 
skole, barnehage og helse og omsorg. Som grunnlag 
for dette må vi ha større vektlegging av arbeidet med 
prognoser for befolkningsutvikling gjennom å bruke 
boligbyggeprogrammet og prognoseverktøyet 
Kompas11. 
 
Brukerfokus 
Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primær-
helsetjeneste – nærhet og helhet fokuserer på at 
brukerne skal være i sentrum for utvikling og endring 
av helse- og omsorgstjenester, slik at alle ressurser 
hos brukerne selv, deres familie og øvrige nettverk, 
samt frivillig innsats kan benyttes. Dette er i tråd med 
budskapet i Stortingsmelding 29 (2012-2013) 
Morgendagens omsorg, som vektlegger samspillet 
med samfunnets samlede ressurser. 

 Tjenester tilpasset brukerne i form av tilpasset opp-
læring, helhetlige pasientforløp og fleksible tjenester 
skal bidra til å møte de reelle behovene og understøtte 
brukernes egen mestring. For å få til dette må 
tjenestene ha godt kjennskap til hverandre, gode rutiner 
for samarbeid og gode holdninger til bruker og til 
helheten i tjenesteapparatet. Forebyggende tjenester 
som frisklivsgrupper, læring og mestringstilbud er viktig 
for på sikt å håndtere de demografiske endringene og 
økende tjenestebehov. Det er av stor betydning å få til 
god koordinering av tjenester til brukere med komplekse 
og sammensatte behov. Dette arbeidet må styrkes.  
 
Ny helse- og omsorgsplan 
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 er en revisjon av 
omsorgsplan 2010-2020, på bakgrunn av helse- og 
omsorgstjenesteloven som trådte i kraft fra 1. januar 
2012 og nye nasjonale føringer. Konsekvenser av 
samhandlingsformen i Rælingen kommune er vektlagt i 
helse- og omsorgsplanen. Planen har et langsiktig og 
overordnet perspektiv og skal sikre at kommunen 
oppfyller sin plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven, 
slik at kommunen er forberedt til å gi innbyggerne det 
tjenestetilbudet det til enhver tid er behov for. Det er 
utarbeidet mål og strategier for planperioden. Den 
enkelte enhet vil årlig utarbeide konkrete tiltak i samsvar 
med planens satsningsområder. Dette gjøres i 
forbindelse med arbeid med kommunens handlings-
program og enhetens årlige virksomhetsplaner.  
 
Oppfølging av planen, gjennom disse tiltakene, skal 
inngå i en årlig tilstandsrapport felles for helse og 
omsorg. Tilstandsrapporten skal fungere både som en 
årlig statusrapport, en kvalitetssikring av tjenestetilbudet, 
som en evaluering av helse- og omsorgsplanen og som 
et grunnlagsdokument til budsjettprosessen. Tilstands-
rapporten er under utvikling. Satsningsområder, mål, 
strategier og tiltak i helse- og omsorgsplan 2015-2026 
gir føringer for andre temaplaner og strategier i helse og 
omsorg i Rælingen. Gjennom å ta i bruk nettbasert 
digitalt verktøy SAMPRO for individuelle planer skal 
brukerne bli mer delaktige i utviklingen av egne 
tjenester. 
 
Strategidokumenter 
Det er behov for å sikre et godt tjenestetilbud for alle 
brukere ved å bygge på felles standarder og fellesskap i 
utviklingsarbeid. Dette gjøres ved kvalitetsledelse og 
ved å forankre ansvar for strategisk tjenesteutvikling hos 
kommunestyret gjennom gode plan- og strategi-
dokumenter for tjenestene. 
 
Strategi for skoleeier 2015-2018 tydeliggjør skoleeiers 
prioriteringer og innsats de neste fire årene. 
Prioriteringene omfatter tre hovedstrategier – tidlig 
innsats, en aktiv og utviklingsorientert skoleeier og 
skolene som organisasjoner. 

                                                 
11 «Kommunenes Plan- og Analysesystem» - www.kompas.no 
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Strategiene skal hver for seg bidra til langsiktighet i 
arbeidet med vedtatte styringsmål i kommuneplanen 
og felles fokus for i aktørenes videre arbeid med 
kvalitetsutvikling i rælingsskolen. 
 
Et planarbeid som vil legge grunnlaget for valg og 
prioriteringer for utvikling av skolebyggene er 
igangsatt.  
 
Generelt er det stadig økende krav til tjeneste-
produksjonen. Dette krever medarbeidere som er 
trygge på sine oppgaver, på hva de inngår i og på sitt 
fag. For å oppfylle kommunens strategier innenfor 
trivsel, livskvalitet og folkehelse er det behov for 
fortsatt opplæring i og utvikling av kommunens 
metodikk og systemer for tverrfaglig samarbeid. God 
kjennskap til bredden i tjenestetilbudet er med på å 
sikre gode tjenester. Utfra sammensetning av 
befolkning og medarbeidere er det behov for økt 
spredning av kommunens flerkulturelle kompetanse. 
ICDP foreldreveiledning er en metodikk som tas i 
bruk i stadig flere enheter, og som inkluderer et 
kulturperspektiv. 
 
Kompetansereform 
Ved Stortingets behandling av kommune-
proposisjonen for 2015 stilte et flertall (alle unntatt 
Senterpartiet) av kommunal- og forvaltnings-
komiteens medlemmer (Innstilling 300 S (2013–
2014)) seg bak følgende merknad: Gjennomføring av 
en kompetansereform for både små og store, 
sammenslåtte og ikke sammenslåtte kommuner, er 
avgjørende for fremtidens tjenestetilbud og velferd i 
kommunene. Det samme flertallet påpeker at 
prinsippene for en kompetansereform skal være 
forventning til arbeidstakerne om at de skal holde seg 
faglig oppdatert, forventning til kommunen som 
arbeidsgiver om at den skal tilrettelegge for faglig 
utvikling og etter- og videreutdanning, samt tett 
kontakt mellom kommunene og forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene. Fokus på helhetlig, 
systematisk og langsiktig kompetanseutvikling blir 
altså viktig i tiden fremover. 
 
Grunnkompetanse  
Samarbeid med aktuelle høyskoler og videregående 
skoler om utvikling av utdanningstilbud, samt tilrette-
legging for praksisplasser for studenter er langsiktige 
tiltak som vil danne grunnlag for målrettet 
rekruttering.  
 
Det er nødvendig å heve den generelle 
kompetansen, det vil blant annet si å bidra til at flere 
ufaglærte får en formell grunnkompetanse. Høsten 
2015 ble det startet opp to klasser i samarbeid med 
Strømmen VGS for å gi ansatte muligheten til å ta 
teoriopplæringen til fagbrev i hhv helsearbeiderfaget 
og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Deltakelse i 
denne undervisningen er gratis for ansatte, og 
dekkes ved bruk av avsatte midler i kompetanse-
fondet. 

 Innenfor grunnopplæringen i barnehage og skole vedtas 
det årlig kompetanseplaner. Etter- og videreutdanning 
for pedagogisk personale er viktig framover, men også 
kompetanseutvikling på sentrale områder for assistenter 
og fagarbeidere. Ikke minst er det grunnleggende viktig 
med god førsteårsopplæring for nyansatte og å integrere 
læring i definerte utviklingsprosesser ledere og ansatte 
jobber sammen om i den enkelte enhet. 
 
Økt betydning av kompetanse 
Det gjennomføres felles utdanningsløft innenfor eldre-
omsorgen, med spesiell vekt på demens. Rekrutterings-
utfordringene innenfor tekniske fag er store og vi skal 
satse videre på traineeopplegget for teknisk personell 
som drives av nettverk for tekniske ledere på Romerike. 
Lønnspolitikk og avtaleverk er innrettet mot å la 
kompetanse få økt betydning. Stadig flere av våre 
ansatte tar etter- og videreutdanning som gir kommunen 
nødvendig kompetanse, og den enkelte ansatte et 
lønnsmessig kompetansetillegg. Det er helt nødvendig å 
satse på nøkkelpersoner og å utvikle talenter både faglig 
og ledelsesmessig. Synliggjøring av mulige karriereveier 
er viktig, og flere internrekrutteringer til lederstillinger er 
eksempel på dette. 
 
Lederutvikling 
Rælingen kommune erkjenner at lederne i 
organisasjonen er en vesentlig forutsetning for gode 
resultater. Dette må det kontinuerlig jobbes for. 
Ambisjonen om at kommunens fortrinn er å være best 
på ledelse ble tydeliggjort i 2015, og det er igangsatt 
prosesser som skal revitalisere og synliggjøre hva god 
ledelse innebærer i Rælingen kommune.          
 
Det har vært gjennomført to treårige samarbeidsløp med 
eksterne ressurser for å øke ledernes kompetanse og å 
videreutvikle ledelsesformer. Ny avtale med 
samarbeidspartnere på virksomhetsbasert 
ledelsesutvikling ble inngått i 2015.  
 
Rekruttering, veiledning og systematisk oppfølging av 
ledere og ansatte er av stor viktighet. Disse prosessene 
må tillegges tilstrekkelig vekt gjennom metodeutvikling, 
kvalitetssikring og tidsbruk.   
 
Øvrige planer 
Gjennom ny kommuneplan er det tydeliggjort hva 
Rælingen kommunes visjon og overordnede mål er. 
Felles forståelse av verdigrunnlag, visjon og mål-
settinger er vesentlig for utvikling av organisasjons-
kulturen, og det er en ambisjon å få økt aktivitet på 
formidling og derigjennom økt eierskap til det i 
organisasjonen og blant innbyggere.  
 
Kommunens kommunikasjonsplan skal revideres og 
videreutvikles og vi vil videreutvikle bruken av sosiale 
medier og ta i bruk nye verktøy for kommunikasjon 
internt og eksternt. 



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

32 

  

Styringsmål, styringsindikatorer og strategier 
 

 

 
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.  

 Benytte potensialet i tverrfaglig samarbeid, på tvers av enheter, spesielt innenfor områder preget av 
smådriftsulemper. 

 Sørge for enkel tilgang til tjenester 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 helse- og omsorgstjenester i tråd med avtaleverket mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten og la disse tjenestene få den kvaliteter som nærhet, omsorg og brukerinnretting. 

 Utvikle en systematisk tilnærming for å kartlegge brukernes egne ressurser, muligheter og mestring, samt 
hva brukers nettverk kan bidra med og avklare pårørendes forventninger. 

 Bevisstgjøre innbyggerne på eget ansvar for egenomsorg i kontakt med tjenesteapparatet. 

 Gi informasjon, veiledning og opplæring for å gi innbyggerne et godt grunnlag for egenomsorg. 

 Bedre tjenestetilbudene gjennom sambruk av ressurser i nytt sentrum på Fjerdingby. 
 

 

 
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. 

 

 
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. 
 Synliggjøre god kommunikasjon internt og eksternt. 
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Økonomidel 
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Statsbudsjettet 2016 
I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen det 
økonomiske opplegget for kommunesektoren, og 
statsbudsjettet er regjeringens forslag til budsjett for 
det påfølgende året. I forslaget til statsbudsjett for 
2016 legger regjeringen opp til en realvekst i 
kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 mrd. Av 
den samlede veksten er 4,7 mrd frie inntekter, som 
fordeles med 4,2 mrd på kommunene og 0,5 mrd på 
fylkeskommunene. Realveksten skal bidra til å møte 
kommunesektorens utfordringer knyttet til økte 
demografikostnader, pensjonskostnader utover 
normal lønnsvekst, og rentekostnader.  
 
For Rælingen utgjør realveksten om lag 28,6 mill, 
hvorav omtrent halvparten er begrunnet i en høy 
befolkningsvekst, utover landsgjennomsnittet. Resten 
er Rælingens andel av den realveksten staten legger 
opp til. Forenklet kan man si at dersom Rælingens 
befolkningsvekst hadde vært på nivå med 
landsgjennomsnittet ville realveksten vært halvert.  
 
Utover realveksten i frie inntekter ligger det til grunn 
særskilte satsinger og korreksjonssaker. Ved 
endrede oppgaver med økonomiske konsekvenser 
blir kommunesektoren kompensert eller trukket i frie 
inntekter. Tabell 1a viser korreksjonssaker i stats-
budsjettet for 2016 og effekt på Rælingen kommune, 
samt en beløpsfestet satsing på helsestasjon og 
skolehelsetjeneste. Flere av sakene er helårseffekt 
av saker innarbeidet i statsbudsjettet for 2015. 
 
I statsbudsjettet for 2016 ligger det også andre saker 
av betydning, som øremerkede tilskuddsmidler, som 
ikke er en del av kommunenes frie inntekter, og 
særskilte satsinger som ikke er beløpsfestet, men er 
bakt inn i realveksten.  
 
Deflator for kommunesektoren for 2016 er anslått til 
2,7 %, hvorav lønnsvekst er 2,7 %. Deflator 
utarbeides i Finansdepartementet og skal 
kompensere kommunesektoren for pris- og 
lønnsvekst. Deflator er beregnet til å utgjøre om lag 
21 mill for 2016. Deflator er disponert i rammene 
gjennom lønnsavsetning for 2016, overheng av 
lønnsoppgjøret fra 2015, samt konkrete lønns- og 
prisstigningstiltak. Det er ikke tatt høyde for inntekter 
fra deflator i planperioden, men det er heller ikke 
innarbeidet kostnader for fremtidige lønnsoppgjør og 
prisutvikling.  
 
Når vi summerer deflator, realvekst og korreksjons-
saker, får vi nominell vekst i frie inntekter.  
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere 
fordeles mellom staten, kommuner og fylkes-
kommuner gjennom maksimalsatser på skattøre. Den 
kommunale skattøren foreslås satt til 11,8 % i 2016. 
Nivået på skattøre påvirker skatteandelen (for-
delingen av frie inntekter på skatt og rammetilskudd).  

 Tabell 1a – Korreksjonssaker og særskilte satsinger 

 
Tall i hele tusen 
 

 
Tabell 1b – Vekst i frie inntekter 

 
 

 
Tall i hele tusen 
 

Øyeblikkelig hjelp 3 513             

Overføring skatteoppkreverfunksjon  -1 989            

Makspris barnehage (helårseffekt) -425               

Minstekrav foreldrebetaling barnehage (helårseffekt) 506                 

Adm. utgifter minstekrav foreldrebetaling barnehage -135               

Gratis kjernetid barnehage (helårseffekt) 171                 

Likeverdig behandling barnehage (opptrapping) 568                 

Endring finansiering barnehage -1 067            

Ny naturfagtime i skolen 245                 

Økt elevtall statlige og private skoler -344               

BPA (helårseffekt) 649                 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 994                 

Annet 15                   

Samlet justering 2 700             

2016 2017 2018 2019

Deflator 21 400 0 0 0

Oppg.endringer og satsinger 2 700 -1 300 0 0

Realvekst - befolkningsvekst 13 100 9 800 10 500 8 700

Realvekst - handlingsrom 15 500 13 100 12 900 12 900

Nominell vekst i frie innt. 52 700 21 600 23 400 21 600

Øvrige endringer i fellesposter 1 600 -7 600 -100 -5 000

Til fordeling i budsjettet 54 300 14 000 23 300 16 600

Fordelt slik:

Lønnsavsetning etc 20 800 0 0 0

Oppg.endringer og satsinger 2 100 -600 0 0

Befolkningsvekst 10 800 16 000 10 900 10 300

Handlingsrom 19 000 -1 200 -1 200 600

Ikke fordelt 1 600 -200 13 600 5 700

Fordelt 54 300 14 000 23 300 16 600
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Korreksjonssaker og særskilte satsinger 
 
Øyeblikkelig hjelp 
Kommunene har fra 1. januar 2016 plikt til å sørge for 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med 
somatiske sykdommer. Det overføres 1 206,6 mill 
kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett 
til rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddet blir 
fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og 
omsorgstjenester. 

 
Rælingen har allerede etablert denne tjenesten i 
samarbeid med flere av nabokommunene. I 2014 og 
2015 ble kostnadene finansiert gjennom tilskudd fra 
staten. Kostnadene innarbeides i rammen på felles 
helse tilsvarende mottatt andel for 2016 på 3,5 mill. 
 
Overføring skatteoppkreverfunksjon 
Regjeringen foreslår i Prop. 1 LS (2015–2016) å 
overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene 
til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. 
Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for 
kommunene på 630 mill i 2016, og rammetilskuddet 
til kommunene foreslås redusert tilsvarende. 
 
Rammen til økonomienheten er redusert med det 
som tilsvarer forventet kostnadsreduksjon basert på 
dagens kostnader. Reduksjonen i rammetilskuddet 
utgjør vesentlig mer enn faktiske kostnader på dette 
området. 
 
Makspris barnehage (helårseffekt) 
Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker 1. 
januar 2016 fra kr 2 580,- til kr 2 655,-. Ramme-
tilskuddet til kommunene reduseres. 
 
Enhetsrammene til de kommunale barnehagene 
reduseres i 2016 tilsvarende forventet inntektsøkning 
i foreldrebetalingen på omtrent 0,5 mill. 
 
Minstekrav foreldrebetaling og gratis kjernetid i 
barnehage (helårseffekt) 
Helårsvirkning av tiltak innført i 2015. Reduksjon i 
rammen knyttet til administrasjonsutgifter er uttrekk 
av engangskompensasjon gitt i 2015. 
 
Det er satt av kr 800 000,- til dette i driftsbudsjettet. 
Effekten av driftskostnadene er fortsatt usikkert. 
 
Likeverdig behandling barnehage 
Full opptrapping av finansieringen til de ikke-
kommunale barnehagene fra 98 % til 100 %. 
 
Rælingen har allerede innført 100 % likebehandling, 
derfor får opptrappingen ingen konsekvenser for 
driftsbudsjettet. 

  
  

 Endring finansiering barnehage 
Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansierings-
ordningen for ikke-kommunale barnehager med virkning 
fra 1. januar 2016. Blant annet blir det innført et påslag 
for pensjonsutgifter på 13 % av lønnsutgiftene i de 
kommunale barnehagene, og et differensiert kapital-
tilskudd basert på nasjonale satser. Endringene er 
beregnet å redusere kommunenes utgifter med 338 mill.  
 
Endringen er innarbeidet i driftsbudsjettet til felles 
barnehage, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
størrelsen på kapitaltilskuddet. 
 
Ny naturfagtime i skolen 
Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med 
en uketime fra høsten 2016, noe som skal gi en ekstra 
time undervisning i naturfag. Kommunens merutgifter i 
2016 som følge av forslaget er beregnet til 77,6 mill som 
foreslås kompensert med en tilsvarende økning i 
rammetilskuddet.  
 
Endringen er innarbeidet i driftsbudsjettet til skolene, og 
det er brukt samme beløp som vi forventer i 
kompensasjon. 
 
Økt elevtall statlige og private skoler 
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler 
foreslås det å redusere rammetilskuddet til kommunene 
med 109 mill i 2016.  
 
Endringen gir ikke direkte konsekvens for budsjett-
rammene i vårt driftsbudsjett. 
 
BPA (helårseffekt) 
Helårsvirkning av tiltak innført i 2015. 
 
Rælingen er en kommune som over lang tid aktivt har 
benyttet BPA som en viktig del av sitt tjenestetilbud og 
har benyttet denne organiseringen der det har vært 
hensiktsmessig. Det har vært en liten økning for 
Rælingen, og endringene er innarbeidet i driftsbudsjettet 
til tjenestekontoret. 
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil 
Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- og skole-
helsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 mill av 
veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er 
begrunnet med en styrking av disse tjenestene. I 
statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 180 mill innenfor 
veksten i de frie inntektene, og beløpet ble økt til 455 
mill i 2015. For 2016 utgjør satsingen på denne 
tjenesten til sammen 667,7 mill.  
 
I Rælingen ble det innarbeidet en 100 % helsesøster-
stilling i 2014, og ytterligere en 100 % helsesøsterstilling 
i 2015, samt en 50 % jordmorstilling. Det er ikke foreslått 
ytterligere økning i 2016 innenfor disse tjenestene.  
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Andre satsinger i statsbudsjettet 
 
Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i 
barnevernet 
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet vil i 
2016 iverksette forsøk med ny oppgave- og ansvars-
deling mellom kommunalt og statlig barnevern. 
Forsøkskommunene foreslås kompensert for økt 
oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 247,6 millioner kroner som vil bli 
fordelt særskilt, jf. tabell C. Står i forslaget ufordelt. 
 
Vekstkommunetilskudd 
Veksttilskuddet styrkes i 2016. Kommuner med høy 
befolkningsvekst vil ha utfordringer i å tilpasse 
tjenestetilbudet til en voksende befolkning.    
Regjeringen har nå senket terskelen for å motta 
tilskudd. I 2015 måtte kommunene ha en befolknings-
vekst på 1,6 prosent før de mottok tilskudd, i 2016 
senkes terskelen til 1,5 prosent. Endringene styrker 
vekstkommunenes mulighet til å levere gode 
tjenester til innbyggerne. Befolkningsveksten har vært 
noe lavere i 2015 enn i året før. Færre kommuner vil 
derfor motta veksttilskudd i 2016 (64 kommuner) enn 
i 2015 (68 kommuner). 
 
Rælingen får 5,3 mill i 2016, mot 2 mill i 2015, og 
økningen utgjør en vesentlig andel av realveksten i 
Rælingen som knyttes til befolkningsvekst. 

 
Dagtilbud til demente 
Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- 
og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. 
januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens. Det legges 
opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det 
bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på 
HODs budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 
200 nye plasser. 
 
Flere psykologer i kommunene 
Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen 
at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i 
norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket 
rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i 
kraft, foreslås det å legge om det eksisterende 
rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 
000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 
2016. Det bevilges 145 mill. kroner til dette i 2016. 
Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i 
2016. 
 
Rusomsorg 
Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet 
gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie 
inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter 
sosialhjelpsnøkkelen), i tillegg til de tidligere nevnte 
200 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten (særskilt fordeling). 
 

 Flyktninger og integrering 
I budsjettet for 2016 vil regjeringen styrke 
integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et 
ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. 
Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter 
flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir 
utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen 
bosetter utover dette i 2016. 
 
De vil også styrke det særskilte tilskuddet for bosetting 
av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. 
Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, 
mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt 
fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016. 
 
Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere 
siden sommeren, har regjeringen også varslet at den vil 
legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i 
løpet av høsten. 
 
Tiltakspakke for økt sysselsetting 
Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en 
særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. 
kroner. De særskilte tiltakene i denne pakken vil være 
midlertidige og er innrettet slik at de lett skal kunne 
reverseres. Tiltakene skal fremme økt sysselsetting på 
kort sikt, samtidig som regjeringen legger til rette for en 
langsiktig omstilling av norsk økonomi.  
  
Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et 
engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold 
og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. 
Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per innbygger 
uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i 
kommunenes inntekter. 
 
Det er varslet at kommunene vil bli bedt om å rapportere 
på bruken av midlene, nærmere detaljer om dette vil 
komme. 
 
Økt lærertetthet ved skolene 
Det ble i statsbudsjettet for 2015 bevilget 200 mill som 
fra høsten 2015 skulle gå til tidlig innsats i skolen 
gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn. Midlene er 
øremerket til lærerstillinger for kommuner som ligger 
over lands-gjennomsnittet for beregnet gruppestørrelse 
2 på 1.-4. trinn i GSI. Utgangspunktet var årene 2012-
13, 2013-14 og 2014-15. Landsgjennomsnittet var 15,94 
og 100 kommuner lå over snittet, bl.a. Rælingen. 
Helårsvirkning av ordningen i 2016 forventes å bli ca 2 
mill. for Rælingen. 
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Økonomisk utvikling 
 
Historikk 
De senere årene er det gjennomført en økonomisk 
tilpasning i kommunens driftsbudsjett. Frem til 2009 
var det mulig å inntektsføre all momskompensasjon 
fra investeringsprosjekter i driftsregnskapet, og 
Rælingen kommune har saldert driftsbudsjettet med 
denne muligheten. Fra 2010 ble det innført en 
overgangsordning der en gradvis mindre andel av 
momskompensasjonen fra investeringer kunne 
inntektsføres i driftsregnskapet, fram til 2014 da all 
momskompensasjon fra investeringer inntektsføres 
direkte i investeringsregnskapet.  
 
Rælingen kommune har tilpasset seg denne regel-
endringen ved å innføre betydelige innsparings-tiltak i 
budsjettene i perioden 2010-2012 på til sammen godt 
over 30 mill. I budsjettprosessen 2012 var salderings-
strategien nøkterne og realistiske rammer, og 
økonomiske ubalanser ble rettet opp.  
 
I 2013 kunne Rælingen legge fram et budsjett uten 
store kutt, med videreføring av planlagte tiltak. I 2013 
viste det økonomiske resultatet i Rælingen balanse, 
med betydelige avsetninger til disposisjonsfond 
gjennom året. Ved utgangen av 2013 var 
disposisjonsfondet på 73,2 mill. 
 
I budsjettet for 2014 ble det funnet rom for styrkings-
tiltak for tilsammen 26,8 mill, som inneholdt flere nye 
stillinger, styrking av skolerammene, barnevern og 
ressurskrevende tjenester. Gjennom året i 2014 ble 
det brukt betydelige deler av disposisjonsfondet, til 
sammen nesten 33 mill til blant annet egenkapital-
innskudd ved bytte av pensjonsleverandør, forliks-
avtale ved anskaffelsesprosessen ved utvidelse av 
Løvenstadtunet, grunnerverv og barneskiheis i 
Marikollen. Deler av disse overføringene ble strøket i 
regnskapsavslutningen for å avlegge regnskap i 
balanse, men den underliggende driften i 2014 viste 
et samlet merforbruk på 6,8 mill. Saldo på 
disposisjonsfondet ved utgangen av 2014, korrigert 
for strykningen i regnskapsavslutningen, er ca 40 mill.  
 
I 2015 er det innarbeidet styrkingstiltak for ca 35,5 
mill, som blant annet kompenserer for kostnader 
knyttet til elevtallsvekst, vekst i barnehagene, 
barnevern og sosialhjelp, i tillegg til en relativt stor 
økning i antall ressurskrevende brukere. For å 
balansere budsjettet ble det lagt inn et prosentvis kutt 
i enhetsrammene på 0,5 %. Gjennom året 2015 ser vi 
i prognosene ut til å gå med et mindre overskudd, og 
det er forventet omtrent samme nivå på disposisjons-
fondet ved utgangen som ved inngangen av året, 
altså om lag 40 mill. 
 

 Budsjett 2016 
I statsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn en vekst 
som gir om lag 28 mill i realvekst for Rælingen. Nesten 
hele denne veksten er disponert gjennom ulike 
styrkingstiltak i rammene – gjennom justering av skole- 
og barnehagerammene knyttet til forventet endring i 
befolkningen, generelle styrkinger innen skoler, 
barnehager og hjemmetjenesten, etablering av 
paviljonger på 3 skoler, aktivitetsøkninger i hjemme-
sykepleien og ETT, enkeltstillinger innen fysioterapi og 
dagsenter, samt bemanning av utvidelse av 
Løvenstadtunet og økt omfang av ressurskrevende 
enkeltbrukere.  
 
Økonomiplan 2017-2019 
Videre i planperioden er det lagt til grunn en realvekst i 
kommunesektoren på samme nivå som 2016, og en 
befolkningsvekst i Rælingen på dagens nivå, slik at vi 
forventer større uttelling av realveksten også i perioden 
framover.  
 
Det er innarbeidet styrking av tjenestene iht 
befolkningsprognoser i planperioden, og vi ser at en 
større andel av realveksten vil måtte gå med til å betale 
renter og avdrag i planperioden og videre fremover. Med 
en høy befolkningsvekst blir det ekstra viktig å 
dimensjonere tjenestenivået så riktig som mulig, spesielt 
i de tjenestene som genererer behov for nye 
investeringer, slik at vi ikke risikerer å måtte bruke 
unødvendig mye av realveksten på å betjene lånegjeld.  
 
Langsiktig perspektiv 
I et lengre tidsperspektiv forventes det et utgiftspress 
knyttet til flere ulike faktorer. Demografi vil være en 
utfordring framover, både knyttet til befolknings-
sammensetning og befolkningsvekst. Eldrebølgen vil gi 
en lavere andel yrkesaktive og en større andel 
pleietrengende, og vi trenger å tilrettelegge for en 
forventet befolkningsvekst med økt tjenestebehov. 
Pensjonskostnadene forventes å øke. Brukerne stiller 
stadig høyere krav til kvalitet og kompetanse. Vi ser 
usikkerhet i rentemarkedet, og i nasjonal og 
internasjonal økonomi. For å møte disse utfordringene i 
fremtiden trenger vi allerede nå å etablere en langsiktig 
strategi og begynne å innrette oss etter dette. 
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Drift 
 
Hovedoversikt 
Driftsbudsjettet viser forventede løpende inntekter og 
anvendelsen av disse, herunder avsetninger for 
anvendelse i senere år og til finansiering av 
investeringer. Driftsbudsjettet består av sentrale 
budsjettposter og enhetsrammer. 
 
Økningen i skatt og rammetilskudd (frie inntekter) fra 
2015 til 2016 er beregnet til 52,7 mill, fra 779,5 til 
832,3 mill. Veksten og hvordan den er disponert er 
vist i tabell 1b. Endringer i sentrale poster som finans, 
pensjon og sentrale driftskostnader utgjør en redusert 
kostnad på 1,6 mill, som øker handlingsrommet for 
2016. Det er reduserte pensjonskostnader som er 
hovedforklaringen til dette.  
 
Det er funnet rom for styrkingstiltak for til sammen 
31,3 mill. 10,9 mill av disse er begrunnet i tiltak 
knyttet til økte kostnader ved befolkningvekst, som 
kompensasjon for elevtallsvekst, aktivitetsøkning 
innen hjemmesykepleien og ETT, bemanning og drift 
av utvidelse av Løvenstadtunet, samt leie av 
paviljonger på 3 skoler. Resterende styrkingstiltak er 
definert som midler disponert gjennom økt 
handlingsrom, og består av generelle styrkinger og 
nye enkeltstillinger, økte kostnader for 
ressurskrevende enkeltbrukere, oppretting av 
økonomiske ubalanser og driftskonsekvenser av nye 
investeringer. 
 
I tillegg er det satt av midler tilsvarende et overskudd 
på ca 1,6 mill til håndtering av usikkerhet i drifts-
budsjettet. 
 
Skatt og rammetilskudd 
Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og er 
inntekter kommunene kan disponere uten andre 
bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Gjennom 
inntektssystemet fordeles de frie inntektene til 
kommunene og fylkeskommunene. Budsjettet for 
kommunens frie inntekter er beregnet med 
utgangspunkt i en prognosemodell utarbeidet av 
Kommunenes Sentralforbund (KS) med nasjonale 
prognoser og lokale justeringer. 
 
Skatt 
Ved budsjettering av skatteinntekter legges det til 
grunn en fremtidig skattevekst på nivå med anslag for 
landet. Skatteveksten i 2014 ble 1,2 % for Rælingen 
og 1,9 % for landet. Historisk har Rælingen hatt en 
skattevekst på samme nivå som for landet, men har 
ligget både over og under de siste årene. For 2014 
forventet Rælingen en høyere vekst enn landet, men 
fikk reelt en lavere vekst. For 2015 og 2016 er det i 
beregningene lagt til grunn samme vekst for 
Rælingen som for landet, en vekst på 4,6 % i 2015 og 
7,4 % i 2016. 

 Tabell 2 – Hovedoversikt drift 

 
Tall i hele tusen 

 
 
Tabell 3 – Skatt og rammetilskudd 

 
Tall i hele tusen 

 
 
 

 

Just 

bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Skatt og rammetilskudd 779 540 832 300 853 900 877 300 898 900

Rentekompensasjon 4 600 4 200 3 900 3 500 3 400

Sentrale inntekter 784 140 836 500 857 800 880 800 902 300

Enhetsrammer 713 545 753 960 768 200 777 880 788 815

Sentral lønn og pensjon 5 436 10 700 10 700 10 700 10 700

Sentrale driftskostnader 6 140 5 750 8 050 7 650 7 150

Finans 61 600 62 600 67 600 67 700 73 100

Overføring til investering 1 800 1 900 1 900 1 900 1 900

Sentrale kostnader 74 976 80 950 88 250 87 950 92 850

Udekket/udisponert -4 381 1 590 1 350 14 970 20 635

Til/fra disposisjonsfond 4 381 -1 590 -1 350 -14 970 -20 635

Resultat 0 0 0 0 0

Just 

bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Skatt 438 140 470 300 480 300 490 500 501 000

Innbyggertilskudd 383 400 394 300 404 200 416 500 429 000

Utgiftsutjevning -50 500 -45 400 -45 700 -44 100 -45 000

Overgangsordninger -1 100 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Kompensasjon skattesvikt 3 000 0 0 0 0

Særskilt vurdering 1 300 2 400 2 400 2 400 2 400

Skjønnsmidler 3 400 3 200 3 200 3 200 3 200

Veksttilskudd 2 000 5 300 7 300 6 500 6 000

Inntektsutjevning -100 3 200 3 200 3 300 3 300

Rammetilskudd 341 400 362 000 373 600 386 800 397 900

Frie inntekter 779 540 832 300 853 900 877 300 898 900
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Rammetilskudd 
Rammetilskuddet til kommunene består av flere 
deler. Den største delen er et innbyggertilskudd som 
er et likt beløp per innbygger, kr 22 800,- i 2016. 
 
Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra 
kommuner som er rimeligere å drive enn lands-
gjennomsnittet til kommuner som er dyrere å drive, 
og dette utgjør utgiftsutjevningen. Rælingen defineres 
som «lettdrevet» og får et trekk i rammetilskuddet 
tilsvarende 45,5 mill i 2016. Størst trekk får vi fordi vi 
har færre eldre enn landsgjennomsnittet, og samtidig 
blir vi kompensert for å ha flere barn.  
 
Overgangsordninger skal skjerme kommunene mot 
brå nedganger i rammetilskuddet fra år til år. 
Rælingen er i vekst og er derfor bare med og 
finansierer ordningen.  
 
Gjennom særskilte fordelte midler ligger det i 
Rælingens frie inntekter en satsing på til sammen 2,4 
mill til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er en 
økning på ca 1 mill fra 2015.  
 
Skjønnsmidler blir fordelt skjønnsmessig fra 
Fylkesmannen, og kan brukes til å kompensere for 
spesielle forhold som ikke fanges opp i det ordinære 
inntektssystemet. Skjønnsmidlene er redusert noe i 
2016 og forutsatt på samme nivå videre i perioden.  
 
Veksttilskuddet skal kompensere kommuner med 
store investeringsbehov knyttet til høy befolknings-
vekst. Ordningen er styrket i statsbudsjettet de siste 
årene, og med høy befolkningsvekst gir dette 
Rælingen en økning i veksttilskuddet. 
 
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatte-
inntektene mellom kommunene. For 2016 er det lagt 
til grunn en forventet inntekt basert på et beregnet 
skattenivå noe under landsgjennomsnittet.  
 
Rentekompensasjon 
Det er lagt til grunn at Husbankens rente i 2016 vil 
være 1,9 %. Det er lagt inn en svak renteøkning i 
planperioden. Den delen av rentekompensasjonen 
som er knyttet til utdanningsdirektoratet er fastsatt for 
2016 og blir på 1,34 %. 2017 er siste året for denne 
kompensasjonen. 
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Enhetsrammer 
Enhetenes budsjettrammer skal finansiere enhetenes 
løpende drift og utvikling med rammestyring som 
prinsipp. Endringene i enhetsrammer fra 2015 til 
2016 er delt inn i fire ulike kategorier; tekniske 
justeringer, lønns- og prisjustering, styrking og 
innsparing.  
 
Tekniske justeringer består av konsekvens-
justeringer, overheng lønnsoppgjør, reversert overført 
overskudd og underskudd på enhetsrammene, 
interne overføringer mellom enheter og omfordelings-
effekter av kriteriemodeller. Konsekvensjusteringer 
viser endringer i tidligere vedtatte tiltak, for eksempel 
helårseffekter eller uttrekk av ettårige tiltak.  
 
Lønns- og prisjusteringer i enhetenes rammer i 2016 
dekkes av deflator i frie inntekter. Det er ikke lagt inn 
ytterligere lønns- og prisjusteringer for planperioden. 
Avsetning til de ordinære lønnsoppgjørene gjøres 
sentralt, og kompenseres i enhetenes rammer når 
oppgjørene er avklart.  
 
Styrkinger er endringer i enhetenes rammer som skal 
gjøre enhetene i stand til å yte økte tjenester i 
henhold til forventet økt behov gjennom den 
demografiske utviklingen. Realveksten i de frie 
inntektene skal blant annet finansiere styrking av 
tjenestetilbudet ved økt behov. For budsjettåret 2016 
er tiltakene basert på konkrete innspill, mens for 
planperioden er det anslått generelle styrkinger i de 
ulike sektorene basert på befolkningsprognoser og 
kjente forhold, for eksempel oppbemanning av 
planlagte nye tjenestetilbud.  
 
Det er innarbeidet styrkingstiltak for til sammen 31,3 
mill, mens tekniske justeringer og lønns- og 
prisjusteringstiltak utgjør hhv om lag 4-5 mill hver. 
 
For en fullstendig oversikt over innarbeidede 
driftstiltak i enhetsrammene, se kapittel «driftstiltak». 

 Tabell 4a - Enhetsrammer 

 
Tall i hele tusen 

 
 
Tabell 4b – Utvikling i enhetsrammer 

 
 

  

Just bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Støtteenheter 89 203 96 230 94 370 93 500 94 665

Skoler 157 615 166 280 171 580 175 330 178 630

Barnehager 133 279 135 900 134 400 136 400 139 900

Kultur 13 662 14 150 13 930 13 770 13 840

Helse og omsorg 302 832 323 130 334 950 340 050 342 950

Teknisk 16 954 18 270 18 970 18 830 18 830

Enhetsrammer 713 545 753 960 768 200 777 880 788 815

Enhetsrammer 2015 713 545

Tekniske justeringer 4 195

Lønns- og prisjustering 4 943

Styrking 31 280

Enhetsrammer 2016 753 960
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Sentral lønn og pensjon 
 
Lønnsavsetning 
I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet 
årslønnsvekst på 2,7 % i 2016 og overhenget fra 
2015 er anslått til 0,6 %. Kommunens lønnsavsetning 
for 2016 er beregnet i forhold til dette anslaget og 
med en forventet virkningsdato fra 1. mai. Kommunen 
har et mål om å øke kompetansen blant ansatte. 
Derfor er det flere ansatte som nå er under utdanning 
i regi av kommunen. I løpet av 2016 forventes det at 
flere ansatte er ferdig og dermed får økt lønn som en 
konsekvens av økt kompetanse. Dette er det tatt 
høyde for i lønnsavsetningen. Samlet er det avsatt kr 
12,4 mill i 2016. 
 
Pensjonsavsetning 
Det avsettes en fast prosentsats av lønnskostnadene 
ute på enhetene til dekning av kommunens pensjons-
kostnader. Det har lenge vært et stort positivt avvik 
mellom nettopensjonskostnad (regnskap) og 
pensjonspremie (innbetalt premie). Dette har ført til 
høyt akkumulert premieavvik og utsatt kostnad som 
kommunen årlig må kostnadsføre i tillegg til årets 
regnskapskostnad. I tabell 5b ser man utviklingen 
sammenhengen mellom premie og 
regnskapskostnaden. 
 
I 2015 ble det innført en ny uførelov som har medført 
lavere pensjonskostnader og som også er tilfelle for 
2016. Vi velger likevel å avsette samme % sats ute 
på enhetene, men heller budsjettere med en inntekt 
på 5 mill på fellesområdet. Det er fortsatt forventet et 
positivt avvik på pensjon knyttet til beregninger 
mottatt i september. Men erfaringsmessig endrer 
dette seg noe når nye beregninger foretas på 
oppdatert lønnsmasse.  
  
Samlet budsjetterte kostnader for seniorordningen, 
OU-midler12 og gruppeliv og ulykkesforsikringer er 
beregnet til 3,3 mill. 

 Tabell 5a – Sentral lønn og pensjon 

 
Tall i hele tusen 

 
 
 
Tabell 5b – Sammenheng mellom innbetalt pensjons-
premie og regnskapskostnad pensjon 
 

 
Tall i hele tusen 

 

 

                                                 
12 Opplysnings- og utviklingsmidler 

Just 

bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Lønnsavsetning 1 936 12 400 12 400 12 400 12 400

Seniorordning 1 700 2 200 2 200 2 200 2 200

Personforsikringer og OU 1 300 1 100 1 100 1 100 1 100

Pensjon 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Sentral lønn og pensjon 5 436 10 700 10 700 10 700 10 700

Regn 

2014

Prog 

2015

Bud 

2016

Fakturert pensjonspremie 83 382 73 231 86 302

Bruk av premiefond -11 714 -9 000 0

Pensjonspremie(innbetalt) 71 668 64 231 86 302

Årets Premieavvik -6 794 -600 -20 011

Amortisert premieavvik fra tidligere år 3 786 4 762 5 133

Andel arbeidstaker og aktivum -8 877 -9 500 -9 811

Regnskapskostnad pensjon eksl arbeidsgiveravgift 59 784 58 893 61 613
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Sentrale driftskostnader 
 
Tilskudd Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn 
Driftstilskuddet til kirkelig fellesråd er oppjustert fra 
2015 med kommunal deflator tilsvarende 2,7 %. 
I tillegg er det lagt inn en generell styrking på kr 
100 000,- som følge av stor befolkningsvekst. 
 
Driftstilskuddet til andre trossamfunn følger 
automatisk nivået til kirkelig fellesråd per medlem.  
 
Internfakturering  
Etter 2016 er den første store investeringen i Øyeren 
IKT knyttet til infrastruktur nedbetalt. Intern-
faktureringen faller derfor betydelig fra 2017. 
 
Gebyrinntekter og betalingsgebyrer 
Gebyrinntekter består av inntekter fra fakturagebyr, 
purregebyr og morarenter. Betalingsgebyrer er 
bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken 
knyttet til ulike banktjenester. Budsjettene er 
videreført på omtrent samme nivå som de siste 
årene. 
 
Avskrivninger 
Budsjettet for avskrivninger for 2016 er beregnet med 
utgangspunkt i balanseførte verdier på eiendeler og 
anleggsregisteret ved utgangen av 2014 og et 
estimat for nye investeringer i 2015. Avskrivningene 
er estimert ut fra levetid og kostpris, og er videreført 
på samme nivå i planperioden. Avskrivninger har 
ingen netto effekt på resultatet, men skal bruttoføres 
og synliggjøres i regnskapet.  
 
 
 
 

 Tabell 6 – Sentrale driftskostnader 

 
Tall i hele tusen 

 
 

 
  

Just 

bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Tilskudd Kirkelig fellesråd 7 570 7 870 7 870 7 870 7 870

Tilskudd andre trossamfunn 1 000 1 180 1 180 1 180 1 180

Internfakturering -3 250 -3 400 -1 100 -1 500 -2 000

Gebyrinntekter -100 -100 -100 -100 -100

Bankgebyrer 200 200 200 200 200

Tapsføring sykepenger 720 0 0 0 0

Avskrivninger 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Motpost avskrivninger -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Sentrale driftskostnader 6 140 5 750 8 050 7 650 7 150
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Finans 
Det er lagt til grunn at gjennomsnittlig 3 mnd NIBOR13 
i 2016 vil være på 1,0 % i 2016 økende med 0,2 % pr 
år til 1,6 % i 2019. Det er videre lagt til grunn at nye 
lån og nye lånebetingelser ved refinansiering vil få en 
margin på 50 pkt. Videre er det lagt til grunn at 
kommunen for 2016 binder 100 mill i 10 år på 2,0 % 
og 100 mill i 5 år til 1,35 %. Grunnlagsrente for 
Husbanken er anslått til 0,9 % i 2015, med en margin 
på 1,0 % gir dette en rente i Husbanken på 1,9 % 
økende med 0,1 i året til 2,2 % i 2019. 
 
Renteinntektene for 2016 er basert på en gjennom-
snittlig rente på ca 2 % og gjennomsnittlig plassert 
kapital på 200 mill, samt at 120 mill formidlingslån 
skal være utlånt.  
 
Det er beregnet minsteavdrag for 2016 basert på en 
gjennomsnittlig levetid for anleggsmidlene på ca 30 
år. I tillegg er det beregnet ekstraordinært avdrag i 
forhold til investering i felles infrastruktur gjennom 
Øyeren IKT. 
 
Overføring til investering 
I 2016 og videre i planperioden er det forutsatt et årlig 
egenkapitalinnskudd til KLP, vår pensjonsleverandør. 
 
Avsetning disposisjonsfond 
Det er i budsjettet for 2016 fortsatt en overføring på 
om lag 1,6 mill til disposisjonsfondet. Anslaget videre 
i planperioden er usikkert, men viser at anslagene 
inneholder tilstrekkelig vekst i frie inntekter til å dekke 
det forventede kostnadsnivået i en fireårsperiode, 
med de forutsetningene som er tatt i anslagene. 
 
 

 Tabell 7 – Finans 

 
Tall i hele tusen 

 
 
 

 

                                                 
13 «Norwegian Interbank Offered Rate» 

Just 

bud 

2015 2016 2017 2018 2019

Renteinntekter -8 700 -6 900 -5 800 -6 600 -7 600

Renteutgifter 31 600 27 700 30 300 30 900 34 200

Avdrag 38 700 41 800 43 100 43 400 46 500

Finans 61 600 62 600 67 600 67 700 73 100
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Driftstiltak 
 
Tabell 8 – Utvikling enhetsrammer 

 
 
  

Just bud 

2015 T
e
k
n
is

k
e
 

ju
s
te

ri
n
g
e
r

L
ø

n
n
s
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o
g
 

p
ri
s
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n
g

S
ty
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g

2016 2017 2018 2019

Politisk virksomhet 5 163 -500 1 250 5 910 6 160 5 660 6 160

Rådmannskontoret 18 035 553 50 1 350 19 990 19 200 19 200 19 200

Organisasjonsenheten 18 413 -89 75 660 19 060 19 060 19 060 19 060

Økonomienheten 11 879 116 147 -1 220 10 920 9 930 9 930 9 930

Øyeren IKT 9 831 -790 390 9 430 9 410 9 410 9 410

Eiendomsenheten 25 882 270 390 4 380 30 920 30 610 30 240 30 905

Støtteenheter 89 203 -440 662 6 810 96 230 94 370 93 500 94 665

Blystadlia skole og barnehage 17 548 -538 17 010 17 010 17 010 17 010

Fjerdingby skole 22 420 -59 22 360 22 360 22 360 22 360

Løvenstad skole 15 931 81 16 010 16 010 16 010 16 010

Nordby skole 9 790 482 10 270 10 270 10 270 10 270

Rud skole 22 328 199 22 530 22 530 22 530 22 530

Marikollen u-skole 27 240 1 739 28 980 28 980 28 980 28 980

Sandbekken u-skole 22 387 1 042 23 430 23 430 23 430 23 430

Smestad skole 14 669 1 797 16 470 16 470 16 470 16 470

Felles skoler 5 302 -3 330 7 245 9 220 14 520 18 270 21 570

Skoler 157 615 1 413 0 7 245 166 280 171 580 175 330 178 630

Mårbakken barnehage 5 013 -194 -1 000 3 820 2 320 2 320 2 320

Sannum barnehage 10 450 -296 10 150 10 150 10 150 10 150

Elgen barnehage 6 575 -168 6 410 6 410 6 410 6 410

Løvlia barnehage 8 705 -683 8 020 8 020 8 020 8 020

Lilleborg og Torva barnehage 15 240 -504 14 740 14 740 14 740 14 740

Løvenstad barnehage 8 541 -1 357 7 180 7 180 7 180 7 180

Heimen barnehage 6 751 -75 6 680 6 680 6 680 6 680

Felles barnehager 72 004 3 996 2 900 78 900 78 900 80 900 84 400

Barnehager 133 279 719 2 900 -1 000 135 900 134 400 136 400 139 900

Kultur- og fritidsenheten 13 662 -238 217 510 14 150 13 930 13 770 13 840

Kultur 13 662 -238 217 510 14 150 13 930 13 770 13 840

Enhet familie og helse 61 465 1 000 491 2 224 65 180 65 180 65 180 65 180

NAV 25 743 -300 100 25 540 25 540 25 540 25 540

Hjemmebaserte tjenester 56 217 -535 7 261 62 940 59 400 59 400 59 400

Institusjonstjenester 84 345 1 857 -450 85 750 81 800 81 800 81 800

Tilrettelagte tjenester 73 190 -389 232 4 328 77 360 79 560 82 660 83 560

Tjenestekontoret for helse og omsorg 23 442 509 120 923 24 990 25 150 25 150 25 150

Felles helse og omsorg -21 570 0 2 943 -18 630 -1 680 320 2 320

Helse og omsorg 302 832 2 142 943 17 229 323 130 334 950 340 050 342 950

Kommunalteknikk 22 640 -195 203 490 23 140 23 840 23 700 23 700

Kommunalteknikk, selvkost -9 300 700 -8 600 -8 600 -8 600 -8 600

Utbyggingsservice 4 714 -6 18 4 730 4 730 4 730 4 730

Utbyggingsservice, selvkost -1 100 100 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Teknisk 16 954 599 221 490 18 270 18 970 18 830 18 830

Enhetsrammer 713 545 4 195 4 943 31 284 753 960 768 200 777 880 788 815
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Tabell 9a – Tekniske justeringer i enhetsrammene  

 
 
Tabell 9b – Lønns- og prisjustering i enhetsrammene 

 
 
  

2016 2017 2018 2019

Rådmannskontoret Flytting av midler fra ØIKT - telefonsentral 200 200 200 200

Politisk virksomhet Valg -500 0 -500 0

Organisasjonsenheten 100 % prosjektlederstilling (toårig tiltak) -440 -440 -440 -440

Organisasjonsenheten Flytting av midler fra ØIKT - Ephorte 190 190 190 190

Øyeren IKT Felles infrastruktur og justert rente for internfakturering (nedtrappes)-260 -280 -280 -280

Øyeren IKT Flytting av midler til RMK og ORG -390 -390 -390 -390

Felles skoler Ressurslærerordningen revurderes fra 2017/2018 0 -550 -1 000 -1 000

Kultur- og fritidsenheten Kulturskole i SFO revurderes fra 2017/2018 0 -250 -500 -500

Kultur- og fritidsenheten Imiid-prosjektet (ettårig tiltak) 0 -50 -50 -50

Kultur- og fritidsenheten Støtte til Fetsund lenser (ettårig tiltak) -100 -100 -100 -100

Kultur- og fritidsenheten Kulturskole fordypning revurderes fra 2017 0 -50 -50 -50

Enhet familie og helse Turnuslege (helårsvirkning) 20 20 20 20

Enhet familie og helse Turnuskandidat fysioterapeut (helårsvirkning) 160 160 160 160

Hjemmebaserte tjenester Økt norm hjemmehjelp (helårsvirkning) 540 540 540 540

Tilrettelagte tjenester Økt behov for avlastning i bolig (helårsvirkning) 130 130 130 130

Tilrettelagte tjenester Bemanningsøkning kjøp av praktisk bistand (helårsvirkning) -260 -260 -260 -260

Kommunalteknikk Spillemidler barneskiheis (ettårig tiltak) 0 700 700 700

Kommunalteknikk, selvkost Justerte selvkostrammer 700 700 700 700

Utbyggingsservice, selvkost Justerte selvkostrammer 100 100 100 100

Sum konsekvensjusteringer 90 370 -830 -330

1. tertial 2015 - konsekv.just. -845 -845 -845 -845

2. tertial 2015 - konsekv.just. 0 0 0 0

Reversert overf. fra 2014 -391 -391 -391 -391

Overheng lønnsoppgj. 2015 3 477 3 477 3 477 3 477

Kriteriemodeller 1 864 1 864 1 864 1 864

Sum tekniske justeringer 4 195 4 475 3 275 3 775

2016 2017 2018 2019

Politisk virksomhet Økt tilskudd kontrollutvalg 25 25 25 25

Rådmannskontoret Lønnsglidninger 50 50 50 50

Organisasjonsenheten Prisøkning kontingenter og lisenser 75 75 75 75

Økonomienheten Økt tilskudd revisjon 12 12 12 12

Økonomienheten Lønnsglidninger 110 110 110 110

Eiendomsenheten Indeksregulering (inntekter og utgifter) 390 390 390 390

Felles barnehager Prisstigning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2 900 2 900 2 900 2 900

Kultur- og fritidsenheten Lønnsglidninger 217 217 217 217

Enhet familie og helse Økte KS-satser barnevern 400 400 400 400

Enhet familie og helse Økt tilskudd legevaktsamarbeid 91 91 91 91

NAV Økt tilskudd Romerike krisesenter 100 100 100 100

Tilrettelagte tjenester Prisøkning kjøp av praktisk bistand 232 232 232 232

Tjenestekontoret for helse og omsorgPrisøkning kjøp av BPA 120 120 120 120

Kommunalteknikk Indeksregulering 90 90 90 90

Kommunalteknikk Økt tilskudd NRBR 113 113 113 113

Utbyggingsservice Økt tilskudd regionkontor landbruk 18 18 18 18

Sum lønns- og prisjusteringer 4 943 4 943 4 943 4 943



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

46 

  

Tabell 9c – Styrking i enhetsrammene 

 

2016 2017 2018 2019

Rådmannskontoret Beregning av klimagassutslipp og energibruk 100 100 100 100

Rådmannskontoret Økte utgifter for sekretariat viltnemnda 30 30 30 30

Rådmannskontoret Utviklingsarbeid IKT 200 200 200 200

Rådmannskontoret Driftskonsekvenser av nye ikt-systemer 20 230 230 230

Rådmannskontoret Utredninger knyttet til fremtidige investeringer 1 000 0 0 0

Politisk virksomhet Folkeavstemming 250 0 0 0

Politisk virksomhet Økning av godtgjøring til folkevalgte 1 000 1 000 1 000 1 000

Organisasjonsenheten Lærlinger 460 460 460 460

Organisasjonsenheten Velferdsbudsjett 200 200 200 200

Økonomienheten Kompas 50 50 50 50

Økonomienheten Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen -1 320 -2 310 -2 310 -2 310

Økonomienheten Driftskonsekvenser av nye ikt-systemer 50 50 50 50

Øyeren IKT Styrket vaktordning 390 390 390 390

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av utvidelse Løvenstadtunet 250 1 000 1 000 1 000

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av boliger for rusmiddelavhengige 0 -310 -620 -620

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av Løvenstadvegen boliger 0 -60 -120 -120

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av Hauger boliger 0 -280 -380 -380

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av Smestad skole 0 0 0 350

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser av Kommunale bygg i sentrum 0 0 0 175

Eiendomsenheten Paviljonger 2 900 2 900 2 900 2 900

Eiendomsenheten Ny renholdsavtale 290 290 290 290

Eiendomsenheten Midlertidig stillingsressurs 550 0 0 0

Eiendomsenheten Fornying av bilpark 240 380 480 620

Eiendomsenheten ISY – FDV og eiendomsregister 150 150 150 150

Felles skoler Utvikling i elevtall 5 000 10 500 14 700 18 000

Felles skoler Ny naturfagstime 250 600 600 600

Felles skoler Generell styrking 1 000 1 000 1 000 1 000

Felles skoler Økt lærertetthet 1 000 1 000 1 000 1 000

Mårbakken barnehage Utvikling i barnetall -1 000 -2 500 -2 500 -2 500

Felles barnehager Utvikling i barnetall 0 0 2 000 5 500

Felles barnehager Økt foreldrebetaling -500 -500 -500 -500

Felles barnehager Moderasjonsordninger foreldrebetaling 200 200 200 200

Felles barnehager Generell styrking 300 300 300 300

Kultur- og fritidsenheten Elevtallsvekst kulturskolen 110 240 330 400

Kultur- og fritidsenheten Rælingen bygdetun 100 100 100 100

Kultur- og fritidsenheten Tilskudd til drift av idrettsanlegg 300 300 300 300

Enhet familie og helse Nedre Romerike legevakt 230 230 230 230

Enhet familie og helse Barnevern - plasserte barn 1 100 1 100 1 100 1 100

Enhet familie og helse Basistiltskudd fastleger 190 190 190 190

Enhet familie og helse 50 % stilling privat fysioterapihjemmel 200 200 200 200

Enhet familie og helse Rusforebyggende tiltak til ungdom under 18 år 500 500 500 500

Hjemmebaserte tjenester Aktivitetsøkning hjemmesykepleien 740 740 740 740

Hjemmebaserte tjenester Dokumentasjonsrom samlokaliserte 230 90 90 90

Hjemmebaserte tjenester Nye boliger for mennesker med rusmiddelavhengighet 0 4 000 4 000 4 000

Hjemmebaserte tjenester Generell styrking 1 340 1 340 1 340 1 340

Hjemmebaserte tjenester Økt bemanning 1,8 årsverk samlokalisert avdeling 1 350 1 350 1 350 1 350

Hjemmebaserte tjenester Kjøp av institusjonsplasser psykisk helse og rus 3 800 0 0 0

Hjemmebaserte tjenester Kjøp av institusjonsplasser -3 800 -3 800 -3 800 -3 800

Hjemmebaserte tjenester Ressurskrevende tjenester - barn i hjemmebaserte tjenester 3 600 0 0 0

Institusjonstjenester Ressurskrevende tjenester, enkeltbrukere 7 550 0 0 0

Institusjonstjenester Ressurskrevende tjenester, enkeltbrukere -10 370 -10 370 -10 370 -10 370

Institusjonstjenester 100 % stillig leder dagsenter 670 670 670 670

Institusjonstjenester Utvidelse av Løvenstadtunet 1 700 5 300 5 300 5 300

Tilrettelagte tjenester Aktivitetsøkning 900 1 000 1 000 1 000

Tilrettelagte tjenester Kjøp av transport aktivitetssenter 260 260 260 260

Tilrettelagte tjenester Utvidelse av Løvenstadvegen og hauger boliger 0 2 100 5 200 6 100

Tilrettelagte tjenester Barneboliger (helårsvirkning) 3 170 3 170 3 170 3 170

Tjenestekontoret for helse og omsorgProsjekt - 20 % innsatsteam 120 0 0 0

Tjenestekontoret for helse og omsorgØkt omfang BPA-ordning 120 400 400 400

Tjenestekontoret for helse og omsorgEndret tilbud fra avlastning til barnebolig 680 680 680 680

Felles helse og omsorg Ressurskrevende tjenester 0 14 950 14 950 14 950

Felles helse og omsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester -600 -600 -600 -600

Felles helse og omsorg Øyeblikkelig hjelp 3 500 3 500 3 500 3 500

Felles helse og omsorg Samhandling 40 40 40 40

Felles helse og omsorg Vekst i helse- og omsorgssektoren 0 2 000 4 000 6 000

Kommunalteknikk Lærlinger 140 140 0 0

Kommunalteknikk Oppgraderinger av badeanlegg, turveier, etc. 350 350 350 350

Sum styrkinger 31 280 45 240 56 120 66 555
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Tekniske justeringer 
 
Politisk virksomhet  
 
Valg 
Annenhvert år er valgår, med et kostnadsanslag på kr 
500 000,-. 
 
Rådmannskontoret  
 
Flytting av midler fra Øyeren IKT - telefonsentral 
Rådmannskontoret tar over systemansvar for 
telefonsentral fra Øyeren IKT. 
 
Organisasjonsenheten  
 
100 % prosjektleder 
Uttrekk av toårig tiltak innarbeidet i HP 2014-2017. 
 
Flytting av midler fra Øyeren IKT - Ephorte 
Organisasjonsenheten tar over systemansvar for 
kommunens arkivsystem fra Øyeren IKT. 
 
Øyeren IKT  
 
Flytting av midler til RMK og ORG 
Systemansvar for telefonsentral og arkivsystem 
overføres til hhv rådmannskontoret og 
organisasjonsenheten. 
 
Felles infrastruktur og rente for internfakturering 
Det er justert for endring i kostnader knyttet til 
investeringsprosjekter som er felles for kommunene.  
 
Felles skole 
 
Ressurslærerordningen revurderes fra 2017/2018 
Fullfinansiering av ressurslærerordningen er lagt inn 
ut skoleåret 2016-2017. Ordningen vil vurderes på 
nytt før 2017. 
 
 
Kultur  
 
Kulturskole i SFO revurderes fra 2017/2018 
Finansieringen av kulturskole i SFO er tatt vekk for 
kommunene, men den er foreløpig valgt videreført. 
 
Imiid-prosjektet 
Uttrekk i 2017 av tiltak innarbeidet i HP 2015-2018, 
som er videreført på samme nivå i 2016. 
 
Støtte til Fetsund lenser 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i HP 2015-2018. 
 

 Kulturskole fordypning revurderes fra 2017 
Det ble i 2014 bevilget kr 115 000,- til et pilotprosjekt for 
fordypning i musikk og dans. I HP 2015-2018 ble det 
bevilget kr 50 000,- for 2015 og 2016 til videreføring av 
prosjektet. Prosjektet vil vurderes på nytt før 2017. 
 
Enhet familie og helse  
 
Turnuslege og turnuskandidat fysioterapeut 
(helårsvirkning) 
Helårsvirkning av tiltak innarbeidet i HP 2015-2018. 
 
Hjemmebaserte tjenester 
 
Økt norm hjemmehjelp (helårsvirkning) 
Helårsvirkning av tiltak innarbeidet i HP 2015-2018. 
 
Tilrettelagte tjenester  
 
Økt behov for avlastning i bolig (helårsvirkning) 
Helårsvirkning av tiltak innarbeidet i HP 2015-2018. 
 
Bemanningsøkning kjøp av praktisk bistand 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i HP 2015-2018. 
 
Kommunalteknikk  
 
Spillemidler barneskiheis 

Kommunen forskutterte spillemidlene i forbindelse med 
tilskudd til barneskiheis i 2014. Spillemidlene er ventet å 
komme i 2016. 
 
Justerte selvkostrammer 
Rammen er justert i forhold til forventet nivå på indirekte 
driftsutgifter 2016, investeringer i 2015 og 2016, 
rentenivå i 2016 og fond ved utgangen av 2015. 
 
Utbyggingsservice  
 
Justerte selvkostrammer 
Rammen er justert i forhold til forventet nivå på indirekte 
driftsutgifter 2016, investeringer i 2015 og 2016, 
rentenivå i 2016 og fond ved utgangen av 2015. 
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Lønns- og prisjustering 
 
Politisk virksomhet  
 
Økt tilskudd kontrollutvalg 
Økning i tilskuddet i henhold til budsjett i særutskrift 
fra kontrollutvalget.  
 
Rådmannskontoret  
 
Lønnsglidninger  
Økte lønnskostnader som skyldes nytilsetting med 
høyere lønnsnivå. 
 
Organisasjonsenheten  
 
Prisstigning kontingenter og lisenser 
Dette gjelder i hovedsak KS-kontigenten, bedrifts-
helsetjeneste med Solheim HMS reguleres for 
lønnsoppgjør, kvalitetslosen samt noen mindre 
systemer. 
 
Økonomienheten 
 
Økt tilskudd revisjon 
Økt tilskudd til revisjon i henhold til særutskrift fra 
kontrollutvalget.  
 
Lønnsglidninger  
Økte lønnskostnader omorganisering og ansiennitets-
opprykk. 
 
Eiendomsenheten  
 
Indeksregulering (inntekter og utgifter) 
Det er gjort en nettobetraktning av indeksregulering 
av driftsutgifter fratrukket indeksregulering av 
husleieinntekter. 
 
Barnehager  
 
Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

Kommunen utbetaler kommunalt tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. Tilskuddet beregnes ut fra 
fastsatte tilskuddssatser for drift og kapital per 
heltidsplass. Satsene for drift øker fra 2015 til 2016 
med omtrent 3,8 %. Satser for kapital er foreløpig 
ikke kjent, men vi vet at det fra 2016 vil bli 
differensierte satser ut ifra barnehagens byggår. Ut 
ifra dette er det foretatt et anslag på forventet endring 
i kapitalsatsen. Dette er fortsatt usikkert. 
 
Kultur- og fritidsenheten  
 
Lønnsglidninger 
Økte lønnskostnader som skyldes nytilsetting med 
høyere lønnsnivå, lønnharmonisering og 
kompetansetillegg. 
  
 

 Enhet familie og helse  
 
Økte KS-satser barnevern 
Økte kommunale egenandeler i statlige tiltak, justeringer 
av arbeidsgodtgjøring fosterhjem, andre prisøkninger. 
 
Økt tilskudd legevaktsamarbeid 
Nedre Romerike legevakt finansieres ved tilskudd fra 
medlemskommunene, beregnet beløp per innbygger 
ganget med folketall per 1.1.2016. Sats per innbygger i 
2016 er beregnet til kr 218,-. 
 
Nav  
 
Økt tilskudd Romerike krisesenter 
Tilskuddet til krisesenteret øker med 9,5 %. Lønns-
budsjettet er økt med 19 % for å oppbemanne i forhold 
til det økende antall beboere. Lavere finansutgifter gjør 
at totalen ikke øker mer. 
 
Tilrettelagte tjenester  
 
Prisstigning kjøp av heldøgnplass 
Generell prisøkning kjøp av heldøgnplasser. 
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg  
 
Prisstigning kjøp av BPA 

Prisøkning kjøp av brukerstyrt personlig assistanse. 
 
Kommunalteknikk  
 
Indeksregulering  
Økte kostnader som følge av økte priser på innkjøp av 
varer og tjenester. Kostnadsøkning begrunnes med 
gjeldende konsumprisindeks.  
 
Økt tilskudd NRBR 
NRBR øker kostnadene med deflator, mens utslaget for 
Rælingen er noe mindre pga at eierandelene har blitt 
endret som følge av engangsoppgjør i 2015.  
 
Utbyggingsservice  
 
Økt tilskudd regionkontor landbruk 
Rælingen er med i regionkontoret for landbruk og det 
kompenseres for økt tilskudd. 
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Styrking 
 
Rådmannskontoret 
 
Beregning av klimagassutslipp og energibruk 
Som en oppfølging av kommunedelplan klima og 
energi, vedtatt av kommunestyret 26. august 2015, 
skal kommunen bestille en beregning av klimagass-
utslipp og energibruk. Regnskapet skal gjennomføres 
for første gang i 2016 på 2015 tall, men er skissert i 
planen at skal være et løpende tiltak, slik at 
kommunen får utarbeidet en beregning av klimagass-
utslipp og energibruk årlig fra og med 2016.  
 
Økte utgifter for sekretariat viltnemda 
Regionkontor landbruk overtok i 2014 sekretariats-
funksjonen for viltnemda med tilhørende vilt-
forvaltningsoppgaver. Erfaringer fra 2014 og 2015 
tilsier at viltnemndsekretæroppgavene utgjør mer enn 
en 15 % stilling og kommunen øker derfor budsjettet i 
samsvar med dette.  
 
Utviklingsarbeid IKT 
Det er opprettet et toårig prosjekt for å samordne 
utviklingsarbeid og investeringer innenfor bruk av IKT 
og velferdsteknologi i hele organisasjonen. Prosjektet 
er delvis finansiert av investeringsmidler. Det er lagt 
inn kr 200 000,- for å styrke den delen av prosjekt 
som skal finansieres av driftsmidler. 
 
Driftskonsekvenser av nye IKT-systemer 
Rammebevilgningen til investeringer i IKT-systemer 
fører med seg økte driftskostnader. For 2016 er 
midlene fordelt på de enhetene som har system-
ansvar, mens beløpene for 2017-2019 er anslag på 
hva som forventes og midlene ligger samlet på 
rådmannskontoret.  
 
Utredninger knyttet til fremtidige investeringer 
Tiltaket er knyttet til utredning av følgende behov: 
1. Utvide Marikollhallen 
2. Nytt idrettsanlegg på Nordby 
3. Ny flerbrukshall 
4. Ny Rud skole (vurderinger knyttet til Løvenstad og 

Sandbekken inkl. hallkapasiteten skal inngå) 
5. Renovering av Sandbekkhallen 
 
Politisk virksomhet 
 
Folkeavstemming 
Det settes av midler for gjennomføring av folke-
avstemming knyttet til kommunereformen. Det er ikke 
mulig å bruke samme valgadministrative system EVA 
som brukes ved ordinære valg slik at kommunen må 
etablere egen gjennomføring og manuell opptelling. 
Det legges til grunn en kostnad på halvparten av 
ordinær valggjennomføring. 
 

 Økt godtgjøring til folkevalgte 
Tiltaket er begrunnet i følgende endringer i 
godtgjøringsregulativet: 
1. Varaordfører heves fra 20 % til 30 % av ordførers 

godtgjøring 
2. Formannskapsmedlem heves fra 3 % til 6 % 
3. Komiteleder 8 % som nå 
4. Gruppeleder stor gruppe, 6 og flere, fra 3 % til 8 % 
5. Gruppeleder liten gruppe, 5 og færre, fra 2 % til 4 % 
6. Møtegodtgjørelse heves fra kr 900/450,- til kr 

1200/600,- pr møte 
7. Møtegodtgjørelse for møtende vara i formannskapet 

settes til kr 2000,- 
8. Endringene trer i kraft med virkning fra 1. oktober 

2015 
 
Organisasjonsenheten 
 
Velferdsbudsjett 
Velferdsbudsjett for ansatte inneholder kostnader til 
faste velferdstiltak, arrangementer som er obligatoriske i 
introduksjonsprogrammet for nyansatte, samt midler til 
gaver ved jubileum og markeringer for pensjonister. En 
gjennomgang av disse arrangementene, samt en frem-
skriving av antall pensjonister og jubilanter de 
kommende årene viser behov for å øke velferds-
budsjettet til totalt kr 312 000,- for 2016.   
 
Lærlinger 
Rælingen kommune har kommunestyrevedtak på at vi 
skal ha én lærling pr 1000 innbyggere, pt. 17 stk. 
Opplæringsringen for offentlig sektor på Romerike sikrer 
at opplæringen er i tråd med gjeldende fagplaner og er 
en viktig ressurs i arbeidet med lærlinger. Opplærings-
ringen legges ned vinteren 2016 da den ikke lenger er 
mulig å drive forsvarlig økonomisk med så få medlems-
bedrifter som i dag, og daglig leder går av med pensjon. 
Rælingen kommune kan da enten bli selvstendig lære-
bedrift, og ivareta det hele og fulle ansvar for lærlingene 
selv, eller kjøpe tjenestene gjennom opplæringskontoret 
for offentlig sektor i Østfold, som er det eneste reelle 
alternativet. Det siste vil medføre økte kostnader på kr 
543 000,- pr år. 
 
Økonomienheten  
 
Kompas 
Økonomienheten får systemansvar for befolknings-
prognosene og kompenseres for årlig vedlikeholds-
kostnad samt noe bruk av konsulenter. 
 
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen 
Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrever-
funksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning 
fra 1. juni 2016. Budsjettrammen til økonomienheten 
reduseres tilsvarende en forventet kostnadsreduksjon 
ved fakturering i fem måneder i 2016 og ingen i 2017.  
 
Driftkonsekvenser av nye IKT-systemer 
Årlige vedlikeholdskostnader til to delsystemer i Visma. 
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Øyeren IKT  
 
Styrket vaktordning 
Det innføres styrket vaktordning i Øyeren IKT og det 
kompenseres for kommunens andel av utgiftene. 
 
Eiendomsenheten 
 
Driftskonsekvenser Løvenstadtunet 
Det forventes drift av bygget fra 4. kvartal 2016 og 
det kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr 
kvm. 
 
Driftskonsekvenser Hauger boliger 

Det forventes drift av bygget fra 2. halvår 2017 og det 
kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr kvm 
fratrukket leieinntekter på 2 boenheter. 
 
Driftskonsekvenser boliger for rusavhengige 
Det forventes drift av bygget fra 2. halvår 2017 og det 
kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr kvm 
fratrukket leieinntekter på 8 boenheter. 
 
Driftskonsekvenser Løvenstadvegen boliger 
Det forventes drift av bygget fra 2. kvartal 2017 og 
det kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr 
kvm fratrukket leieinntekter på 5 boenheter. 
 
Driftskonsekvenser kommunale bygg i sentrum 
Det forventes drift av bygget fra 4. kvartal 2019 og 
det kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr 
kvm. 
 
Driftskonsekvenser Smestad skole 
Det forventes drift av tilbygget fra 2. halvår 2019 og 
det kompenseres for en årlig kostnad på kr 350,- pr 
kvm. 
 
Paviljonger 
Paviljongene på Løvenstad og Fjerdingby legges inn 
med helårsvirkning inkludert møbelleie på Fjerdingby. 
Paviljongen på Smestad legges inn fra 1.8.2016 i 
tillegg til engangskostnader ifm byggingen. Fra 2017 
er det lagt inn helårsvirkning av alle paviljongene 
inkludert utgifter til renhold og energi.  
 
Ny renholdsavtale 
Det er i 2015 inngått ny renholdsavtale. Denne er noe 
dyrere enn tidligere avtale. Avtalen justeres årlig med 
lønn- og prisvekst (80 %/20 %). 
 
Fornying av bilpark 
Enheten har pr i dag en eldre bilpark som er i dårlig 
forfatning. Det er hyppige verkestedsbesøk og noen 
biler blir ikke reparert fordi kostnaden er høyere enn 
verdien på bilen. Enheten endrer strategi fra å kjøpe 
eldre brukte biler som potensielt kan bli dyre å 
vedlikeholde til å lease biler som brukes i 5 år og 
byttes ut i nye biler. Dette gjør at vi får forutsigbarhet i 
våre kostnader og minimerer risiko for å stå uten bil. 

 Midlertidig stillingsressurs 
Stort omfang av oppgaver i eiendomsenheten fører til at 
vi må leie inn en prosjektleder for å ivareta 
rehabiliteringsprosjekter.  
 
ISY – FDV og eiendomsregister 
Det ble inngått en avtale med Norconsult i 2014 der alt 
av FDV-dokumentasjon for kommunens bygningsmasse 
skal registreres. Samme verktøy skal brukes som 
eiendomsregister og som planleggingsverktøy for 
renholdsavdelingen.  
 
Skoler  
 
Utvikling i elevtall 
Det er lagt inn vekst i planperioden i henhold til lokale 
befolkningsprognoser. Det legges inn helårsvirkning av 
forventet innbyggertall i aldersgruppen ved inngangen 
av året og halvårsvirkning av forventet innbyggertall ved 
utgangen av året. For 2016 ble vekstberegningen 1,8 
mill høyere enn det som ble lagt til grunn i HP 2015-
2018. Kompensasjonen er for å opprettholde dagens 
drift. 
 
Generell styrking 
Det legges inn en 1 mill til generell styrking. Denne kan 
sammen med det øremerkede tilskuddet kommunen 
mottar på 2 mill (omtalt i kapittel om statsbudsjettet 
2016) være med på å øke lærertettheten i kommunen. 
 
Økt lærertetthet 
Gjennom planperioden er det et mål å øke lærer-
tettheten. Det skal være fokus på tydelig ledelse og 
klare mål og at lærerne får mer tid i klasserommet 
framfor overdreven rapportering. Målet er økt lærings-
trykk og mer utbytte for elevene. Da må også syke-
fraværet ned. «Prosjekt Rælingsskolen» og den vedtatte 
strategi for skoleeier viser vei gjennom faglig og 
pedagogisk utviklingsarbeid og endret undervisnings-
praksis som gir resultater. 
 
Ny naturfagstime 
Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med 
en uketime fra høsten 2016, noe som skal gi en ekstra 
time undervisning i naturfag. 
 
Barnehager 
 
Utvikling i barnetall 
Befolkningsprognosene viser en forventet nedgang i 
antall barn 1-5 år fra 2015 til 2016. Årsaken til dette er et 
stort barnekull som går over til skolen fra høsten 2016 
(barn født i 2010). Denne gruppen er betydelig større 
sammenlignet med andre årskull og gir derfor en ned-
gang i barnetallet i gruppen 1-5 år. Barnetallet i denne 
gruppen forventes å øke igjen fra 2018 og videre i 2019. 
Dersom vi forutsetter en dekningsgrad på samme nivå 
som i 2015 forventer vi en reduksjon på omtrent 25-30 
barn fra 2016. 
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For å unngå at flere barnehager skal gå med ledig 
kapasitet, velger man foreløpig å styre dette ved å 
redusere kapasiteten i Mårbakken barnehage, siden 
det er i den delen av kommunen vi nå har ledig 
kapasitet. Budsjettrammen til Mårbakken barnehage 
reduseres derfor fra høsten 2016 og med 
helårsvirkning i 2017.  
 
Videre i planperioden legges det inn midler til en 
generell vekst i antall barn på felles barnehage med 
omtrent 15 barn fra 2018 og en ytterligere økning på 
30 barn fra 2019. Dette anslaget er usikkert siden vi 
ikke vet om andelen som ønsker barnehageplass vil 
endre seg. Dersom man vekter foreløpige tilskudds-
satser for 2016 med andel små og store barn i barne-
hagene er satsen per heltidsplass omtrent kr 
130 000,-. Dette er lagt til grunn i vekstanslaget. 
 
Økt maksimalpris foreldrebetaling 
Maksimalprisen i barnehagene for 2016 økes. Det 
betyr at en større andel av kostnadene i barnehagene 
finansieres med foreldrebetaling.  
 
Moderasjonsordninger foreldrebetaling 
Helårsvirkning av regelendringer iverksatt i 2015. 
Dette gjelder redusert foreldrebetaling for familier 
med lav inntekt og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. 
 
Generell styrking 
I 2015 ble det innarbeidet en % innsparing på kr 
300 000,- til barnehagene. Denne reduksjonen i 
rammen reverseres fra 2016. 
 
Kultur  
 
Elevtallsvekst kulturskolen 
Det er lagt inn samme vekstberegning som på 
skolesektoren. Det er benyttet en sats på kr 1 600,- 
pr innbygger og justert med forventet inntektsøkning 
på brukerbetalinger tilsvarende deflator. 
 
Tilskudd til drift av idrettsanlegg 
Økt tilskudd til Løvenstad fotballklubb, Rælingen 
fotballklubb og Rælingen skiklubb. 
 
Rælingen bygdetun 
Kommunestyret vedtok i PS 15/81 i august å si opp 
konsolideringsavtalen med Akershusmuseet med 
virkning fra 1.1.2016. De økonomiske konsekvensene 
er at kommunen mister statlig og fylkeskommunalt 
tilskudd på kr 150 000,-. Det legges inn kr 100 000,- 
og forutsetter at vi med dette kan opprettholde driften. 
 
Enhet familie og helse 
 
Barnevern - plasserte barn 
Utgiftene til plasserte barn øker mer enn reduksjon av 
utgifter til kjøp av private tiltak i hjemmet som følge av 
økt bruk av egne tiltak. 
  

 Basistilskudd fastleger 
Basistilskuddet til fastleger oppjusteres ut i fra forventet 
befolkningsøkning i 2016. Basistilskuddet per innbygger 
er per 1. juli 2015 kr 427,-. 
 
50 % stilling privat fysioterapihjemmel 
Økning private fysioterapihjemler med 0,5 årsverk.  
 
Rusforebyggende tiltak til ungdom 
Tiltaket er begrunnet i økt behov for rusforebyggende 
tiltak gjennom styrking av skolehelsetjenesten, ved 
ansettelse av helsesøster og tettere samarbeid med 
politi og barnevern.  
 
Hjemmebaserte tjenester 
 
Aktivitetsøkning hjemmesykepleien 
Økning i antall brukere i hjemmesykepleien fra 2015 til 
2016. Dette medfører behov for økte ressurser 
tilsvarende 1,1 årsverk. 
 
Dokumentasjonsrom samlokaliserte 
Dokumentasjonsrommet skal legge til rette for at 
medarbeidere har de rette arbeidsforhold og verktøy til å 
kunne utføre lovpålagte arbeidsoppgaver 
 
Norumlia (boliger for rusavhengige) 
Drift av Norumlia og nye boliger for mennesker med 
rusmiddelavhengighet fra 2017. 
 
Generell styrking 
Ubalanse i rammen som må dekkes opp for å videreføre 
driften på dagens nivå. 
 
Økt bemanning 1,8 årsverk samlokalisert avdeling 
Økte vedtakstimer på samlokalisert avdeling som må 
dekkes opp. Dette krever en oppbemanning på 1,8 
årsverk. 
 
Kjøp av institusjonsplasser psykisk helse og rus 
Behov for kjøp av eksterne plasser i 2016. Beløpet er 
lagt som ettårig tiltak og må vurderes på nytt for 2017. 
 
Ressurskrevende tjenester - barn i hjemmebaserte 
tjenester 
Behov for en midlertidig styrking av tjenesten. Tiltaket 
ligger inne som ettårig tiltak og behovet må vurderes på 
nytt for 2017. 
 
Institusjonstjenester 
 
Ressurskrevende tjenester, enkeltbrukere 
Kjøp av eksterne tjenester for å dekke økt behov for 
midlertidig styrking. Tiltaket er lagt inn som ettårig tiltak 
og vurderes på nytt for 2017. 
 
Utvidelse av Løvenstadtunet  

5 nye institusjonsplasser for personer med demens, 
inkludert sterkplasser. 
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100 % stilling leder dagsenter 
Leder på dagsenter, økt samarbeid mot frivillige og 
støttende arbeid overfor pårørende. Skal også bidra i 
miljøet brukerrettet for å øke antall dagsenterplasser. 
Resultatmål er å utsette behovet for langtidsplass. 
 
Tilrettelagte tjenester 
 
Barneboliger (helårsvirkning) 
Etablering av barneboliger. 
 
Aktivitetsøkning 
Volumøkning i miljøarbeidertjenester på timebasis, 
avlastning tilknyttet bolig, samt dagaktivitetstilbud for 
utviklingshemmede.  
 
Kjøp av transport aktivitetssenter 
Kjøp av transport til og fra aktivitetssenter for 5 
brukere (hvorav 2 en vei), da det ikke er mer 
kapasitet i kommunal bil.  
 
Løvenstadvegen og Hauger boliger 
Nye leiligheter etableres i Løvenstadvegen og 
Hauger boliger i løpet av 2017. Driftsutgifter knyttet til 
flere beboere fra 2017 og med helårsvirkning videre i 
planperioden. 
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg 
 
Prosjekt - 20 % innsatsteam 
20 % engasjement tilknyttet HiOA. Utvikling av 
systematisk tilnærming for å kartlegge brukere over 
80 år sine egne ressurser, muligheter og mestring, 
samt hva brukers nettverk kan bidra med og avklare 
pårørendes forventninger. Bidra til, samt sikre at 
informasjonen om aktivitet og selvhjelpstilbud når ut 
til de som har behov. 
 
Endret tilbud fra avlastning til barnebolig 
Endret behov fra avlastning til barnebolig. Kjøp av 
plass eksternt. 
 
Økt omfang BPA-ordning 

Økt omfang vedtak brukerstyrt personlig assistanse, 
ses i sammenheng med rettighetsfesting. 
 
Felles helse og omsorg 
 
Ressurskrevende tjenester 
Det er blitt avsatt midler til dekning av ressurs-
krevende tjenester. Dette er kostnader som kan 
variere fra år til år, og behovet må revurderes årlig. 
Det finnes en statlig tilskuddsordning for særlig 
ressurskrevende tjenester som dekker noe av 
kostnadene. Dette omtales nærmere i neste avsnitt. 

 Tabell 11 – Ressurskrevende tjenester 
 
 

 
 
* Kommunen får tilskudd for psykisk utviklingshemmede (PU) gjennom 
inntektssystemet. 
 

 

  
 
Tilskudd ressurskrevende tjenester 
Man kan søke statlig tilskudd for ressurskrevende 
tjenester der hvor brukerne er yngre enn 67 år. Man kan 
kun søke tilskudd for direkte brukerrettet bemanning og 
hvor kostnadene er over innslagspunktet som for 2015 
er kr 1 081 000,-. 80 % av kostnadene utover dette 
dekkes. 
 
Øyeblikkelig hjelp 
Kommunene har fra 1. januar 2016 plikt til å sørge for 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med 
somatiske sykdommer. Tidligere har kommunen mottatt 
tilskudd fra staten til dette formålet, men fra 2016 er 
midlene innarbeidet i kommunens rammetilskudd. 
Beregnet kostnad for 2016 avsettes derfor på felles 
helse.  
 
Samhandling 
Kommunens andel til felles samhandlingspott, som skal 
brukes til ulike samarbeidsprosjekter mellom 
kommunene og Ahus.  
 
Vekst i helse og omsorgssektoren 
På bakgrunn av lokale befolkningsprognoser og 
forventet økning i de øverste aldersgruppene, er det 
avsatt et beløp til generell vekst. 
 
Kommunalteknikk 
 
Lærlinger 
Lærlingplass medfører økte kostnader for driften.  
Lærlingen fordeles mellom 2 avdelinger slik at det 
tilføres lønnsrammen kr 140 000,-. 
 
Oppgraderinger av badeplasser, turveier, etc. 
Økt arbeidsmengde på badeplasser og andre 
kommunale anlegg og friluftsområder som følge av de 
siste års investeringer fører til større behov for 
sesongarbeidere i sommerhalvåret. 

 

 

Regn Regn Prog Bud

2013 2014 2015 2016

Kostnad ress.kr. 28 000 29 600 44 100 47 400

Tilskudd ress.kr. -12 700 -14 500 -21 500 -23 000

Tilskudd PU* -4 600 -5 300 -5 400 -5 400

Netto 10 700 9 800 17 200 19 000
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Investering 
 
Investeringsbudsjettet viser hvilke investerings-
prosjekter som planlegges gjennomført i perioden og 
hvordan de planlegges finansiert gjennom 
låneopptak, inntekter og overføring fra drift. Det 
budsjetteres også med planlagte utlån og låneopptak 
til utlån.  
 
Investeringsporteføljen er inndelt i 3 kategorier: 
 
Rammebevilgninger 
Dette er løpende investeringer hvor prosjektlederne 
står fritt til å disponere midlene til formålet innenfor 
gitte rammer. 
 
Prosjekterte investeringer 
Dette er investeringer som er ferdig prosjektert og 
prosjektleder kan iverksette bygging. 
 
Investeringsbehov 
Dette er forventede investeringer hvor omfanget er 
mer uklart, men hvor det er gjort grove beregninger ift 
kostnader. Prosjektlederne kan sette i gang med 
prosjektering, men må fremme en sak for 
kommunestyret før iverksetting av bygging. 
 
  

 Tabell 12 – Investeringsprosjekter 2016 

 
 
Tabell 13 – Formidlingslån 

 

  

Kostn

Moms-

komp Inntekt Netto

Rehab. komm. bygg 8 000 -1 600 0 6 400

Funksjonsendr. komm. bygg 2 000 -400 0 1 600

Rehabilitering leiligheter 3 000 0 0 3 000

Kjøp av kommunale utleieboliger 10 000 0 -10 000 0

IKT systemer 3 960 -790 0 3 170

Velferdsteknologi 940 -190 0 750

Øyeren IKT 2 500 -500 0 2 000

Idrett og friluftsliv 3 000 -600 0 2 400

Vann og avløp 25 200 0 0 25 200

Veg 9 250 -1 850 0 7 400

Trafikksikkerhet 4 600 -900 -2 500 1 200

Rælingen kirkelige fellesråd 1 050 0 0 1 050

Rammebevilgninger 73 500 -6 830 -12 500 54 170

Løvenstadtunet nybygg og ombygging 48 300 -9 660 0 38 640

Prosjekterte investeringer 48 300 -9 660 0 38 640

Utfasing oljefyring 450 -90 0 360

Fjerdingby skole 1 250 -250 0 1 000

Smestad skole 4 000 -800 0 3 200

Kommunale bygg i sentrum 2 500 -500 0 2 000

Løvenstadveien boliger trinn 2 8 000 -1 600 0 6 400

Hauger boliger 1 750 -350 0 1 400

Investeringsbehov 17 950 -3 590 0 14 360

Sum 139 750 -20 080 -12 500 107 170

2016 2017 2018 2019

Utlån 15 000 15 000 15 000 15 000

Bruk av lånemidler -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Avdrag 4 800 5 400 6 000 6 600

Mottatte avdrag -12 000 -12 800 -13 600 -14 400

Avsetning avdrag 7 200 7 400 7 600 7 800

Sum 0 0 0 0
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Tabell 14 – Investeringer i et 10-års perspektiv 

 

  

Tidl. 

Bevilget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totale 

investeringer 

2016-2025

Rehabilitering kommunale bygg 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 64 000

Funksjonsendringer kommunale bygg 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 16 000

Rehabilitering leiligheter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 000

Kjøp av kommunale utleieboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT systemer 3 170 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 17 570

Velferdsteknologi 750 500 400 400 400 400 400 400 400 400 4 450

Øyeren IKT 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000

Idrett og friluftsliv 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 24 000

Vann og avløp 25 200 23 700 29 500 25 100 24 500 20 200 20 200 25 200 25 200 20 200 239 000

Veg og veilys 7 400 6 100 6 100 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 2 000 51 600

Trafikksikkerhet 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 12 000

Rælingen Kirkelige fellesråd 1 050 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 550

Rammebevilgninger 54 170 49 000 54 700 50 200 49 600 45 300 43 300 48 300 48 300 41 300 484 170

Boliger for rusavhengige 8 000 0 3 050 0 0 0 0 0 0 0 0 3 050

Løvenstadtunet nybygg om ombygging 89 311 38 640 -49 031 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 391

Ombygging rådhus 17 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosjekterte 97 311 38 640 -45 981 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 341

Utfasing oljefyring 0 360 2 000 2 800 400 0 0 0 0 0 0 5 560

Løvenstad skole påbygg 8 000 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 24 000

Fjerdingby skole 0 1 000 2 000 2 000 95 000 150 000 0 0 0 0 0 250 000

Smestad skole 8 000 3 200 0 21 800 36 000 0 0 0 0 0 0 61 000

Ungdomskolekapasitet 0 0 0 0 0 2 000 8 000 30 000 0 0 0 40 000

Sandbekkhallen 0 0 2 000 2 000 46 000 0 0 0 0 0 0 50 000

Kommunale bygg i sentrum 0 2 000 2 000 16 000 60 000 0 0 0 0 0 0 80 000

Løvenstadvegen boliger trinn 2 1 600 6 400 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600

Hauger bolig 600 1 400 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400

Fjerdingby helsebygg 0 0 0 0 1 000 4 000 95 000 100 000 0 0 0 200 000

Investeringsbehov 18 200 14 360 16 200 44 600 238 400 180 000 103 000 130 000 0 0 0 726 560

Totale investeringer 2016-2025 107 170 19 219 99 300 288 600 229 600 148 300 173 300 48 300 48 300 41 300 1 203 389
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Utvikling lånegjeld 
Oversiktene viser forventet utvikling i netto lånegjeld 
og netto lånegjeld pr innbygger. Beregningene 
bygger på lokal befolkningsprognose, investerings-
programmet, forventede avdrag og at etterslep på 
pågående investeringer tas igjen i løpet av 2016 og 
2017. 
 
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld til investeringer og 
formidlingslån fratrukket ubrukte lånemidler og utlån 
 
Som diagram 1a og 1b viser ligger det en forholdsvis 
flat utvikling fra i dag og frem til 2018. I årene 2019-
2022 øker det kraftig før det flater ut igjen. Dette kan 
også ses i tabell 14 på forrige side hvor det kommer 
frem at perioden 2019-2022 er preget av høyt 
investeringsnivå.  
 
Det som investeres i 2019 får først full effekt på 
finansutgiftene fra 2020, da helårsvirkning av 
renteutgifter samt avdrag på investeringen kommer 
inn. Det kan altså ventes en periode med sterkt 
økende finansutgifter i perioden etter dette 
handlingsprogrammet. Dette vil komme selv med 
dagens lave rentenivå.  
 
Når kommunen nærmer seg 2 mrd i lånegjeld vil 1 % 
økning i porteføljerenten øke renteutgiftene med 20 
mill. 

 Diagram 1a – Utvikling netto lånegjeld 

 
 
Diagram 1b – Utvikling netto lånegjeld pr innbygger 
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Interkommunale selskaper 
 
Nedre Romerike Vannverk IKS 
Budsjettert vannpris i NRV øker med 11,2 %. 
Kommunen faktureres etter faktisk forbruk. 
 
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 
Rælingens tilskudd til NRA øker med 11,6 %. 
Kommunen faktureres 50/50 etter innbyggertall og 
forbruk. Det totale tilskuddet til NRA øker med 8,6 %. 
Det er justering av forventet forbruk som gjør at 
Rælingens andel øker.  
 
Romerike Avfallsforedling IKS 
Driftstilskuddet til ROAF øker med 0,4 %.  
Kostnadene i ROAF øker noe, men fortsatt inntekt fra 
justeringsfond på 11 mill gjør at tilskuddet kommunen 
betaler i 2016 ikke øker. Inntekt fra justeringsfond 
øker med 3 mill fra 2015 til 2016. Justeringsfond er 
bruk av tidligere års resultat. 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 
NRBR øker tilskuddet fra eierkommunene med       
3,1 %. Kommunens tilskudd skal i utgangspunktet 
øke mer enn kostnadsutviklingen i selskapet da 
overgangsperioden på 10 år gradvis slår dårligere ut, 
Men fra 2015 til 2016 er økningen mindre som en 
følge av at det i forbindelse med engangsoppgjøret 
etter sammenslåingen ble beregnet nye eierandeler. 
De gamle NRBR kommunene fikk i det oppgjøret en 
mindre andel av selskapet.  
 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
Rokus øker tilskuddet med 4,8 %. Økte utgifter til 
pensjon og bortfall av inntekter fra Asker dekkes 
delvis med bruk av fondsmidler. Kan forvente relativt 
stor økning i 2017 dersom bortfall av inntekter fra 
Asker blir permanent.  
 
Romerike Krisesenter IKS 
Tilskuddet til krisesenteret øker med 9,5 %. 
Lønnsbudsjettet er økt med 19 % for å oppbemanne 
ift det økende antall beboere. Lavere finansutgifter 
gjør at totalen ikke øker mer. 
 
Romerike Revisjon IKS 
Tilskuddet øker med 0,8 %. Det ordinære 
driftstilskuddet øker med 3,1 %, kr 44 000,-. 
Oppstartstilskuddet reduseres fra 1 mill til 0,5 mill. 
Dette utgjør for Rælingen kr 32 000,-.  
 
 

 Tabell 15 – Interkommunale selskaper 

 
 

 
  

2015 2016 Endring

NRV Nedre Romerike Vannverk IKS (pris pr m3) 4,56 5,07 11,2 %

NRA Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 7 255 8 100 11,6 %

ROAF Romerike Avfallsforedling IKS 14 006 14 057 0,4 %

NRBR Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 10 514 10 730 2,1 %

ROKUS Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 189 198 4,8 %

RKS Romerike Krisesenter IKS 1 146 1 255 9,5 %

RRI Romerike Revisjon IKS 1 471 1 483 0,8 %
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Betalingssatser selvkost 
Vannprisene økes med 2 %. Det økes med noe 
under deflator da fondet forventes å øke i 2015. Dette 
vil brukes til å dempe prisutviklingen som er foreslått 
fra NRV de nærmeste årene. 
 
Avløpsprisene økes med 2,7 %. Det forventes at 
halve underdekningen fra 2014 tas inn i 2015, samt 
noe i 2016.  
 
Renovasjonsprisene reduseres med 3 %. Det 
reduseres da fondet forventes å øke i 2015. Dette vil 
brukes til å dempe prisutviklingen som er foreslått fra 
ROAF de nærmeste årene. 
 
Feiegebyret økes med 3,5 %. Tilskuddet til NRBR 
økes med 7 %, men etter engangsoppgjøret i NRBR 
fikk kommunen tilbakebetalt kr 450 000,- som brukes 
til å jevne ut prisoppgangen over noen år. 
 
Gebyr for slamtømming økes med deflator. 
 
 

 Tabell 16a - Vann 

 
 
Tabell 16b - Avløp 

 
 
Tabell 16c - Renovasjon 

 
 
Tabell 16d - Pipefeiing 

 
 
Tabell 16e - Slamtømming 

 
 
Tabell 16f - Byggesaksgebyrer 

 

 

 

Kjerneprodukt driftsutgifter 12 510

Kjerneprodukt kapitalkostnader 3 560

Interntjenester driftsutgifter 470

Interntjenester kapitalkostnader 80

Gebyrinntekter -16 260

Renter -50

Bruk av fond -310

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 13 800

Kjerneprodukt kapitalkostnader 3 640

Interntjenester driftsutgifter 500

Interntjenester kapitalkostnader 80

Gebyrinntekter -18 060

Renter 10

Avsetning til fond 30

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 14 160

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 210

Interntjenester kapitalkostnader 0

Gebyrinntekter -15 330

Renter -20

Avsetning til fond 980

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 1 705

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 105

Interntjenester kapitalkostnader 0

Gebyrinntekter -1 690

Renter -5

Bruk av fond -115

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 250

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 20

Interntjenester kapitalkostnader 0

Gebyrinntekter -270

Renter 0

Bruk av fond 0

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 4 330

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 350

Interntjenester kapitalkostnader 150

Gebyrinntekter -4 830

Renter 0

Bruk av fond 0

Sum 0
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Plandel 
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Tabell 1 – Program for planer og strategiarbeid 

 
Tittel Rev./Ny Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommuneplanens arealdel Revisjon Utbygg.service V     

Kommunedelplan kulturminner 
og kulturmiljøer 

Revisjon 
Kultur- og 
fritidsenheten 

 V    

Kommunedelplan 
trafikksikkerhet 

Revisjon Kommunaltek. V (F)     

Kommunedelplan landbruk Revisjon Landbrukskont.  V    

Kommunedelplan energi/klima  Revisjon Rådmannskont. V     

Kommunedelplan idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

Revisjon 
Kultur- og 
fritidsenheten 

 V    

Demensplan Ny  Institusjonstjen.  V    

Strategi for skoleeier Ny Rådmannskont. V     

Strategi for velferdsteknologi Ny  Rådmannskont. V     

Strategi for mottak og 
inkludering av flyktninger 

Ny 
Enhet familie  
og helse 

V     

Helse- og omsorgsplan Revisjon Rådmannskont. V     

Hovedplan vei Revisjon Kommunaltek. V     

Hovedplan vann og avløp Revisjon Kommunaltek. V     

Hovedplan friluftsområder og 
idrettsanlegg 

Ny  Kommunaltek. V (F)     

Strategi for kulturskolen Ny  Kultur og fritid V     

Strategi for biblioteket Ny  Kultur og fritid V     

Strategi for ungdomshuset Ny  Kultur og fritid V     

Kompetansestrategi Ny  Org.enheten V (F)     

Kommunikasjonsplan Revisjon Rådmannskont. O V    

Temaplan vedlikehold/ 
oppgradering kommunale bygg 

Revisjon Eiendomsenheten  V    

Alkoholpolitisk plan Revisjon Rådmannskont. O V    

Temaplan støy Revisjon *  O  V  

 
Tabellen viser en samlet prioritering av større plan- og strategiarbeid i HP-perioden 2016-2019. Oversikten 
revideres årlig, og viser tidsperspektivet for forventet oppstart (O) og forventet ferdigstillelse med vedtak (V). 
Tabellen viser også hvilken enhet som er ansvarlig for å utføre eller koordinere arbeidet. * betyr at ansvaret 
vil bli avklart i forbindelse med arbeidet med kommunal planstrategi. Det vises også om arbeidet gjelder 
revisjon av en eksisterende plan/strategi eller om det er en ny type dokument som vi ikke har utarbeidet 
tidligere. 
 
I tabellen er det tatt med en kolonne for 2015, for å synliggjøre status året forut for perioden. Det gjør det 
også enklere å se tidsutviklingen fra år til år i handlingsprogrammet. I 2015 ble det vedtatt mange 
planer/strategier. Der det står V (F) betyr det at planen/strategien ikke er vedtatt pr oktober 2015, men at det 
forventes vedtak i løpet av året. 

 
Kommunal planstrategi 2016 vil bli vedtatt innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunal 
planstrategi er et prioriterings- og styringsdokument for planleggingsbehov i kommunestyreperioden, og skal 
vedtas innen ett år etter valget. Planstrategien vil inneholde tematiske vurderinger av utfordringer og 
planleggingsbehov knyttet til alle de tre hovedområdene våre (T, U, O). Oppstart av nye planer og strategier 
for perioden 2016-2019 tilrås i størst mulig grad inkludert i arbeidet med planstrategien. Oppstart av 
eventuelle nye planer og strategier vil deretter bli forankret i Hp 2017-2020. Det foreligger derfor tilråding på 
få nye arbeider i forbindelse med Hp 2016-19, og de som er med her er planer/strategier som pr oktober 
allerede er påtenkt og nødvendige ut fra konkrete lov- og forskriftskrav. 
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Rådmannskontoret 
Rådmann Eivind Glemmestad 

 

Bakgrunn 
Kommunen skal innen sommeren 2016 ta stilling til 
om kommunen ønsker sammenslåing med andre 
kommuner eller annen form for ny kommuneinndeling.  
 
Evalueringsrapport viser behov for bedre intern 
kommunikasjon. For å skape god omdømmebygging 
og gode relasjoner internt og eksternt er det viktig å 

ha god kvalitet på informasjon og kommunikasjon, 
samt å dele informasjon i ulike kanaler. 
 
Det er behov for å videreutvikle det helhetlige plan-
systemet, veiledningen tilknyttet dette og utarbeide ny 
planstrategi for perioden. Rådmannskontoret skal 
utarbeide et system for oppfølging av sentrale plan- 
og strategidokumenter og tydeliggjøre bruken av 
gjeldende systemer. 
 
Det er behov for å etablere møtearenaer for refleksjon 
og læring på tvers av fag og sektorer. 
 
Beredskapsplan for skole og barnehage er av eldre 
dato, og må oppdateres for å ha et godt planverk i det 
forebyggende arbeidet og i håndteringen av alvorlige 
hendelser. 
 
Kommunen som barnehagemyndighet har tilsyn med 
barnehagene, og det er behov for å videreutvikle 
systemet. 
 
Det er behov for en helhetlig strategi for digitalisering 
av kommunens tjenester. 
 
Kommunen som grunneier skal utarbeide 
områdereguleringsplan for sentrumsområdet på 
Fjerdingby  
 
Utviklingsområder  

 Overordnet beredskapsplan for skole og barnehage 
(T3, 03) 

 Utvikling av kommunens plan- og styringssystem 
og veiledning knyttet til dette (O2, O3) 

 Folkeavstemming ifm kommunereformen 

 Kommunal planstrategi 2016 (T, U, O) 

 På tvers-arenaer for veiledning, refleksjon og læring 
(O1, O2, O3) 

 Lederutvikling og arbeid med avdelingsledernivået 
(O2, O3) 

 Øke kunnskapsgrunnlaget, samt utvikle og forbedre 
saksbehandling og rutiner for natur og miljø (U2, 
O2 og O3). 

 Utviklingsarbeid tilknyttet klima og energi i samsvar 
med vedtatt kommunedelplan (U2) 

 Samarbeid skole og barnehage (O1, O3) 
 

 Kjerneoppgaver 
Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig 
beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. 
Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta 
sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å 
bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I 
tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valg-
avvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, 
beredskapsledelse, rådgivning natur og miljø, 
administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet 
planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store 
bygge-prosjekt og forvaltning for skole- og barnehage-
området. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt 
enheten.  
 
Tallene er inkludert politisk virksomhet og regionalt 
samhandlingskontor. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 23 198 23 420 23 670 23 170 23 670

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

15,6 16,2 18,1 21,3

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
 
Økning i bemanning skyldes etablering av prosjekt IKT 
og innovasjon, og omrokkering av to interne stillinger fra 
andre enheter. To fast ansatte i prosjektavdeling bygg i 
løpet av 2015. Lønnsmidler finansieres gjennom 
prosjektene.  
  

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,3 % 2,5 % 4,0 % 3,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
 

 God kvalitet på informasjon og kommunikasjon (O2, 
O3), samt tilgang til og gjenbruk av informasjon i ulike 
kanaler (O1, O3) 

 Ny kommunikasjonsplan (O3) 

 Kvalitetssikring av kommunens tilsyn med 
barnehagene (O1) 

 Innovative offentlige anskaffelser (O2) 

 Velferdsteknologi (O1) 

 Digitaliseringsstrategi (O1) 

 Tjenestedesign og effektivisering av arbeidsprosesser 
(O1) 
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Regionalt samhandlingskontor 
Rådmann Eivind Glemmestad 

 

Bakgrunn 
Regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike 
(RSK) ble opprettet i 2013 for å bistå Skedsmo, 
Nittedal, Fet, Sørum, Lørenskog og Rælingen 
kommuner i samhandlingen med Ahus. Rælingen er 
vertskommune for samarbeidet og RSK inngår i 
Rælingen kommunes organisasjon.  
 
Formålet med kontoret er å styrke deltaker-
kommunenes partsinteresser i forhold til Ahus 
gjennom økt samhandling. Kontorets hovedoppgaver 
er arbeidet med avtaleverk og samhandlingsflater 
mellom kommunene og Ahus, skape gode 
samarbeidsformer og knytte kontakter med aktuelle 
aktører i samhandlingsfeltet. Aktiv bruk og evaluering 
av samarbeidsavtalene er viktig for å gjøre dem til 
egnede virkemidler i samhandlingen.  
 
Videreutvikling av samarbeidet mellom samarbeids-
kommunene og andre regioner, samt med 
utdannings- og forskningsinstitusjoner, er andre 
satsingsområder for å fremme våre interesser i 
samhandlingsfeltet. Kontorets utviklingsområder har 
sin bakgrunn i «Avtale om felles samhandlings-
kontor», en avtalene mellom kontorets deltaker-
kommuner. Strategi- og bestillerrådet (SBR/ 
kommunalsjefsnettverket) gir føringer for ressursene 
til RSK.  
 
Utviklingsområder  

 Oppfølging av samarbeidsavtalene gjennom 
implementering av fagforumsordningen (O1) 

 Nedre Romerikes representanter i fagforum for 
helhetlig pasientforløp (O1) 

 Nyttig forskningssamarbeid (O2) 

 Evaluering av RSK/ SBR og eventuell 
avtalerevidering (O3) 

 Referansegruppeordninger (O1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Regionalt samhandlingskontors hovedoppgave er å 
bistå og representere samarbeidskommunene i 
samhandlingen med Ahus med et særlig fokus på 
avtaleverket. Regionalt samhandlingskontor skal også 
være en pådriver for at kommunene ivaretar sin nye 
forskningsplikt og bistå med kompetanseutvikling.  
For å ivareta dette skal enheten utøve utstrakt kontakt 
og samarbeid med nærliggende kommuner, Ahus, KS, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre aktuelle 
aktører i samhandlingsfeltet. 
 
Regionalt samhandlingskontor er organisatorisk tillagt 
enheten rådmannskontoret. Informasjon om økonomi, 
årsverk og sykefravær er derfor også inkludert i tallene 
på enhetssiden til rådmannskontoret. 
 

Økonomi 2014* 2015 2016 2017 2018

Budsjett 250 270 270 270 270

* Justert budsjett ved 2. tertial 2014

 

Årsverk 2012 2013 2014* 2015**

2,0 2,0 2,0

* Årsverk ved 2. tertial 2014

** Planlagt bemanning 2015

 
To årsverk vedtatt i avtale mellom samarbeids-
kommunene. 
 

Sykefravær 2012 2013 2014* 2015**

1,2 %

* Sykefravær ved 2. kvartal 2014

** Mål for sykefravær 2015

 
Enheten følger rådmannskontorets mål for sykefravær. 
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Organisasjonsenheten 
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune har siden 2008 hatt en jevn 
nedgang i sykefraværet. Denne trenden flatet ut i 
2014, og i 2015 har sykefraværet igjen økt. Det er 
utviklet nye rutiner for oppfølging av sykefravær, og 
disse implementeres fortløpende i samtlige enheter 
fra høsten 2015 og utover i 2016. Dette er en tid- og 
ressurskrevende prosess, og vil være et av enhetens 
viktigste utviklingsområder i 2016. 
 
Lærlingordningen må omstruktureres som følge av at 
opplæringsringen for offentlig sektor på Romerike 
legges ned vinteren 2016. Dette arbeidet er påbegynt, 
men vil kreve en vesentlig økt ressursbruk fra 
enhetens side i 2016. 
 
Samarbeidet med tillitsvalgte fungerer godt på 
overordnet nivå og i de fleste enheter. Det er imidlertid 
behov for å trekke opp felles retningslinjer for å sikre 
medvirkning fra de ansattes representanter i ulike 
beslutningsprosesser. 
 
Økt behov for kvalifisert arbeidskraft medfører behov 
for å øke kvaliteten på rekrutteringsarbeidet vårt, og 
det skal utvikles en overordnet rekrutteringsstrategi. 
Fornuftig bruk av seniorpolitiske virkemidler er også 
en del av dette, og seniorpolitikken skal revideres. 
 
Økende bruk av IKT-løsninger i tjenesteproduksjonen 
medfører et behov for å løfte den generelle IKT-
kompetansen hos våre ansatte. Dette gjelder særlig i 
forhold til utnyttelse og gevinstrealisering gjennom 
bruk av kommunens egne IKT-støttesystemer. Det vil 
derfor bli igangsatt et arbeid for å styrke den generelle 
kompetansen på dette området.  
 
Innbyggere i kommunen skal ha muligheten til å 
kommunisere digitalt med alle offentlige instanser. 
Utvikling av løsninger for digital samhandling med 
innbyggere vil derfor stå sentralt i 2016. 
 
Utviklingsområder  

 Utarbeide felles retningslinjer for medvirkning (O3) 

 Oppfølging av nye sykefraværsrutiner (O1) 

 Utvikling av ny lærlingordning som følge av 
nedleggelse av opplæringsringen (O2) 

 Revidering av seniorpolitikken (O2) 

 Utvikling av lokal modul for HMS-opplæringen for 
ledere, verneombud og AMU-medlemmer (O3) 

 Utvikling av rekrutteringsstrategi (O2) 

 Utvikle løsninger for digitalt førstevalg (O1) 

 Utvikling av opplæringsprogram innenfor bruk av 
IKT, med særlig vekt på helse og omsorgssektoren 
(O1) 
 

 

 Kjerneoppgaver 

Enheten ivaretar kommunens personalfunksjon, og 
arbeider med overordnede personal- og 
arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og 
veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og 
administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten 
har systemansvar for kommunens arkiv-, HMS- og 
kvalitetssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er 
dokumentbehandling og arkivtjenester med kommunens 
post- og kopieringstjeneste og servicetorg. 

Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av 
saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret 
ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 18 413 19 060 19 060 19 060 19 060

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

20,2 20,8 16,8 16,8

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
Det planlegges med samme bemanning som i 2015. En 
rådgiver er imidlertid ute i permisjon, men det settes ikke 
inn vikar for denne. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

5,1 % 6,2 % 4,1 % 2,9 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Målsetting om 2,9 % sykefravær står fast. 
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Økonomienheten 
Økonomisjef Lillian Pedersen 

 

Bakgrunn 
De siste årene har enheten implementert flere IKT-
systemer som forenkler rutiner. Vi byttet økonomi- og 
HRM-system i 2011, og i ettertid har vi innført nye 
moduler for elektronisk fakturabehandling og ehandel.  
 
I 2016 ønsker vi å fokusere på å sikre effektiv 
systemutnyttelse, både ved å optimalisere bruken av 
eksisterende systemer, samt ta i bruk flere nye 
moduler, blant annet til innføring av elektroniske 
personalmeldinger, system for kontraktsoppfølging og 
apper enklere tilgjengelighet. Å sikre god intern 
opplæring i resten av organisasjonen blir en viktig del i 
dette.   
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle internkontrollsystemet (O1) 

 Videreutvikle langsiktighet i planleggingen (O1) 

 Sikre effektiv systemutnyttelse (O1) 
 

 

 Kjerneoppgaver 
Økonomienheten koordinerer kommunens budsjett- og 
rapporteringsprosesser, og rapporterer økonomisk til 
kommunens ledelse, folkevalgte og myndigheter. 
Enheten har ansvar for regnskap og lønn i kommunen 
og Kirkelig fellesråd. Enheten ivaretar kommunens 
finansforvaltning og likviditetsstyring, eierstyring og 
innkreving av kommunale avgifter, samt koordinering av 
kommunens anskaffelser og arbeidet med lokale 
befolkningsprognoser. Skatteoppkreverfunksjonen 
ivaretas gjennom et samarbeid med Skedsmo 
kemnerkontor. Som støtteenhet skal økonomienheten 
være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha 
kompetanse på områder av stor økonomisk betydning 
for kommunen, samt ha oversikt over kommunens 
samlede økonomi. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 11 879 10 870 9 880 9 880 9 880

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

8,0 8,0 13,0 13,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Ingen planlagt endring i bemanningen. Økt bemanning i 
2015 skyldes ansettelse av en innkjøpsansvarlig og 
overføring av 4 årsverk på lønningskontoret fra 
organisasjonsenheten til økonomienheten. 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

2,0 % 2,6 % 10,5 % 3,5 %

* 2. kvartal 2015

 
Tilfeldig økning i sykefraværet i 2. kvartal 2015, antas å 
normaliseres. 
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Øyeren IKT 
Daglig leder Finn Borge 

 

Bakgrunn 
Øyeren IKT har mest fokus på IKT fagmessig 
utvikling. Kommunene har nå en god IKT plattform 
som videreutvikles mhp sikring av stabil drift med 
tilstrekkelig kapasitet og brukerunderstøttelse. Test av 
katastrofeløsning viser at denne ikke fungerer fullt ut 
tilfredsstillende. 
 
ØIKT har behov for å forbedre servicenivået overfor 
de daglige IKT-brukerne og jobbe mer systematisk 
med teknisk støtte til gjennomføring av endrings-
prosjekter i organisasjonen. 
 
I løpet av 2016 vil det bli avklart om samarbeids-
kommunene ønsker sammenslåing med andre 
kommuner eller fortsette som i dag. Dette vil kunne får 
betydning for utviklingen av ØIKT videre. 
 
Utviklingsområder  

 Forbedre servicenivå samt avdekke og forstå 
brukerutfordringer slik at nødvendige tiltak kan 
settes inn tidlig (O1) 

 Gjennomføre IKT prosjekter som etablerer tekniske 
løsninger innen ØIKT sitt ansvarsområde og direkte 
understøtter kommunens brukere (O1) 

 Hjelpe kommune organisasjonen med sine 
utviklingsprosjekter med bistand og ressurser slik at 
målene i prosjektene kan oppnås (O1) 

 

 Kjerneoppgaver 
Øyeren IKT er en felles IKT driftsenhet for Enebakk, Fet 
og Rælingen kommune. Enheten ble opprettet 1. januar 
2009 som et vertskommunesamarbeid plassert under 
Rælingen kommune sitt ansvar. Øyeren IKT består av 
15 ansatte som betjener ca. 7 000 sluttbrukere fordelt 
på 115 lokasjoner. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 9 831 9 500 9 694 9 694 9 694

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

14,0 14,0 15,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,3 % 2,6 % 12,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016
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Eiendomsenheten 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Eiendomsenheten utfører svært mange og ulike 
oppgaver innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. For 
å ha gode styringssystemer og rutiner som er 
tverrfaglig forankret og å ivareta miljøkrav er det 
behov for en grundig gjennomgang av dagens 
internkontroll. En internkontroll som også kan 
imøtekomme fremtidens krav som stilles til bygnings-
massen og enhetens tjenester.  
 
Organiseringen av eiendomsenheten som er gjort 
fungerer på en god måte, men det er fortsatt enkelte 
områder som må optimaliseres. Vi ser på dette i 
sammenheng med planleggingen av vedlikehold og 
optimalisert drift av bygningsmassen. Vi skal også 
vurdere en balanse mellom ekstern og intern 
ressursbruk og samhandling mellom disse i 
rehabiliteringsprosjektene.  
 
Vekst i Rælingen kommune gir oss utfordringer med å 
dimensjonere formålsbygg riktig. Vi skal fokusere på 
tilpasninger og funksjonsendringer sammen med 
enhetene for å utnytte arealer på best mulig måte.  
 
Eiendomsenheten skal være premissgiver og visjonær 
i sine utredninger i forbindelse med utviklingen av 
Fjerdingby sentrum. Vi har en unik mulighet til å 
utvikle dette området i sammenheng med 
eksisterende bygningsmasse. Energi og miljø skal 
være en viktig del av denne visjonære tankegangen. 
 
Utviklingsområder  

 Utvikling av styringsdokumenter, rutiner og 
organisering 

 Implementering av vedlikeholdsplan 

 Utfasing av oljefyring 

 Etablere en helhetlig internkontroll 

 Nærværsarbeid 
 

 Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for forvalting, drift og vedlikehold av 
kommunens bygningsmasse samt rehabiliterings-
prosjekter.  Enheten inkluderer transport, renhold, drift 
og vedlikehold av bygningsmassen samt boligforvaltning 
av utleieboliger. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 25 882 30 870 31 350 31 500 31 640

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
  

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

29,9 30,4 28,4 29,9

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

4,4 % 8,2 % 10,0 % 6,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Vi jobber sammen med organisasjonsenheten med 
tilrettelegging for langtidssykemeldte. Vi jobber også 
med nærværsarbeid for redusere korttidssykefraværet.  
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Blystadlia skole og barnehage 
Rektor Sissel Berg 

 

Bakgrunn 
Grunnlaget for valg av utviklingsområder for enheten 
er i tråd med skoleeiers strategi for å sikre tidlig 
innsats og utvikle skolen som organisasjon. Skolen 
har for svake resultater på kartlegginger på små-
trinnet, så arbeidet med å kvalitetssikre og sikre 
iverksetting av nødvendige tiltak for å forbedre 
resultatene, må videreføres. Vi ser at resultatene, 
spesielt i regning, er for svake. Som en enhet, med 
både barnehage og skole, ligger det et potensiale i å 
forbedre og sikre overgangen mellom barnehage og 
skole, og sikre et helhetlig læringsløp. Skolen og 
enheten som organisasjon trenger bedre intern-
kontrollsystemer for å sikre gode rutiner og standarder 
og styrke grunnlaget for ledelse og ansvarliggjøring.  
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogiske plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. Barnehagen 
har en unik mulighet til å nå barn i tidlig alder. Derfor 
vil vi videreutvikle prosess- og strukturkvalitet, slik at 
barnehagen som læringsarena styrkes og tidlig 
innsats sikres. I dette arbeidet vektlegges læring og 
relasjoner i lek. 
 
Utviklingsområder 

 Læring og utvikling (T3, O3)  
- Kvalitetssikre den første leseopplæringen 

gjennom utarbeiding av felles føringer 
- Systematisk bruk av kartleggingsresultater som 

grunnlag for tiltak på gruppe- og systemnivå 
- Videreutvikle elevenes grunnleggende 

ferdigheter som redskap for læring i alle fag 

 Skolen og enheten som organisasjon (T3, O2) 
- Videreutvikle internkontrollsystem 
- Tydeliggjøre ansvar og myndighet hos 

ressurspersoner i organisasjonen, 
resultatledelse som styringsverktøy 

- Sikre riktig kompetanse hos nye ansatte 
- Sikre tett lederoppfølging og videreutvikling av 

ressurslærerfunksjonene 
- Implementere nytt reglement for 

sykefraværsoppfølging. 

 Sikre en god overgang mellom barnehage og skole 
(O2, O3) 
- Kvalitetssikre arbeidet med opplæringen av 

barns sosiale ferdigheter gjennom felles 
føringer i barnehage, SFO og skole. 

- Videreutvikle «Blystadliasamarbeidet». 

 Videreutvikle prosess- og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarena (O2, T3) 
 

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 17 548 17 080 17 080 17 080 17 080

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

23,5 30,2 31,6    32.1

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Små endringer i bemanning. Noe styrking på tidlig 
innsats i skolen, men ikke store utslag siden skolen har 
litt synkende elevtall. Barnehagen har økt bemanningen 
noe som følge av flere barn og to fulle avdelinger i drift.   
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

5,5 % 5,6 % 7,7 % 6,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Korttidsfraværet er lavt, dette skal vi opprettholde. Ved å 
bruke de nye sykefraværsoppfølgingsrutinene aktivt, og 
være tettere på den sykmeldte, har vi som mål å 
redusere langtidsfraværet. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser 

 Antall elever og barnetall  
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Fjerdingby skole  
Rektor Inger-Jorunn Andersen 

 

Bakgrunn 
Skolens utviklingsområder er i samsvar med 
skoleeiers prioriteringer. Vi arbeider for en tidlig 
innsats og å utvikle skolen som organisasjon for å øke 
læringsutbytte og få et godt læringsmiljø. Vi ønsker å 
fortsette implementeringen og kvalitetssikre arbeidet 
med prosjekt Rælingsskolen. 
 
Det økende elevtallet gjør at det på slutten av 2015 vil 
komme på plass en paviljong som rommer tre klasser. 
 
Skolens ledelse er utvidet og er forholdsvis ny som 
organisasjon. Vi trenger å organisere en tydelig 
ledelse og utvikle systemer for internkontroll.  
 
Utviklingsområder  

 (O1) 
- Utvikle og ta i bruk nytt skoleadministrativt IKT-

system 
- Ivareta skolens behov for organisering i den 

forventede elevtallsveksten 

 (T3, O2, O3) 
- Utvikle skolens internkontrollsystem for lettere å 

kunne kvalitetssikre elevens læring og det 
psykososial læringsmiljøet 

- Utvikle og ta i bruk en helhetlig leseopplærings-
plan som kvalitetssikrer den første lese-
opplæringen og som sikrer god utvikling av 
begrepsforståelsen 

- Sikre et godt læringsmiljø gjennom arbeid med 
sosial kompetanse på alle trinn 

- Ha fokus på tilpasset opplæring gjennom tiltak 
som bygger på kartleggingsresultater. Sikre 
ressursutnyttelsen og god organisering i dette 
arbeidet. 

- Større institusjonalisering av Vurdering for 
læring 

- Bruke resultatledelse som verktøy for ledelse 
 

 

 

 

 
 

Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 22 420 21 200 21 200 21 200 21 200

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

33,1 39,2 38,9 40,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
Elevtallet vil ifølge befolkningsprognosen øke. Vi vil få 
en klasse mer fra høsten 2016. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

7,6 % 11,0 % 6,7 % 5,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Enheten vil arbeide med å implementere kommunes nye 
plan for sykefraværsoppfølging. Vi fortsetter å gi 
oppfølging til den enkelte i tråd med rutinene i IA-
systemet, samt at vi samarbeider med 
organisasjonsenheten. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  
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Løvenstad skole 
Rektor Svein Fjellheim 

 

Bakgrunn 
Løvenstad skole har i en årrekke jobbet med 
virksomhetsplan med utviklingsområder og mål mot 
læringsresultater og elevmiljø. Vi vil fortsatt ha 
hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, 
regning, engelsk og IKT. 
 
Vi jobber med utvikling av organisasjonen der 
ressurslærerfunksjonen, lederteamet etter 
omorganiseringen og hvordan vi bedre kan bruke 
kompetanse på tvers i organisasjonen. Vi øker nå 
fokus mot 3. og 4. trinn ut ifra analyse av resultater. 
 
Utviklingsområder  

 Lesing, regning, engelsk og IKT i en helhetlig 
opplæring (T3)  
I det ligger arbeidet med å lage lokale læreplaner, 
temabasert opplæring, grunnleggende ferdigheter 
og gjenoppbygge bibliotek og få musikk inn som en 
integrert del av opplæringen. SFO skal ha fokus på 
regning og praktisk matte i ulike læringsarenaer.  

 Implementering av nytt skoleadministrativ system, 
Internkontrollverktøyet (Reflex) og ny rutine for 
sykefraværsoppfølging (O1) 

 
 
 

 

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 15 931 16 530 16 530 16 530 16 530

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

26,1 27,4 28,6 27,5

* 2. tertial 2015

Vi har økt bemanning høst 2014 og høst 2015 til et 
tilrettelagt tilbud og på grunn av større årstrinn. Vi 
reduser bemanningen med en stilling høsten 2016, for å 
balansere budsjettet. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

8,3 % 8,3 % 7,8 % 7,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Vi hadde 7,5 % som mål 2015, vi har hatt en markant 
nedgang i korttidsfravær og setter 7 % som mål for 
2016. Vi vil implementere ny rutine for sykefraværs-
oppfølging i Rælingen kommune. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  
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Nordby skole 
Rektor Kari Bloch-Johnsen 

 

Bakgrunn 
Skolen jobber aktivt, systematisk og løsningsorientert i 
forhold til tidlig innsats, læringsmiljø og skolen som 
organisasjon for å gi elevene det beste tilbudet.  
 
Vi ser på de nasjonale kartleggingsprøvene at vi må 
styrke samkjøringen og kvaliteten på arbeidet vårt 
rundt tidlig innsats, spesielt når det kommer til lesing. 
Dette blir det viktigste utviklingsområdet for oss i 
2016. For å få dette til på best mulig måte må 
læringsmiljø og skolen som organisasjon også være 
sentrale utviklingsområder. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle, styrke og etablere felles tilnærming til 
lese- og regneopplæringen (T3, O1) 

 Sikre det forebyggende arbeidet rundt elevenes 
psykososiale og faglige læringsmiljø gjennom 
internkontrollsystem og bedre ressursutnyttelse 
(O1, O2, T3) 

 Implementering av nytt skoleadministrativt system 
for skolene (O1) 

  

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 9 790 10 010 10 010 10 010 10 010

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

13,0 14,6 16,0 16,5

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

7,2 % 7,0 % 2,7 % 5,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Skolen vil jobbe med å implementere ny rutine for 
sykefraværsoppfølging i Rælingen kommune. Denne 
skal sikre individuell oppfølging av de med utfordringer 
og høyt sykefravær. 

 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  
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Rud skole 
Rektor Øystein Hellum 

 

Bakgrunn 
Skolen jobber i tråd med skoleeiers strategi for å sikre 
tidlig innsats for alle elever. Styrke grunnlag for 
ledelse og internkontroll ved å sikre gode rutiner og 
standarder for arbeidet på skolen. Skolen jobber 
kontinuerlig for optimal utnyttelse av ressurser for å 
møte utfordring med høyt elevtall ved skolen. 
 
Utviklingsområder  

 Skolens internkontrollsystem sikrer arbeid med det 
forebyggende arbeidet rundt elevene for sikring av 
elevenes psykososiale og faglige læringsmiljø (T3) 

 Nettverksarbeid sikrer forankring av felles 
standarder for tidlig innsats på skolen (O1) 

 Implementering av nytt skoleadministrativt IKT-
system for skolene (O1) 

 En aktiv og utviklingsorientert skoleeier bygger opp 
under god internkommunikasjon med gode planer 
og strategier. Disse danner grunnlag for tydelig 
ledelse, der verdier og resultater er viktige, helt ut i 
organisasjonen (O3) 

 
 

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 22 328 22 840 22 840 22 840 22 840

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

Økning knyttet til tidlig innsats og elevtallsøkning. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

36,7 40,1 40,0 40,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Reel bemanning er økt siden 2015, men pga dobbel 
telling av ansatte og vikarer i 2014 og 2015 gir det 
samme antall årsverk. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

5,3 % 7,8 % 6,9 % 6,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Skolen vil jobbe med å implementere ny rutine for 
sykefraværsoppfølging i Rælingen kommune. Denne 
skal sikre individuell oppfølging av de med utfordringer 
og høyt sykefravær. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  
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Marikollen ungdomsskole 
Rektor Anne Beate Belstad 

 

Bakgrunn 
Eksamensresultatene i matematikk ligger fortsatt 
under landsgjennomsnittet. Matematikk-
undervisningen vil fortsatt være et satsningsområde i 
2016, og samarbeidet med Sandbekken ungdoms-
skole og barneskolene vil bli videreutviklet.  
 
Skolens systemarbeid i forhold til oppfølging av 
kartleggingsresultater har vært et prioritert område i 
2015 og vil bli videreført i 2016. 
 
På FINE-gruppa har det vært en økning av elever og 
ansatte. Det er viktig å sikre at alle elever får et 
forsvarlig tilbud både i forhold til innhold og fysisk 
rammer. Arealbehovet på FINE-gruppa må kartlegges 
og personalet må få opplæring og veiledning. 
 
Utviklingsområder  

 Oppfølging av matematikkundervisningen (T3) 
- Tilpasset opplæring: alternative læringsarenaer 

og praktisk undervisning 
- Oppfølging av elevresultater 
- Arbeid med grunnleggende ferdigheter i IKT og 

skriving 

 Kvalitetssikre skolens fraværsoppfølging for å 
redusere risiko for frafall på ungdomstrinnet og på 
videregående skole (T3) 

 Implementering av nytt skoleadministrativt IKT-
system (O1) 

 Utvikle kompetanse i skolen og på FINE (O2) 
- Kurs og videreutdanning 
- Erfaringsdeling, lærende møter 
- Kollegaveildning i ledergruppa 

 I samarbeid med eiendomsavdelingen kartlegge 
arealbehovet på FINE både på kort og lang sikt 
(O1) 
 

 

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 27 240 28 960 28 960 28 960 28 960

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

40,5 40,6 40,8 41,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
Elevtallet ved skolen vil øke fra høsten 2016. På FINE-
gruppa vil elevtallet gå litt ned høsten 2016. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

9,0 % 6,9 % 8,0 % 7,6 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Arbeidet med å redusere sykefraværet vil fortsette. 
Målet for 2016 er 7,6 %. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  

 Eksamensresultater 
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Sandbekken ungdomsskole  
Rektor Gina Kveen  

 

Bakgrunn 
Skolens utviklingsområder er i samsvar med 
skoleeiers prioriteringer. Det er fokus på tidlig innsats 
og å utvikle skolen som organisasjon for å øke 
læringsutbyttet. I dette arbeidet er det behov for å 
videreutvikle ressurslærerfunksjonene og prioritere 
utvikling i skolens forholdsvis nye lederteam. 
 
Gjennom å delta i den nasjonale satsingen på 
ungdomstrinnet har skolen nyttige erfaringer med at 
de ansatte deltar i strukturerte utviklingsprosesser. 
Skolen vil derfor videreføre læring og utvikling 
gjennom skolebasert kompetanseutvikling.  
 
Eksamensresultatene i matematikk ligger fortsatt 
under landsgjennomsnittet. Arbeidet med 
matematikkundervisningen blir videreført, og vi vil 
fortsette samarbeidet med Marikollen ungdomsskole.  
 
Skolen viderefører samarbeid med eksterne 
kompetansemiljøer. 
 
På sikt vil elevtallet på Sandbekken øke. Skolen må 
utnytte elevarealene bedre allerede i 2016 for å møte 
dette, og ha fokus på å utnytte ressursene for øvrig 
best mulig.   
  
Utviklingsområder  

 Institusjonalisere standarder for vurdering og 
kartlegging gjennom å videreutvikle systemarbeidet 
ved skolen (T3) 
- Et mer helhetlig arbeid med 

matematikkopplæringen  

 Sørge for tjenester tilpasset behov og 
kvalitetsstandarder gjennom å (O1):  
- Implementere nytt skoleadministrativt system 
- Videreutvikle skolens internkontrollsystem 

 Videreutvikle ledernes kompetanse generelt og 
ledernes organisasjonskompetanse spesielt 
gjennom å implementere relevante lederverktøy 
(O3)  

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 22 387 22 520 22 520 22 520 22 520

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015  
Skolen får økt antall elever skoleåret 2015-16.  
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**
28,4 28,4 29,2 30,3

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Økning i bemanning grunnet økning i elevtall.  
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,0 % 6,5 % 3,6 % 5,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Skolen skal implementere nye rutiner for 
sykefraværsoppfølging, men vurderer at målsetningen 
fra 2015 bør videreføres.  
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  

 Eksamensresultater 
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Smestad skole 
Rektor Elisabeth Aandalen 

 

Bakgrunn 
Utviklingsområder er i samsvar med skolens behov og 
prioriteringer i strategi for skoleeier; tidlig innsats og 
skolen som organisasjon. Vi fortsetter arbeidet med å 
institusjonalisere standarder for vurderings- og 
kartleggingsarbeid i rælingsskolen og å kvalitetssikre 
dette arbeidet. 
 
Skolens elevtall og antall ansatte øker. Skolen vil få 
paviljong fra skolestart 2016. Forberedelser til 
utvidelse av skolen er i gang med forventet oppstart 
januar 2017. Ansvar og myndighet hos undervisnings-
inspektører og ressurslærere tydeliggjøres.  
 
Utviklingsområder  

 Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter som 
redskap for læring i alle fag (T3, O2) 
- Vekt på etablering av gruppe- og systemtiltak 

etter kartlegging for god tilpasset opplæring 
- Systematisk bruk av læringsstrategier 
- Vurdering for læring institusjonaliseres 
- Optimalisere bruk av pedagogiske IKT-

programmer 

 Helhetlig matematikkopplæring for 5.-10. trinn (O3, 
T3) 

 Profesjonsutvikling (O2) 
- Lesing, regning 
- Bygge resultatkultur; ambisjoner, utfordringer, 

mål 
- Styrke lederkompetanse og 

organisasjonskompetanse 
- Resultatledelse som styringsverktøy 

 Fortsette å utvikle organisasjonen i samsvar med 
behov som følger av elevtallsvekst (O1) 
- Ansvar og myndighet endres i samsvar med 

behov. 
 

 

 Kjerneoppgaver 
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som 
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom 
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig 
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og 
kommunale vedtekter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 14 669 16 230 16 230 16 230 16 230

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Budsjettrammene er økt i samsvar med elevtallsvekst 
høsten 2016 og helårsvirkning «tidlig innsats». 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

18,3 25,5 26,6 29,4

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Økt bemanning i samsvar med budsjett. 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

7,1 % 9,1 % 21,2 % 8,5 %

* 2. kvartal 2015

 
Skolen er godt kjent med de ulike årsakene til det høye 
sykefraværet i 2015 og mener vi har satt et realistisk mål 
for 2016. Nye rutiner for sykefraværsoppfølging 
implementeres. 
 
Nøkkeltall 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser  

 Antall elever  
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Mårbakken barnehage 
Barnehageleder Stian Lundberg 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. Barnehagen 
har en unik mulighet til å nå barn i tidlig alder. Derfor 
vil vi videreutvikle prosess- og strukturkvalitet, slik at 
barnehagen som læringsarena styrkes og tidlig 
innsats sikres. I dette arbeidet vektlegges læring og 
relasjoner i lek.   
 
Barnehagens samfunnsmandat er omsorg, lek, læring 
og danning. Hovedfokuset for barnehagen i 2016 er å 
styrke kompetansen til den enkelte ansatte innenfor 
områdene språk og lek. Det er et mål å skape trygge 
arenaer som gir grobunn for god språkutvikling og 
gode vennskapsrelasjoner. Personalets relasjon til 
barna er derfor meget viktig for å lykkes i utviklingen 
av dette arbeidet. 
 
Enheten ser utfordringer ved å fylle opp barnehage-
plassene etter hovedopptaket. Dette sees 
hovedsakelig i sammenheng med etableringen av nye 
barnehageplasser i Blystadlia. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess- og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarena (T3, O2) 

 Utviklingsarbeid om personalets relasjon i barns 
lek, voksenkompetanse i barns lek, tilrettelegge for 
gode lekerelasjoner både i planlagte temaarbeid, 
ved endringer i det fysiske miljøet, i aktiviteter, og i 
det daglige samspillet i barnehagen (T3, O2)                                                                      

 Internkontrollsystemet ved Mårbakken barnehage, 
skal videreutvikles som ledelsesverktøy og 
hjelpemiddel for å oppnå kvalitetsforbedring og 
utvikling (T3) 

 Videreutvikle samarbeidet mellom Blystadlia skole 
og barnehage, Elgen barnehage og Mårbakken 
barnehage med fokus på tidlig innsats i et helhetlig 
læringsløp (T3, O1) 

 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 5 013 3 820 2 320 2 320 2 320

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert sitt % kutt fra 
2015. Barnehagene har fått redusert ramme fra h2016 
og videre i planperioden som en konsekvens av 
redusert barnegruppe i barnehagen. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

11,5 11,5 9,3 11,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Endringen i bemanning skyldes reduksjon i barnegruppe 
høsten 2015. Det er forventet at barnehagen vil ha en 
økning mot årsskifte og dermed tilnærmet 
normalbemanning fra 2016. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

8,9 % 24,0 % 19,8 % 7,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Enheten har et høyt langtidsfravær. Alle saker ivaretas 
gjennom Nav, bedriftshelsetjenesten og andre 
nødvendige instanser. Det er et mål at langtidsfraværet 
reduseres betydelig gjennom god rutinemessig 
oppfølgning. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Sannum barnehage 
Barnehageleder Per Olaf Steinsland 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogiske plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. Pedagogisk 
plattform består av barnehagens pedagogisk 
grunnsyn og verdigrunnlag, arbeidet med å 
implementere planen har startet og vil fortsette i 2016.  
 
Barnehagen har en unik mulighet til å nå barn i tidlig 
alder. Derfor vil vi videreutvikle prosess og struktur 
kvalitet, slik at barnehagen som læringsarena styrkes 
og tidlig innsats sikres. I dette arbeidet vektlegges 
læring og relasjoner i lek.   
 
Sannum barnehage har seks avdelinger inkludert en 
friluftsavdeling på Marikollen. En avdeling har blitt 
utvidet med barn og personalet i 2015. Barnehagen 
vokser.  
 
Avdeling Troll på Marikollen skal videreutvikle sin 
praksis som friluftsavdeling. Etableringen av 
friluftsavdeling har tatt tid og rekruttering av barn til 
avdelingen er en utfordring. Synliggjøring av 
pedagogisk praksis blir viktig.  
 
Vi skal videreutvikle barnehagen fysiske innerom for å 
legge til rette for god og utviklende lek. Vi skal øke 
kompetansen om barns lek, bli gode rollemodeller for 
barna og vi skal være tilgjengelige og deltakende 
voksne i barns lek.  
 
Det er utarbeidet et minste krav i forhold til intern-
kontroll, med bakgrunn i dette vil vi jobbe for å sikre at 
vi har gode rutiner på alle områder. 
 
Deler av uteområdet har blitt brukt som parkerings-
plass, dette skal tilbakeføres til barnehagen og vi vil 
se på utforming av hele uteområdet med bakgrunn i 
pedagogisk plan.  
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagens som læringsarena (T3, O2) 

 Samle og systematisere internkontrollsystemet for å 
sikre at vi og har gode rutiner (T3) 

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, 
et levende verdigrunnlag og felles mål (O3) 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 10 450 10 150 10 150 10 150 10 150

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

23,5 24,7 24,9 25,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
En avdeling er utvidet med flere barn og dette har utløst 
en ny pedagogstilling. Grunnbemanning for 2016 er 23 
årsverk. Barn med spesialpedagogiske tiltak har økt i 
2015 og barn med ulike funksjonsnedsettelser er knyttet 
til barnehagen. Dette utløser ekstra midler som benyttes 
til midlertidig bemanning. Vi ser derfor behov for å øke 
den faste bemanningen med to stillinger i 2016. 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

10,5 % 10,0 % 13,0 % 7,0 %

* 2. kvartal 2015  
 
Barnehagen vil arbeide med sykefraværsoppfølging for 
å få ned sykefraværet. Nye sykefraværsrutiner skal 
bidra til tettere og bedre oppfølging på et tidligere 
tidspunkt. Mål for sykefraværet 2016 er 7 %. 
Oppfølgingen av sykefraværsarbeidet forventes å gi 
synlige resultater. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Elgen barnehage 
Barnehageleder Jane Ukkestad 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. 
 
Barnehagen har en unik mulighet til å nå barn i tidlig 
alder. Derfor vil vi videreutvikle prosess- og 
strukturkvalitet, slik at barnehagen som læringsarena 
styrkes og tidlig innsats sikres. I dette arbeidet 
vektlegges læring og relasjoner i lek.   
 
Elgen barnehage har det siste året hatt fokus på 
kvalitet og kompetanse. Vi skal videreføre dette for 
2016 i arbeidet med læring og relasjon i lek. 
Personalets kompetanse skal heves og vi skal sikre 
kvalitet i arbeidet vi gjør sammen med barna. 
Utviklingsarbeidet om barns medvirkning avsluttes og 
evalueres i 2015. Erfaringer og områder som bør 
videreutvikles, tas med i enhetens arbeid med 
barnehagenes felles utviklingsarbeid om læring og 
relasjoner i lek. 
 
Enheten ser utfordringer ved å fylle opp barnehage-
plassene etter hovedopptaket. Dette sees 
hovedsakelig i sammenheng med etableringen av nye 
barnehageplasser i Blystadlia. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess- og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagens som læringsarena (T3, O2) 

 Prosessarbeid med fokus på å heve personalets 
kompetanse og å sikre kvalitet i arbeid med læring 
og relasjon i lek (T3, O2, O3) 

 Videreutvikle samarbeidet mellom Blystadlia skole 
og barnehage, Elgen barnehage og Mårbakken 
barnehage med fokus på tidlig innsats i et helhetlig 
læringsløp (T3, O1) 

 Samle og beskrive enhetens system for 
internkontroll (O1, O3) 

 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 6 575 6 410 6 410 6 410 6 410

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

14,7 15,5 13,5 14,7

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016  
Grunnbemanning i Elgen barnehage har vært stabil i 
flere år. Årsaken til variasjoner er studiepermisjoner og 
barn med funksjonsnedsettinger som har utløst ekstra 
midler til midlertidig bemanning.  
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

8,2 % 6,6 % 4,9 % 4,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Enheten har som mål å ha et stabilt lavt sykefravær. Det 
jobbes kontinuerlig med nærvær og trivsel på arbeids-
plassen. Vi tar nå i bruk de nye sykefraværsrutinene til 
Rælingen kommune, og følger opp korttidssyke og 
langtidssykemeldte tett før, under og etter en 
fraværsperiode. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Løvlia barnehage 
Barnehageleder Ninette Rudberg 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. 
 
Barnehagen har en unik mulighet til å nå barn i tidlig 
alder. Derfor vil vi videreutvikle prosess- og 
strukturkvaliteten, slik at barnehagen som 
læringsarena styrkes og tidlig innsats sikres. I dette 
arbeidet vektlegges læring og relasjoner i lek. 
 
Det behov for å samle og beskrive internkontroll-
systemet i enheten. Målet er å sikre god oversikt og 
kontroll på det som er lovpålagt i barnehageloven og 
rammeplanen. Gjennom dette arbeidet vil det 
synligjøres bedre hvordan enheten arbeider med 
samfunnsmandatet. 
 
Enheten har ikke kommet i gang med å utforme en 
rehabiliteringsplan for uteområdet. Arbeidet 
videreføres i 2016. 
 
Løvenstad og Løvlia barnehage ønsker å videreutvikle 
samarbeidet med Løvenstad skole. Vi har ambisjoner 
sammen om å gjøre noe mer ut den fordelen det er 
med nærheten mellom enhetene. I 2016 skal vi 
definere områder innenfor tema tidlig innsats som kan 
utvikles og være til barnets beste sett i et helhetlig 
læringsløp.  

 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess- og strukturkvaliteten i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarena (T3, O2) 

 Samle og beskrive internkontrollen i enheten 
(O1, O3)  

 Utforme rehabiliteringsplan for barnehagens 
uteområdet med bakgrunn i pedagogisk plan (T2, 
T3) 

 Videreutvikle samarbeidet mellom Løvenstad skole, 
Løvlia barnehage og Løvenstad barnehage med 
fokus på tidlig innsats i et helhetlig læringsløp (T3, 
O1) 

 
 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 8 705 8 020 8 020 8 020 8 020

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

17,8 21,6 20,7 18,5

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
Bemanningen er planlagt som vist. Enheten har i dag 
flere assistentstillinger enn det budsjettrammene tillater. 
Vurderinger og eventuelle tiltak gjøres i samarbeid med 
organisasjonsenheten ut fra resultater i sykefraværs-
arbeidet. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

15,1 % 8,4 % 9,8 % 7,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Nye sykefraværsrutiner skal bidra til tettere og bedre 
oppfølging på et tidligere tidspunkt. Rutinene er 
gjennomgått i personalgruppa slik at oppfølgings-
hyppigheten og sykefraværssamtaler er kjent. 
Oppfølgingen av sykefraværsarbeidet forventes å 
fortsatt gi synlige resultater. 
  
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk fellesbetegnelsen Rælingsbarnehagen. 
Pedagogisk plattform beskriver og belyser 
barnehagens pedagogisk grunnsyn og verdigrunnlag. 
I 2016 vil fagleder og pedagogene skape forståelse 
for og implementere den pedagogiske plattformen hos 
resten av personalet. 
  
Barnehagene har en unik mulighet til å nå barn i tidlig 
alder. Derfor vil vi videreutvikle prosess og struktur 
kvalitet, slik at barnehagen som læringsarena styrkes 
og tidlig innsats sikres. I dette arbeidet vektlegges 
læring og relasjoner i lek. 
 
For å ivareta, og sikre, god kvaliteten på innholdet i 
barnehagen etter intensjonen i barnehageloven, har vi 
behov for å utarbeide et internkontroll system  
 
I 2015 fikk alle ansatte økt sin kompetanse i den 
betydning utformingen av barns lekemiljø har for 
kvaliteten i barns lek og læring Vi ønske nå i 2016 å ta 
i bruk denne kunnskapen og utvikle gode lekemiljø for 
barn inne i barnehagene og på uteområdene. 
 
Enheten har over lang tid hatt et høyt sykefravær. Vi 
ønsker nå å sette fokus på arbeidsmiljøet sett opp 
imot sykefravær.  
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess og struktur kvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarenas (T3, O2) 

 Implementere vår felles pedagogiske plattform (O3) 

 Utarbeide et internkontrollsystem som ivaretar 
kvalitetskravet i barnehageloven til innholdet i 
barnehagen (T3) 

 Heve ansattes rolleforståelse i organisasjonen for å 
øke potensialet for «ledelse helt ut» (O1, O2) 

 Redusere sykefraværet hos ansatte i enheten med 
økt fokus på arbeidsmiljø (O2, O3) 

 Videre utvikle og tilrettelegge barnehagenes inne og 
uteområde for mer variert lek (T2, T3) 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 15 240 14 740 14 740 14 740 14 740

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

35,1 36,6 33,0 35,5

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016  
Sammensetning av barnegruppene år med flere barn 
under 3 år og økt bemanning. I tillegg er begge 
barnehagene fylt opp med barn ut i fra arealnorm slik at 
barnetallet er opprettholdt selv om det er tatt inn flere 
yngre barn. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

11,1 % 12,5 % 20,0 % 9,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Det totale sykefraværet er for høyt. Det er langtids-
fraværet som har økt det siste året. Vi følger 
sykefraværsoppfølgingen slik det er forventet i IA-
avtalen. Det meste av langtidsfraværet kan ikke 
relateres til belastning ved arbeid i barnehage. 
Korttidsfraværet følges nå opp etter de nye rutinene for 
fraværsoppfølging i Rælingen. Denne tette 
oppfølgingen, også når det gjelder korttidsfravær, 
forventes å gi positive endringer på enhetens 
sykefraværstall. Med bakgrunn i langtidsfraværet vil et 
realistisk mål for enheten være et samlet sykefravær på 
9 %.  
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
 

 
  



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

80 

  

Løvenstad barnehage 
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan, og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. Barnehagen 
har en unik mulighet til å nå barn i tidlig alder. Derfor 
vil vi videreutvikle prosess- og strukturkvalitet, slik at 
barnehagen som læringsarena styrkes og tidlig 
innsats sikres. I dette arbeidet vektlegges læring og 
relasjoner i lek. 
 
Løvenstad skole, Løvlia barnehage og Løvenstad 
barnehage har en lang tradisjon for tett samarbeid i 
forbindelse med aktiviteter som skjer i forbindelse 
overgangen fra barnehage til skole. Vi har sammen 
ambisjoner om å gjøre noe mer ut av vår fordel med 
fysisk nærhet mellom våre enheter. Tidlig innsats 
trekkes fram som et viktig utviklingsområde i strategi 
for skoleeier. Vi ser derfor mulighetene til å 
videreutvikle vårt samarbeid, og vi vil i 2016 definere 
felles utviklingsområder som er til barnets beste i et 
helhetlig læringsløp. 
 
Løvenstad barnehage har de siste to årene hatt 
utviklingsarbeid ut fra begrepet danning i 
barnehagens samfunnsmandat. Utviklingsarbeidet 
avsluttes og evalueres i 2015. Erfaringer og områder 
som bør videreutvikles, tas med i enhetens arbeid 
med barnehagenes felles utviklingsarbeid om læring 
og relasjoner i lek. 
 
Barnehagen har en lang tradisjon for gode rutiner i 
hverdagen, og godt plan- og vurderingsarbeid. Vi vil i 
2016 samle og beskrive dette arbeidet som enhetens 
samlede system for internkontroll. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess- og strukturkvaliteten i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarena (T3, O2) 

 Videreutvikle samarbeidet mellom Løvenstad skole, 
Løvlia barnehage og Løvenstad barnehage med 
fokus på tidlig innsats i et helhetlig læringsløp (T3, 
O1) 

 Samle og beskrive enhetens system for 
internkontroll (O1, O3) 

 Videreutvikle samarbeidet med barnets hjem med 
vekt på kommunikasjon (T3, O1) 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 8 541 7 180 7 180 7 180 7 180

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

16,4 16,7 17,5 18,2

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Grunnbemanning i Løvenstad barnehage har vært stabil 
i flere år. Årsaken til tidligere variasjonen, er studie-
permisjoner. Vi har over tid hatt en del barn med 
spesialpedagogiske vedtak og ulike funksjons-
nedsettelser knyttet til barnehagen. Dette utløser ekstra 
midler som benyttes til midlertidig bemanning. Vi ser 
derfor behov for å øke den faste bemanningen med to 
stillinger i løpet av 2016, for å beholde og øke 
nødvendig fagkompetanse hos personalet på dette 
feltet. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

9,2 % 9,4 % 4,3 % 7,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Det er bred enighet i Løvenstad barnehage om at vårt 
samlede sykefravær er for høyt. Tett samarbeid med 
tillitsvalgte, og de som er sykmeldt eller står i fare for å 
bli sykmeldt er viktige faktorer i arbeidet med å få ned 
sykefraværet. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Heimen barnehage 
Barnehageleder Anbjørg Helleland 

 

Bakgrunn 
I 2015 har barnehagelederne utarbeidet felles 
pedagogisk plattform, felles mal for årsplan og tatt i 
bruk betegnelsen Rælingsbarnehagen. 
Pedagogisk plattform består av barnehagens 
pedagogisk grunnsyn og verdigrunnlag, arbeidet med 
å implementere planen har startet og vil fortsette i 
2016.  
 
Barnehagen har en unik mulighet til å nå barn i tidlig 
alder. Derfor vil vi videreutvikle prosess- og 
strukturkvalitet, slik at barnehagen som læringsarena 
styrkes og tidlig innsats sikres. I dette arbeidet 
vektlegges læring og relasjoner i lek.   
 
I 2015 har det vært satsning på lederutvikling i leder 
teamet. Dette arbeidet tar vi videre med inn i 2016, og 
jobber med å implementere strukturer og 
arbeidsverktøy som har blitt utarbeidet.  
 
Det er behov for å samle og systematisere 
internkontrollsystemet i enheten. Heimen vil i løpet av   
2016 sikre at vi har gode rutiner på de områder det er 
påkrevd.  
 
Utviklingsområder  

 Videre utvikle prosess- og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagens som læringsarena (T3, O2) 

 Skal samle og systematisere internkontrollsystemet 
i Heimen barnehage, for å sikre at vi har gode 
rutiner som alle kjenner til (T3)  

 Lederteamet har som mål å bruke tiden mer 
effektivt og ha gode strukturer på arbeids-
oppgavene og gode arbeidsverktøy (O2) 

 I 2016 skal ansattes kompetanse innenfor lek økes, 
alle skal kunne å starte, verne og videreutvikle 
leken (O2) 

 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 
læringsarena som skal forvalte økonomiske og 
personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det 
skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og 
foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og 
miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre 
arbeid med barn. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 6 751 6 680 6 680 6 680 6 680

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. Barnehagen har fått reversert % kutt fra 
2015. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

16,3 16,6 16,3 16,4

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 
Heimen barnehage har stabilt antall barn og derav 
stabilt antall årsverk. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

9,3 % 15,1 % 10,4 % 8,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Det jobbes kontinuerlig med nærvær og trivsel på 
arbeidsplassen. Allikevel har Heimen et høyt 
sykefravær. Vi tar nå i bruk de nye sykefraværsrutinene 
til Rælingen kommune, og satser på at vi får et stabilt, 
lavt sykefravær. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser 

 Antall barn 

 Antall pedagoger 
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Kultur og fritidsenheten 
Kultursjef Kirsten Hauso 

 

Bakgrunn 
Strategier for kulturskole, ungdomshus og bibliotek 
(KUB) ble vedtatt i juni. Eget vedtak om å vurdere 
samlokalisering av KUB i nytt sentrum. Sambruk 
forutsetter et godt samarbeid, og vi vil derfor teste ut 
et forpliktende faglig og personellmessig samarbeid. 
Rælingen bygdetun blir igjen et rent kommunal 
museum etter 10 år som en del av Akershusmuseet. 
Kommunedelplaner både for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv og en for kulturminner og kulturmiljøer 
ferdigstilles i 2016. Gode prosesser knyttet til 
avveininger og prioriteringer blir viktig. Markedsføring 
får en stadig større plass gjennom bruk av sosiale 
medier.  
 
Utviklingsområder  
 
Allmenkultur   

 Utrede behov for endringer på bygdetunet for at 
bygningsmassen også framtidig kan bidra til 
kuturlandskapet (T1) 

 Utvikle tilbudet i offentlig bad (O1, T2)  

 Utarbeide og implementere gode rutiner for 
markedsføring av tilbud og arrangementer (T1) 

 Utvikle system for oppfølging av kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer (O3) 

 KUB - Utrede behov for arealer i nytt sentrum (O1)  

 KUB - Teste ut et forpliktende faglig og 
personellmessig samarbeid (T1, T5, O3, O2) 

 Utvikle gode rutiner for tilbakeføring av Rælingen 
bygdetun til kommunalt museum (O1, O3) 

 
Kulturskole 

 Utarbeide og ivareta et lærende nettverk for 
kunstfagene i skole (O1, O2, O3)  

 Utvikle lokale læreplaner 
 
Ungdomshus 

 Tilrettelegge aktiviteter som passer for ungdommer 
over 16 år (T5) 

 Sikre nødvendig kompetanse blant 
klubbmedarbeiderne (O2) 

 Sørge for at ungdomsrådet er aktive i debatt om 
store spørsmål som kommunereform og 
sentrumsutbygging (T4) 

 

 Kjerneoppgaver 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: 
museum, kulturminner, idrett, friluftsliv, spillemiddel-
prioritering, tilskudd, utleie av lokaler, drift offentlig bad, 
arrangementer, priser og stipender, navneforslag veier. 
Kontaktledd for organisasjoner. Koordinatorrolle for 
BUK14, ungdomsrådet, natteravner, MOT, DKS15 og 
SafiR. Saksbehandler for komité for kultur og nærmiljø. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 13 662 13 890 13 590 13 340 13 340

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

18,7 19,6 19,0

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

6,6 % 3,3 % 3,0 % 3,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
 
Nøkkeltall 

 Antall møter med frivillige 

 Besøkstall og arrangementer bibliotek 

 Antall plasser og kostnad per plass kulturskole 

 Venteliste kulturskole 

 Besøkstall og arrangementer kulturskole 

 Besøkstall ungdomshuset 

 Antall deltakere UKM 

 Antall saker til høring i ungdomsrådet 

 Antall betalende i Marikollen kultursal 

 Antall brukere i badene 

 Antall deltakere kulturuka 

 

Bibliotek 

 Utvikle en ny samarbeidsavtale med Rælingen VGS 
(O3)  

 Utarbeide en forpliktende samarbeidsavtale med 
grunnskoler (O3, O1) 

 Initiere samarbeid med nye aktører (O3) 

 Bidra i integreringsarbeidet gjennom prosjektet Ny i 
Rælingen (O3) 

 

 
  

                                                 
14 Barn og unges kommunestyre 
15 Den kulturelle skolesekken 
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Enhet familie og helse 
Enhetsleder Brynhild Belsom 

 

Bakgrunn 
Tjenestene enheten tilbyr er under press som følge av 
befolkningsvekst og økte forventninger til tjeneste-
tilbudet fra sentrale myndigheter og tjeneste-
mottakere, inkludert barn og ungdom. Hovedfokus blir 
derfor å videreutvikle dagens tilbud utfra de strategier 
som er valgt og med de ressursene man har, 
balansert opp mot den daglige driften av tjenestene.  
 
Dagens lokaler er i liten grad tilpasset endrete krav, 
og det blir viktig å bidra aktivt inn i arbeid med 
sentrumsutvikling Fjerdingby for å sikre lokaler som gir 
god ressursutnyttelse.  
 
Enheten har et særlig ansvar for å bidra til tidlig 
innsats og forebygging, og arbeider samlet med å 
videreutvikle valgte gruppetilbud som ICDP, COS, 
ART, Friskliv, fallforebyggende grupper mm.  
 
Det er mange utviklingsområder fra 2015 som det vil 
arbeides videre med i virksomhetsplan for 2016 for å 
sikre implementering: 
- ombygging av rådhuset for forebyggende 

helsetjenester 
- utviklingsarbeid utfra konklusjoner i evaluering av 

fysio- og ergoterapitjenestene som konkluderes ved 
årsskiftet 

- videreutvikle samarbeidet mellom PA og 
barnehagene om spesialpedagogiske tiltak  

- implementere rutiner for arbeid med barn og 
ungdom med samspillsvansker i skolealder 

- bruk av ICDP i flere enheter 
- tiltak i barnevernet som utløser folks egne ressurser 

og bidrar til selvstendighet og lavere behov for hjelp 
- bidra til tidlig innsats og koordinering av tjenester 

for utsatte barn og unge 
- bidra med kompetanse inn i andre enheter  
- bidra til tilgang på boliger for de mest 

vanskeligstilte, gjennom å veilede i selv å skaffe 
egnet bolig 

 
Utviklingsområder  

 Videreføre og kvalitetssikre lavterskeltilbud i 
grupper med god effekt for å gi tidlig innsats og 
mobilisere folks egne ressurser (T1, T2, T3, O1) 

 Videreutvikle en kultur for tverrfaglighet, gjensidig 
anerkjennelse og sambruk av ressurser, for å løse 
eksisterende og nye oppgaver til beste for brukerne 
(O1, O3) 
 

 Kjerneoppgaver 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlege-
ordningen. Miljørettet helsevern. Forebyggende helse-
tjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og ergoterapi og 
hjelpemiddellageret. Pedagogisk avdeling med PP-
tjeneste. Flyktninge- og inkluderingstjenesten og tiltak 
for mindreårige. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 61 465 64 760 64 760 64 760 64 760

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrkingstiltak innarbeidet i budsjettramme: Barnevern, 
økt tilskudd til legevakt og basistilskudd fastleger. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

55,2 60,0 64,1 64,1

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

6,0 % 3,7 % 4,8 % 5,0 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016  
Sykefraværet i EFH har hatt en tilfeldig variasjon de 
siste årene. Det jobbes for å bli liggende lavt i fravær.  
 
Nøkkeltall 

 Antall aktive saker i PPT 

 Antall barn i tiltak i barnevernet 

 Andel fullført introprogram som er i jobb/utdanning 

 Antall brukere fysio-/ergoterapitjenesten 

 Antall fødsler 

 Antall med fastlege i Rælingen 
 

 
 
 
 
 

 Videreutvikle ansattes forståelse av egen og 
enhetens rolle i kommunens tilbud til innbyggerne og 
potensialet i «ledelse helt ut» - særlig fokus på 
utvikling av avdelingsledergruppa (O2) 

 Gjennomgå og kvalitetssikre enhetens 
interkontrollsystem (O3) 

 Implementere nye sykefraværsrutiner (O3) 

 Delta aktivt i utviklingsarbeid knytta til 
Fjerdingbyutviklinga (T2, T4, O1) 
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Nav 
Nav-leder Daniel Berg-Hansen 

 

Bakgrunn 
Navs brukere har et stort behov for helhetlige og 
koordinerte tjenester, som må styrkes gjennom økt 
samarbeid, både internt og med andre enheter i 
kommunen. Vi må også ivareta lovendring fra 010116 
med aktivitetsplikt for sosialhjelp, noe som krever 
ressurser. Fortsatt fokus på markedsarbeid, 
arbeidsgiverbistand og tiltak er også avgjørende for å 
få selvforsørgede brukere og holde utgiftene til 
sosialhjelp nede. Nav jobber også aktivt med 
kompetanseheving på veiledningskompetanse, noe 
som vil fortsette i 2016. 
 
Utviklingsområder  

 Arbeide for mer arbeidsrettet oppfølging og tettere 
kontakt med arbeidsgivere for å bedre kvaliteten i 
arbeide som gjøres med brukerne (O1) 

 Knytte tettere kontakt og få bedre kompetanse om 
andre enheter i kommunen for å sikre brukere 
helhetlig og riktig tjenestetilbud (T1, T2, O1, O3) 

 Fortsette utviklingen av veiledningskompetanse for 
alle veiledere, herunder gjennomføre sertifisering 
av 3 veiledere i ICDP som disse skal videreformidle 
i kontoret som del av fase 2 i veilednings-
plattformen (T1, O3) 

 Gjøre kompetansekartlegging i fag og systemer for 
mer treffsikker bruk av kurs og kompetanse-
hevende tiltak, og sikre muligheter for videre-
utvikling av den enkelte (O2, O3) 

 Sikre god og riktig tiltaksbruk, både av statlige tiltak 
i henhold til målgruppe og kommunalt tilbud 
gjennom DAT og hospitering i kommunen (T2, T4, 
O1) 

 Implementere Nav Akershus nye satsning på 
sykefraværsoppfølging med tilhørende rutiner og 
informasjon til samarbeidspartnere (T1, O3) 

 Videreutvikle virksomhetens infrastruktur og 
ledelsesprosesser, herunder et godt intern-
kontrollsystem med tilhørende nødvendig 
dokumentasjon og utvikling av lederteam (O1, O2, 
O3, T1) 

 Jobbe aktivt med nærværsarbeid for å ivareta godt 
arbeidsmiljø og lavt sykefravær (O2) 

 Videreutvikle det boligsosiale arbeidet, internt i 
enheten og i samarbeid med enheter i kommunen 
(O1, T1, T3) 

 Kjerneoppgaver 
Navs hovedoppgave er å bidra til at Rælingens inn-
byggere kommer i arbeid eller aktivitet. Nav bistår 
brukere med råd, veiledning og informasjon om de ulike 
velferdsordningene hvor ansvaret er fordelt mellom 
Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert i 
Nav-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven m.fl. 
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, 
arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest mulig 
kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 25 743 25 540 25 540 25 540 25 540

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

16,4 16,1 13,2 15,2

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

2 stillinger tilknyttet ROAS ble flyttet fra Nav til enhet for 
tilrettelagte tjenester etter omorganisering. Ytterligere 
0,9 stilling skyldes overflytting til statlig ansettelse av 1 
stilling. For 2016 vurderes en ny stilling til å ivareta 
merarbeid som følger av lovendring om aktivitetsplikt for 
sosialhjelp. I tillegg har Nav fått midler av Fylkes-
mannen til egen boveilederstilling med oppstart 
01.01.2016. 
  

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,9 % 5,4 % 3,8 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Sykefraværet i kontoret har gått markant ned siste år. Vi 
har landet på et mål om 5 % samlet for kontoret, som 
innebærer et lavere nivå enn det nasjonale IA-målet på 
5,6 prosent. 
 
Nøkkeltall 

 Utbetalt sosialhjelp  

 Antall sosialhjelpsmottakere 
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Hjemmebaserte tjenester 
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen 

 

Bakgrunn 
Vi ser en økende andel av rusavhengige (med både 
legale og illegale rusmidler) med somatisk sykdom, 
som er i behov av sykehjemsplass eller mer tilrettelagt 
bolig. Denne gruppen passer ikke inn i en tradisjonell 
sykehjemsavdeling/omsorgsbolig, og det er behov for 
å vurdere hvilket tilbud disse skal motta fra 
kommunen.  
 
Samhandlingsreformen medfører flere kompliserte 
pasientforløp enn tidligere, som krever økt 
fagkunnskap, mye bistand og koordinering i alle 
enhetens avdelinger.  
 
Økende andel pasienter i ulik alder som ønsker å 
avslutte livet i trygge omgivelser i eget hjem med 
bistand fra hjemmesykepleien.  
 
Det er mange henvendelser om alderspsykiatri, og det 
er behov for å styrke kommunens kompetanse på 
dette området, samt avklare grensesnitt.  
 
Utviklingsområder  

 Kvalitetssikre løpende driftsoppgaver i enheten ved 
å øke robusthet, sikre god disponering av 
ressurser, fagutvikling, internkontroll og ressurs-
orientert fokus i tjenestetilbudet (O1, O2, O3, T1, 
T2)  

 Implementere den nye sykefraværsrutinen i alle 
avdelinger i enheten og videreføre høyt fokus på 
arbeidsnærvær (O3, O2) 

 Videreutvikle ansattes rolleforståelse og potensialet 
i «ledelse helt ut» (O1, O2, O3) 

 Etablere tverrfaglig arbeidsgruppe som skal 
planlegge oppstart og drift av døgnbemannede 
boliger for mennesker med psykiske lidelser og for 
mennesker med rusmisbruk (U1, O1, O2, O3, T1, 
T4) 

 Videreutvikle enhetens bo-oppfølgertjeneste i 
avdeling psykisk helse og rus, samt vurdere 
behovet for å etablere en bo oppfølgertjeneste for 
eldre og somatisk svekkede hjemmeboende 
innbyggere (T1, T2, O1) 

 Videreutvikle «Palliativ samhandling i Rælingen 
kommune» og andre ambulante team på tvers av 
enheter (O2, T1, T3) 

 Planlegge, gjennomføre og evaluere bruker- og 
pårørendeundersøkelser i enheten (T4, O1, O3)  

 
 

 Kjerneoppgaver 
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med og uten fast 
bemanning, heldøgnbemannede omsorgsboliger, 
trygghetsalarmer, samt bistand og 1. linjebehandling 
innen psykisk helse og rus.  
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 56 217 62 940 59 400 59 400 59 400

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrkingstiltak innarbeidet i budsjettramme: Generell 
styrking, aktivitetsøkning i hjemmesykepleien, 
dokumentasjonsrom samlokalisert avdeling, boliger for 
rusavhengige (fra 2017). I tillegg er det innarbeidet 
ettårige tiltak knyttet til ressurskrevende tjenester i 
rammen for 2016. 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

55,1 59,1 61,6 75,5

* 2. tertial 2015

Økt bemanning samlok 4,8 årsverk, Norumlia 2,9 
årsverk, ambulant team 1 årsverk, samt stillinger i 
prosjekt og tilskudd.  
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

6,3 % 11,8 % 9,9 % 9,9 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
 
Nøkkeltall 

 Andel høgskoleutdannede, fagarbeidere og ufaglærte 

 Antall avvik i Profil og Kvalitetslosen 

 Svarprosent på bruker- og pårørendeundersøkelser 

 Antall brukere med hjemmehjelp, hjemmesykepleie 
og tjenester i avdeling psykisk helse og rus 
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Institusjonstjenester 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid 

 

Bakgrunn 
Fjerdingby omsorgssenter sin bygning er vurdert til 
ikke å inneholde de kvaliteter som blir nødvendig for å 
dekke innbyggernes behov fremover. Løvenstadtunet 
blokk B, bygges med 4 fløyer i små bomiljøer for 
pasienter med kognitiv svikt. Det bygges dagsenter på 
toppen.   
 
Økende andel eldre personer med psykisk sykdom, 
rusproblemer og alvorlig somatisk sykdom har hatt 
behov for korttidsplass etter opphold på Ahus. Dette 
utfordrer avdelingene med flest gamle over 80 år, der 
mange også har kognitiv svikt. 
 
Samhandlingsreformen gjør at Ahus skriver ut sykere 
pasienter til institusjon. Viktig og nødvendig 
kompetanse økes få å gi pasient og pårørende faglig 
gode tjenester.  
 
Rælingen har 81 institusjonsplasser. Fra nyttår til 1. 
september døde 44 beboere på institusjon. 17 døde 
på Løvenstadtunet og 27 døde på Fjerdingby 
omsorgssenter. Det rettes stort fokus mot lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt til pasienter og 
pårørende på institusjon. 
 
Når vi ser pårørende og bruker sine ressurser og 
bidrar for å optimalisere deres situasjon erfarer vi at 
dette utløser mer ressurser hos pårørende og frivillige 
med et ønske om å hjelpe. 
 
Utviklingsområder  

 Detaljplanlegging og organisering for å flytte inn i 
nytt bygg ved Løvenstadtunet høst 2016 (O1, O2, 
T3, T5). Samlokalisering av institusjonstjeneste til 
personer med kognitiv svikt ved bygging av 32 
institusjonsplasser i 4 fløyer og dagsenter.  

 Videreutvikle personorientert omsorg som fremmer 
brukermedvirkning og optimalisering av bruker sin 
situasjon (T3) 

 Personorientert omsorg påvirker rolleforståelse og 
potensialet som ligger i «ledelse helt ut» og 
tverrfaglig samarbeid (O1, O2, O3, T1) 

 Kompetanseheving gjennom demensomsorgens 
ABC der også psykogeriatri er viktig for å 
optimalisere tjenester til pasienter og deres 
pårørende for å gi faglig gode tjenester og å utsette 
behov for institusjonsplass (O2, O3) 

 Videreutvikle samarbeidet mot frivillige og lokal-
samfunn for å øke kompetanse og trygghet overfor 
personer med kognitiv svikt som demens (T3) 

 

 Kjerneoppgaver 
Institusjonstjenester med drift av Løvenstadtunet ved 
institusjonsplasser på somatisk avdeling og skjermet 
avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri samt 
drift av Fjerdingby omsorgssenter med mottakskjøkken, 
langtids og korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, 
skjermet avdeling, dagsenter, vaskeri og transport av 
dagsenterpasienter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 84 345 85 750 81 800 81 800 81 800

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrkingstiltak innarbeidet i budsjettramme: Leder 
dagsenter, driftskostnader utvidelse av Løvenstadtunet 
(5 nye institusjonsplasser) og ettårig tiltak til kjøp av 
ressurskrevende tjenester. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

99,0 103,3 104,1 105,6

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Økning i bemanning på dagsenter og i demensteam. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

10,6 % 10,1 % 12,7 % 8,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Vi har redusert korttidsfravær til 2,9 % totalt fra 5,2 % 
første kvartal. Jobber med avklaring av flere ansatte sin 
arbeidshelse som er inne i et langtidsfravær. 
 
Nøkkeltall 

 Brukerundersøkelser  

 Antall institusjonsplasser 

 Antall døde på institusjon 

 Antall korttidsopphold og langtidsopphold 

 Gjennomsnittlig liggetid på langtidsopphold 

 Antall avslag på søknad om plass 

 Antall på dagsenter 

 Andel med høyskoleutdanning 

 Andel med fagutdanning 
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Tilrettelagte tjenester 
Enhetsleder Siv Feie Stevenson 

 

Bakgrunn 
Det er beregnet vekst med 10 nye forholdsvis 
ressurskrevende tjenestemottakere ved henholdsvis 
aktivitetssenteret og boligene innen 2020. Det er 
gjennomgående god kvalitet på tjenestene, fokus på 
brukernes ressurser og brukermedvirkning. Enheten 
har brukere og pårørende med høye forventninger, 
samtidig som det er behov for å utnytte ressursene 
bedre. 
 
Tjenestene ovenfor utviklingshemmede møter krav 
om å ha færre ulike tjenesteytere rundt brukeren, 
samt redusere antall personer som har dispensasjon 
fra utdanningskrav ved vedtak om bruk av tvang. 
Behov for flere ansatte med formell kompetanse, og 
beholde robuste, kvalifiserte medarbeidere med god 
rolleforståelse. 
 
Det er stadig behov for videreutvikling i hensikts-
messig bruk av IKT-verktøy, samt få erfaringer i 
utnyttelse av velferdsteknologi. 
 
Utviklingsområder  

 Utnytte potensialet i samling av dagtilbudene 
ressurssenteret, ROAS, rådhuskantina og 
Rælingen aktivitetssenter i en felles avdeling i 
Dovrebygget (O1, T3, T5) 

 Tilpasse drift til endrede / nye brukerbehov, 
gjennom utbygging av kapasitet, fagutvikling, 
forventningsavklaring, brukerdialog og god 
disponering av ressurser (O1)  

 Øke andel formelt kvalifiserte medarbeidere og øke 
realkompetansen, samt utnytte kompetansen bedre 
på tvers av avdelingene (O2) 

 Ta i bruk fleksibel turnus med timebank ved flere 
avdelinger (O1, O2) 

 Videreutvikle ansattes rolleforståelse og potensialet 
i «ledelse helt ut», samtidig som avdelingsledernivå 
vurderes (O1, O3) 

 Øke nærværet blant ansatte (O2, O3) 

 Videreutvikle enhetens felles plattform for sunn 
livsstil (T2) 

 Videreutvikling i bruk av velferdsteknologi og 
dataverktøy (O1) 

  
 

 Kjerneoppgaver 
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet 
boliger for utviklingshemmede, samt dagaktivitetstilbud 
for ulike brukergrupper ved Ressurssenteret, ROAS, 
Rådhuskantina og Rælingen aktivitetssenter. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 73 190 77 360 79 560 82 660 83 560

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
Styrkingstiltak innarbeidet i budsjettramme: 
Helårsvirkning etablering av to barneboliger, aktivitets-
økning, kjøp av transport aktivitetssenteret. Fra 2017 er 
det også innarbeidet driftskostnader knyttet til utvidelse 
av Løvenstadvegen og Hauger boliger. 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

74,6 75,5 86,4 93,2

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016 uten 2,1 årsverk meldte tiltak

Økningen i årsverk i er knyttet til opprettelse av to 
barneboliger i 2015. 
 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

10,8 % 12,0 % 9,5 % 9,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
En av boligene har hatt spesielt høyt sykefravær, mens 
de andre avdelingene har hatt svært lavt fravær 1. 
halvår 2015. Enheten ligger på kommunens 
gjennomsnitt i medarbeidertilfredshet, med en score på 
4,7. 
 
Nøkkeltall 

Nøkkeltall 2012 2014 2015* 

Avvik i Kvalitetslosen 271 266 199 

Avvik i Profil 1297 1277 845 

Truende episoder pr. årsverk 8,3 7,3 4,6 

Andel høyskoleutdannede 51% 51% 51% 

Andel fagarbeidere 16% 21% 20% 

Snittscore medarb.tilfredshet - 4,9 4,7 

Vedtak pr. tjeneste - boliger 2012 2014 2015* 

Kjøp praktisk bistand 5 5 4 

Bo- og miljøarbeidertjenester 25 27 27 

Avlastning i bolig 6 7 6 

Barnebolig 0 0 2 

Dagaktivitetstilbud 2012 2014 2015* 

Khol vedtak dagaktivitetsplass 18 18 18 

Komm. vedtak dagaktivitetspl. 5 5 3 

Ressurssenteret – gjennomsnitt 
besøkende pr. åpen dag 

- 6 6 

ROAS - snitt deltakere 
arb.trening 

- - 10 

ROAS - snitt deltakere kurs - - 6,6 
*Pr. 2. tertial 
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
R. Victoria Frogner Michelsen 

 

Bakgrunn 
Samhandlingsreformen har medført økt tempo i 
utskrivelsesprosessene. Helhetlige pasientforløp 
krever økt fagkunnskap, riktig ressursutnyttelse og 
tydelig koordinering av tjenester.  
 
Innføring av, og økning i, elektroniske pleie- og 
omsorgsmeldinger krever administrasjon, 
dokumentasjon og koordinering for hver enkelt 
melding. Økt saksmengde og kompleksitet fordrer i 
tillegg mer omfattende saksbehandling for å sikre rett 
tjenestetilbud til alle brukergrupper, blant annet 
gjennom god koordinering. Det er herunder et stort 
behov for kartleggingssamtaler/vurderingsbesøk ved 
sykehus eller i brukers hjem for å kunne vurdere riktig 
tjenestetilbud fra første stund. 
 
Som koordinerende enhet har tjenestekontoret et 
større ansvar for at tjenester til bruker ses i 
sammenheng og at det er kontinuitet over tid - 
uavhengig av hvilken enhet som har ansvaret. Det er i 
den sammenheng behov for økt tilrettelegging for 
samarbeid mellom instanser når det gjelder 
kartlegging, tilbud og tjenesteyting. 
 
Endret organisering fra 01.01.2015 medfører at 
enheten har ansvar for boligsosialt arbeid på system- 
og individnivå, i tett samarbeid med andre enheter. 
Vedtak om at vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
tilbys bolig innen en ventetid på 6 måneder gjør at det 
er et økende behov for rullering av utleieboliger. 
 
Systemkonsulent for helse- og omsorgstjenestens 
fagsystem Profil ble fra 01.09.15 overført til enheten. 
Dette medfører et ansvar for at dokumentasjon i 
helse- og omsorgstjenestene foregår etter gjeldende 
lovverk og på en tilfredsstillende måte. Det er en stor 
utfordring å sikre dette i alle ledd. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle enhetens ansvar som koordinerende 
enhet og organisering av koordinatoransvar, med 
spesielt fokus på samarbeid om tverrfaglig 
samhandling barn og komplekse saker (T1, T3, O1, 
O3) 

 Implementere og evaluere dagens system for flyt 
og samarbeid med de ulike driftsenhetene (T1, O1, 
O3) 

 Bidra til at informasjon om aktiviteter og 
selvhjelpstilbud når ut til de som har behov (T1, T2, 
O1, O2, O3) 

 Videreutvikle en systematisk tilnærming til at 
brukere og pasienter finner egen motivasjon, tar i 
bruk egne ressurser og eget nettverk (T1, T2, T3, 
T4, T5, O1, O2, O3) 

 Kjerneoppgaver 
Enheten saksbehandler alle helse- og omsorgstjenester 
i kommunen, mens vedtaksmyndighet og budsjett er 
tillagt den enhet som drifter tjenestene. Tjenestekontoret 
drifter selv tjenestene støttekontakt, avlastning, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn. 
Tjenestekontoret innehar rollen som kommunens 
koordinerende enhet. Enheten drifter innsatsteamet, 
som jobber med tverrfaglig rehabilitering etter 
utskrivning fra sykehus/sykehjem eller som 
forebyggende tiltak for å kunne bo i eget hjem. 
Konsulent for boligsosialt arbeid ble fra 01.01.15 
overført til enheten med tilhørende boligsosialt arbeid på 
system- og individnivå, herunder saksbehandling av 
søknader om bolig. Systemkonsulent for helse- og 
omsorgstjenestens fagsystem Profil, ble fra 01.09.15 
overført til enheten. 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 23 442 24 990 25 150 25 150 25 150   
Styrkingstiltak innarbeidet i budsjettramme: Endret 
behov fra avlastning til barnebolig, økt omfang BPA 
ordning og 20 % stilling til innsatsteam (ettårig prosjekt). 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

10,9 11,4 13,3 13,3

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

8,0 % 3,6 % 3,0 %

* 2. kvartal 2015

 
 
Nøkkeltall 

 Antall behandlede saker helse- og omsorgstjenester 

 Antall vedtak kommunal utleiebolig 

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

 Antall tjenestemottakere THO 

 Antall individuelle planer 

 Fakturerte overliggerdøgn Ahus 

 Videreutvikle enhetens arbeid med boveiledning, og 
samarbeidet med andre enheter om bo-oppfølging og 
boveiledning (T1, T2, O1, O3) 

 Videreutvikle system for kvalitet og opplæring i alle 
ledd innen dokumentasjonssystemet Profil (T3, O1, 
O2, O3) 

 Bidra i utvikling og gjennomføring av system for 
innhenting av brukers og pårørendes tilbakemelding 
til tjenesten (T1, O1, T4) 
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Kommunalteknikk 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 
For blant annet å løfte frem de best egnede friluftslivs-
områdene ønsker staten å stimulere til kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder i alle landets 
kommuner. Ønsket er at flest mulig av kommunene 
har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder 
innen 2018. Kartleggingen kan benyttes som grunnlag 
for søknad om statlige bevilgninger og i kommunal 
arealplanlegging. 
 
Kartlegging av kommunale veier i Nasjonal vegdata-
bank. Registrering av vei vil føre til at viktig grunnlags-
data for vei blir tilgjengelig for internt og eksternt bruk. 
Registreringen vil også medføre en samlet database 
for vei tekniske anlegg som innbefatter eksempelvis 
veilys, skilt, autovern, og støyskjermer. 
 
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å 
forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og 
barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transport-
tjenester har kommunen et viktig ansvar. I tillegg har 
kommunen en plikt til å arbeide tverrfaglig og 
systematisk med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har 
utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune 
er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid 
med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en 
godkjenningsordning. 
 
Kommunalteknisk enhet utfører svært mange og ulike 
oppgaver. For tverrfaglig å ivareta sikkerhet, gode 
rutiner og miljø er det behov for en grundig 
gjennomgang av dagens internkontroll. En intern-
kontroll som også kan imøtekomme fremtidens krav til 
enhetens tjenester.  
 
Erfaringen de siste årene viser tegn til mildere og 
våtere klima. Mer nedbør på kortere tid gjør 
håndtering av overvann utfordrende. I tillegg til teknisk 
dimensjonering av anlegg er de største utfordringene 
knyttet til uklare eiergrensesnitt, samt juridiske og 
økonomiske forhold. Klimaprognosene gir grunnlag for 
at disse forholdene er noe som må avklares. Særlig 
med tanke på utbygging og fortetting.  
 
Utviklingsområder  

 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
kommunen (T1) 

 Registrere alle veier i kommunen i Nasjonal 
vegdatabank, slik at det gis riktig informasjon til 
innbyggerne, informasjonsverktøy for internt bruk 
(U1) 

 Innføre trafikksikker kommune (U1) 

 Oppdatere nytt internkontrollsystem (O3)  

 Utrede grensesnitt og ansvarsforhold ved 
overvannshåndtering (U2) 

 Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for investering, drift og vedlikehold 
av kommunale veier inkludert gang- og sykkelveger, 
veilys, vann og avløp, idrettsanlegg og friluftsområder, 
renovasjon, samt budsjettansvar for brann- og 
feievesenet og eiendoms- og tilknytningsgebyrer. 
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 13 340 14 540 15 240 15 100 15 100

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

18,4 22,6 23,5 24,7

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,9 % 4,8 % 6,1 % 2,5 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016

 
Nøkkeltall 

 Vannforbruk 

 Levert avløp 

 HMS-registreringer 

  



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

90 

  

Utbyggingsservice 
Plan- og bygningssjef John Hage 

 

Bakgrunn 
I revidert kommuneplan legges det opp til en høy 
gjennomsnittlig befolknings- og boligvekst de 
nærmeste årene. Dette vil gi store utfordringer i 
forhold til tilrettelegging av kommunens sosiale og 
tekniske infrastruktur både på kort og lang sikt. 
Kapasiteten på skolene må vies spesiell 
oppmerksomhet og det må innarbeides gode rutiner 
og system for utarbeidelse av befolkningsprognoser. 
Å styre boligveksten i forhold til kapasitet på skolene 
og planer for kapasitetsutvidelse av disse, vil bli viktig 
fremover.  
 
Planene for etablering av sentrumsområde på 
Fjerdingby er forankret i kommuneplanen og i 
Kommunedelplan for Fjerdingby. Det er varslet 
oppstart av arbeider med en områderegulering som et 
samarbeid mellom kommunen og private utbyggings-
interesser i området. Det skal da utarbeides en felles 
plan som omfatter flere av utbyggingsområdene.    
 
Arealstrategiene i kommuneplanen angir at fremtidig 
boligutvikling skal bygge opp under målsettingen om 
effektiv tjenesteproduksjon og kapasitetsutnyttelse, 
unngå nedbygging av dyrket mark, samt fortetting 
nord i kommunen slik at veksten i biltrafikken 
reduseres og slik at kollektivandelen på sikt økes. 
Fortetting medfører ofte interessekonflikter og det er 
viktig å ha fokus på kvalitet i de prosjekter som 
gjennomføres. Selv om bestemmelser og 
retningslinjer til arealdelen gir føringer både om felles 
planlegging for noen områder og om størrelser på 
uteoppholdsarealer osv., er det en betydelig utfordring 
å få utviklet fortettingsprosjekter med kvalitet. Felles 
forståelse både administrativt og politisk om hva som 
skal til for å oppnå god kvalitet ved fortetting, vil bli 
viktig fremover etter hvert som presset på arealer og 
graden av utnytting øker.     
 
Utviklingsområder  

 Utarbeide planer for utvikling av sentrumsområde 
på Fjerdingby (T5) 

 Etablere felles forståelse for fortetting med kvalitet 
(U1) 

 Utarbeide rutiner for behandling av forurensnings-
saker (U2) 

 Utvikle kommunens kompetanse på medvirkning 
(O2) 

 Videreutvikle tjenester mot døgnåpen forvaltning 
(O1) 

 

 Kjerneoppgaver 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og 
utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, forurensnings-
loven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret 
utøver enheten myndighetsoppgaver på vegne av 
rådmannen. Sentrale oppgaver er behandling av bygge- 
og delesaker og planer i henhold til plan- og bygnings-
lovens bestemmelser, samt gjennomføring av opp-
målingsforretninger ved etablering av nye eiendommer. 
Andre viktige oppgaver er løpende ajourhold av 
kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten 
har også budsjett- og oppfølgingsansvar for Region-
kontor landbruk.  
 

Økonomi 2015* 2016 2017 2018 2019

Budsjett 3 614 3 730 3 730 3 730 3 730

* Justert budsjett ved 2. tertial 2015

 
 

Årsverk 2013 2014 2015* 2016**

11,9 12,2 11,4 11,4

* 2. tertial 2015

** Planlagt bemanning 2016

 

Sykefravær 2013 2014 2015* 2016**

3,7 % 1,8 % 3,2 % 2,8 %

* 2. kvartal 2015

** Mål for sykefravær 2016
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Prosjektdel 
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Rehabilitering kommunale bygg 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringen er strategien ”Temaplan 
vedlikehold 2013-2016”. Strategien er resultatet av en 
tilstandsvurdering i 2007 og en ny vurdering utført 
høsten 2012. Sistnevnte viser fortsatt et betydelig 
etterslep i vedlikehold på kommunens bygningsmasse 
selv om det er utført store forbedringer i årene fra 
2009. Den årlige bevilgningen skal finansiere 
investeringstiltak knyttet til behov avdekket i 
rapporten. 
 
Prosjektet baserer seg på en årlig rammebevilgning. 
Midler fra rammebevilgningen er blitt benyttet som 
tilleggs- og mellomfinansiering for andre prosjekter 
ved behov.  
 
En stor del av disse midlene har de første årene gått 
til tiltak knyttet til HMS-forhold og pålegg som er 
hjemlet i lover og forskrifter (eks. brannforskifter). 
Det legges frem en ny og revidert temaplan for 
renovering av kommunale bygg som behandles 
politisk ved årsskifte 2014/15. Planen viser et behov 
økt fokus på dette arbeidet som bør avstemmes med 
budsjettene for driftsrammen for formålsbyggene og 
de kommunale leiligheter. 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 8 000 8 000 8 000 8 000

Momskomp -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Inntekt

Sum 6 400 6 400 6 400 6 400  
Tall i hele tusen 

 
 
 
 

 

 

 
 

Funksjonsendring kommunale bygg 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Kommunens tjenester utvikler seg over tid og krever 
større fleksibilitet i bygningsmassen. Dette innebærer 
at det er et løpende behov for å foreta mindre 
funksjonsendringer i byggene til enhver tid. 
 
I Handlingsprogram 2013-2016 ble det vedtatt en 
rammebevilgning som skal omfatte rehabiliterings-
prosjekter og ombygginger knyttet til behov for 
funksjonsendringer i kommunale bygg. Prosjektet 
baserer seg på en årlig rammebevilgning. 
 
Midlene i rammebevilgningen skal finansiere enkelt-
prosjekter, samt forprosjekter før man definerer og 
beregner dette som frittstående prosjekter.  

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 2 000 2 000 2 000 2 000

Momskomp -400 -400 -400 -400

Inntekt

Sum 1 600 1 600 1 600 1 600  
Tall i hele tusen 
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Rehabilitering kommunale leiligheter 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Det er behov for å renovere kommunale leiligheter 
regelmessig på bakgrunn av slitasje. Prosjektet 
baserer seg på en årlig rammebevilgning. Rammen er 
økt da fokus skal være mindre på kjøp av leiligheter 
og mer på «turnover» i eksisterende boligmasse. 
Dersom det legges til grunn at leilighetene i snitt blir 
istandsatt for kr 250 000,- tilsvarer rammen at den kan 
håndtere en gjennomsnittlig botid i kommunens 
leiligheter på i overkant av 8 år. 
 
Fremdrift 
Renovering gjennomføres fortløpende ved utflytting 
eller når leietaker skifter bolig av ulike årsaker.  

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 3 000 3 000 3 000 3 000

Momskomp

Inntekt

Sum 3 000 3 000 3 000 3 000  
Tall i hele tusen 

 
 
 
 

 
 

Kjøp av kommunale utleieboliger 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) «Byggja-Bu-
Leve» har trygg etablering i eid og leid bolig, som mål 
for boligpolitikken. Det er vedtatt «Plan for 
kommunens boligsosiale virksomhet 2013-2016», og 
kommunen har igangsatt arbeid for å se på 
organiseringen av det boligsosiale arbeidet.  
Prosjektet baserer seg på en årlig rammebevilgning, 
beregnet ut fra et historisk nivå på kjøp og salg av 
kommunale boliger. 
 
Fremdrift 
Det er startet et samarbeid med et frittstående firma i 
boligfremskaffelsen, som mottar tilskudd fra 
Husbanken etter samme prinsipp som kommunen. 
Kommunen har tildelingsrett til disse leilighetene. 
Videre er det et mål at personer ikke skal stå på 
venteliste for kommunal utleiebolig i mer enn 6 
måneder. Dette forutsetter rullering i boligene, med 
god veiledning og systematisk gjennomgang av 
leietakernes muligheter for å kunne eie, ved hjelp av 
lån i ordinær bank og/eller startlånmidler. Det er 
vedtatt gjengs leie i kommunale utleieboliger. Dette vil 
forbedre vedlikeholdsøkonomien, og er foreslått 
iverksatt. Husleieloven må legges til grunn og vil føre 
til at mange får økt sin husleie vesentlig. Husbanken 
har utarbeidet en ny veileder for tilskuddsordningen 
som i større grad enn tidligere tar utgangspunkt i de 
faktiske utgiftene kommunen har ved kjøp av boliger 
og til vedlikeholdet. Tilskuddene i dag ligger i snitt 
mellom 12-15 %. Pris på boliger i Rælingen kommune 
har steget vesentlig de siste årene. I 2014 ble det 
kjøpt 7 leiligheter og solgt 3 leiligheter til leietakere. 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 10 000 10 000 10 000 10 000

Momskomp

Inntekt -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Sum 0 0 0 0  
Tall i hele tusen 
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IKT-systemer 
Ben Marius Lundberg 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune er vertskommune for 
samarbeidet Øyeren IKT, sammen med kommunene 
Fet og Enebakk. Disse tre kommunene forsøker å 
etablere en felles IKT-plattform der samarbeid og 
gevinstrealisering er viktige elementer. Investeringene 
som foretas på bakgrunn av bevilgningen følger en 
prioriteringsliste. Budsjett blir bevilget gjennom 
rammebevilgninger i handlingsprogrammet, og ved 
avslutning av prosjekter blir nettokostnadene 
disponert fra rammen. 
 

Fremdrift 
 
Skole 
Skoleadministrasjonssystem for å ivareta de 
administrative oppgavene på våre skoler, herunder 
blant annet fakturering av SFO, vitnemål, elev-
vurdering, rapportering og timeplanlegging. System 
for å sikre nødvendig analyse av kartleggings-
resultater i skole, samt tiltaksoppfølging. Adaptiv 
læring og omvendt undervisning skal sikre god 
pedagogisk utnyttelse av IKT i en undervisnings-
situasjon. 
 
Barnehage 
Modul for flerspråk og hendelsesbasert SMS. 
 
Helse og omsorg 
Virtuelt visningsrom for presentasjon av tekniske 
hjelpemidler, samt erfaringsutveksling mellom ansatte. 
Arkivløsning for HSPro som sikrer elektronisk 
arkivering. System for oppfølging av FriskLiv. 
 
Organisasjonsenheten 
Ny telefoniløsning. Utfasing av fasttelefonene og 
erstatning med kun mobile enheter. Samhandlings-
løsninger både internt og mot eksterne aktører. Ny 
rekrutteringsløsning som erstatter dagens 
rekrutteringsmodul. 
 
Økonomienheten 
Vismamodul for oppfølging av ferie og fravær. 
System for kontraktoppfølging, samt anskaffelser. 
Visma App for fakturabehandling. Vismamodul for 
effektiv registrering av fastlønnstillegg. Visma App for 
innkjøp og godkjenning i eHandel. 
 
Øyeren IKT 
Videreutvikling av teknisk infrastruktur. 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 3 960 2 000 2 000 2 000

Momskomp -790 -400 -400 -400

Inntekt

Sum 3 170 1 600 1 600 1 600  
Tall i hele tusen 

 
Fordeling knyttet til enhet: 

2016 2017 2018 2019

Skole 730 500 500 500

Barnehage 100 100 100 100

PLO og Helse 410 500 500 500

Organisasjonsenheten 1 370 50 50 50

Økonomienheten 560 200 200 200

Øyeren IKT 150 250 250 250

Sum 3 170 1 600 1 600 1 600

Driftskonsekvens 
Investering i IKT-systemer innebærer i hovedsak økte 
driftskostnader til vedlikehold av systemene. Samtidig er 
det ofte også ved slike anskaffelser en forventning om 
gevinstrealisering gjennom mer effektive arbeids-
prosesser og andre produktivitetsgevinster. Det jobbes 
med å utvikle en metodikk for å håndtere drifts-
konsekvenser av investeringer i nye IKT-systemer 
systematisk.  
 
Skoleadministrasjonssystem erstatter dagens Extens, så 
driftskostnaden til Extens bortfaller, men vi må allikevel 
regne med en økning på kr 50 000,-, da nytt system vil 
ha vesentlig funksjonsforbedring. 
 
Microsoft Office 365 vil føre til reduserte driftskostnader i 
forbindelse med lagring på kr 70 000,-.  
 
Ny avtale med Evry i forbindelse med oppgradering av 
sak-/arkivsystemet fører til reduserte driftskostnader på 
kr 21 000,-. 
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Velferdsteknologi 
Ben Marius Lundberg 

 

Bakgrunn 
Helse – og omsorgstjenesten i kommunen står foran 
store utfordringer i årene som kommer. Utviklingen 
går mot at vi blir flere eldre og færre yngre i 
befolkningen. Eldre lever stadig lenger, og behovet for 
tjenester øker med alderen. Det er også en økning i 
andre grupper som mottar tjenester. Antall ansatte i 
helse og omsorg vil ikke kunne økes i takt med det 
økte behovet for tjenester vi ser for oss i fremtiden. 
For å møte disse utfordringene, må vi finne nye måter 
å jobbe på. Viktige satsingsområder er forebygging, 
tidlig innsats og rehabilitering. Det må sees på 
organisering av tjenestene, nye arbeidsformer og nye 
tiltak. Velferdsteknologiske løsninger kan være et 
viktig bidrag i dette. Investeringene som foretas på 
bakgrunn av bevilgningen følger en prioriteringsliste.  
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av prosjekter 
blir nettokostnadene disponert fra rammen. 
 

Fremdrift 
 
Velferdsteknologi 
Prosjekter knyttet til: 

 Trygghets- og sikkerhetsteknologi (mobile 

digitale trygghetsalarmer) 

 Kompensasjons- og velværeteknologi 

(robotstøvsuger, elektronisk låssystem) 

 Teknologi for sosial kontakt (nettbrett og 

spillteknologi) 

 Teknologi for behandling og pleie 

(medisindispensere) 

Etablering av trådløst nettverk 
Full utbredelse av trådløst nettverk ved alle relevante 
lokasjoner innen helse og omsorg i løpet av 2 år. 
   
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 940 500 500 500

Momskomp -190 -100 -100 -100

Inntekt

Sum 750 400 400 400  
Tall i hele tusen 
 

Prosjekter 2016 2017 2018 2019

Velferdsteknologi 500 200 400 400

Trådløst nettverk 250 200

Sum 750 400 400 400

 
Driftskonsekvens 
Ingen konsekvens for 2016. 
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Øyeren IKT 
Finn Borge 

 

Bakgrunn 
Prosjektet dekker forbedringstiltak for å sikre robust 
og stabil drift samt forbedring av brukeropplevelsen. 
 
I tillegg er det løpende nødvendig med utskiftinger og 
oppgraderinger i normal IT-drift. 
  
Samtlige prosjekter er samarbeidsprosjekter med Fet 
og Enebakk. 
 
Fremdrift 
Tiltakene er planlagt gjennomført i 2016: 

 Identity Management System – administrasjon av 
brukere og tilganger. 

 Bytte av trådløst nettverk, sentralt utstyr (eg 2015 
prosj) 

 SAN oppgradering – (vurd) 
 
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 2 500 2 500 2 500 2 500

Momskomp -500 -500 -500 -500

Inntekt

Sum 2 000 2 000 2 000 2 000
Tall i hele tusen 
 
 
Prosjekter 
 

 
Driftskonsekvens 
Prosjektet tar høyde for 1 års vedlikehold slik at 
driftskonsekvenser kommer i 2017. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 eks mva

IDM 500

Trådløst nettverk 1 230

Div oppgradering 270

Sum 2 000
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Idrett og friluftsliv 
Kirsten Hauso 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er 
”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2009-2020” vedtatt 09.12.2009.  
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av prosjekter 
blir nettokostnadene disponert fra rammen. Det gjøres 
også separate bevilgninger til prosjekter knyttet til 
kommunedelplanen, og ved avslutning av slike 
prosjekter blir eventuelle merforbruk disponert fra 
rammen.  
 
Revisjonen av planen er i gang og vil bli ferdigstilt i 
løpet av 2016. Vi har av den grunn ikke utarbeidet 
detaljerte tiltak.  
 
Fremdrift 
 
Idrett og friluftsliv 
Nye tiltak vil komme i forbindelse med ny kommune-
delplan. Tiltak som er budsjettert og klar for 
gjennomføring er bro på Myrdammen, turvei fra 
Fjellstadfeltet til Myrdammen turvei og noe arbeid ved 
Sandbekkbanen.  
 
Nærmiljøanlegg  
Et av satsningsområdene i nåværende plan. I 2013 
ble det vedtatt en egen veileder for nærmiljø-
anleggene ved skolene, og området fikk fra 2013 
egen rammebevilgning.  
 
Tiltak er gjennomført på de fleste skolene. Smestad 
skoles uteområde står for tur. Marikollen vil måtte 
komme i forbindelse med sentrumsplanen.  
 
Utvikling Marikollen idrettspark  
Rælingen kommune og Rælingen skiklubb ønsker i 
samarbeid å videreutvikle Marikollen idrettsanlegg til 
et helårsanlegg og med et godt turområde for 
allmenheten. 
 
Reguleringsplanen for Marikollen idrettsanlegg er 
vedtatt og ligger i departementet for stadfesting for de 
områdene som ligger i marka. Reguleringsplanen for 
Brudalsveien er i oppstartsfasen. Samarbeidsavtale 
mellom RK og RSK er politisk behandlet og roller og 
ansvar er avklart gjennom denne. I høst vil nytt 
snøproduksjonsanlegg for barnebakken realiseres og 
mulig innkjøp av en ny snøkanon. Det lages 
kostnadsoverslag og finansieringsplan for hvert nytt 
tiltak.  
 
 

 Økonomi 
 
Idrett og friluftsliv 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 1 000 1 000 1 000 1 000

Momskomp -200 -200 -200 -200

Inntekt

Sum 800 800 800 800  
Tall i hele tusen 
 
Nærmiljøanlegg 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 500 500 500 500

Momskomp -100 -100 -100 -100

Inntekt

Sum 400 400 400 400  
Tall i hele tusen 
 
Utvikling Marikollen idrettspark 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 1 500 1 500 1 500 1 500

Momskomp -300 -300 -300 -300

Inntekt

Sum 1 200 1 200 1 200 1 200
Tall i hele tusen 
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Vann og avløp 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til vann og avløp er 
”Hovedplan vann og avløp 2016-2026” Hovedplanen 
er et lokalt styringsdokument for Rælingen kommune, 
og skal gi føringer for et målrettet arbeid for å nå 
kommunens mål innen områder som vannforsyning 
og miljø, samt oppfylle overordnede myndigheters 
krav til vannforsyningssystemer og et renere 
vannmiljø. 
 

Målene for planperioden frem til 2016: 

- Vanntapet reduseres til 25 %. 

- Redusere innlekking av fremmedvann på 

spillvannsnettet slik at brutto spesifikk 

avløpsmengde levert til NRA IKS reduseres 

med 16 %. 

- Optimalisere overvåking og driftsrutiner. 

Særlig i arbeidet med reduksjon av vanntapet og 
reduksjon av innlekking på avløpsnettet, er 
investeringene vesentlig. I denne sammenheng som 
rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I perioden 
fra 2016-2019 legges det opp til noe reduksjon i 
rehabilitering. Men investeringene øker som en 
konsekvens av utbygging i kommunen. Det gjelder i 
all hovedsak på avløp.  
 
Fra 2016 legges det opp til at alle tidligere prosjekter 
er avsluttet. Det vil si at ny investeringsplan som lagt 
fram i Hovedplan vann og avløp 2016-2019, ikke vil ta 
med seg tidligere vedtatte prosjekter.  
 
Fremdrift 
Rehabilitering på vann og avløpsnettet skal være en 
jamn aktivitet med jamn årlig utskifting. I tillegg 
kommer større avløpsprosjekter som en konsekvens 
av utbygging. Når disse prosjektene blir igangsatt vil i 
stor grad være avhengig av kommende utbygging. 
Derfor kan de aktuelle prosjektene utsettes i påvente 
av nærmere avklaring om utbygging. 
 
   
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 25 200 23 700 29 500 25 100

Momskomp

Inntekt

Sum 25 200 23 700 29 500 25 100   
Tall i hele tusen 
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Vei og veilys 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Hovedplan vei og veilys 2016 - 2026 er Rælingen 
kommune sitt hoveddokument for vei og veilys i 
kommunen. Planen skal være et verktøy for bygging 
og drift av vei og veilys i kommunen. Planen skal gi 
informasjon om mål og målsettinger innenfor 
fagområdet, og gi et faglig grunnlag for kommunes 
investeringer på vei og veilys i planperioden. 
Dokumentet skal være faglig forankret mot 
tilgrensende planer. 
 
Målene med planen er: 

 Veinettet skal utformes på en slik måte at det kan 

oppfylle funksjonene som settes i kommune-

planer, arealplaner og reguleringsplaner. 

 Veiene skal bygges og drives mest mulig effektivt, 

og på en slik måte at de er trygge å ferdes på. 

 Nytt veinett blir bygd på normen for kommunale 

veier på Romerike. 

 Planen skal vise hvordan vi best mulig kan skape 

god vei for våre brukere. 

 Vår påvirkning av miljøet skal være minst mulig. 

 «Hovedplan vei og veilys» skal følge «Hovedplan 

for vann og avløp». Dette for å skape en helhet i 

kommunens arbeid. 

 Sikre eierskap til det kommunale veinettet.  

 Legge føringer for et driftssikkert og 

energibesparende veilys. 

 

Hovedplan vei og veilys er i utarbeidet i samråd med 
Hovedplan for vann og avløp, med tanke på å oppnå 
et best mulig utnyttelse og resultat av kommunens 
innvesteringer på det kommunale veinettet og vann- 
og avløpsanlegg. 
 
Hovedplan vei og veilys 2016 – 2026 ble vedtatt i 
kommunestyre 26.8.2015 hvor det i planen er 
utarbeidet investeringsgrunnlag for kommende 
planperiode.   
 
Fremdrift 
Det legges til grunn i Hovedplan vei og veilys 2016 - 
2026 nye investeringer og at tidligere vedtatte 
investeringsprosjekter avsluttes.  
 
Prosjekt for måling av umålte veilysanlegg ble 
påbegynt 2015 og er et 2 årlig prosjekt som legges inn 
med 1.mill for 2016.    
 
 
 
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 7 400 6 100 6 100 6 000

Momskomp

Inntekt

Sum 7 400 6 100 6 100 6 000
Tall i hele tusen  
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Trafikksikkerhet 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 

Trafikksikkerhetsplanen følger kommuneplanens 

planperiode og fram til 2027 med tiltaksdel for de 

første fire årene, 2016-2019. Handlingsplanen 

omfatter både opplærings- og holdningsskapende 

trafikksikkerhetstiltak og fysiske tiltak. Godkjent 

kommunal trafikksikkerhetsplan er en forutsetning for 

å sikre finansiering til trafikksikkerhetsprosjekter og 

kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak. 

 

Planens overordnede mål er Ingen drepte eller alvorlig 
skadde i trafikken på kommunale veier i Rælingen. 
Planen bygger på to innsatsområder som er 
 
1. Forebyggende og holdningsskapende arbeid. 

Rælingen kommune satt som mål å være en 

«trafikksikker kommune» innen 2018.  

For å bli en «Trafikksikker kommune» må 

kommunen oppfylle en rekke kriterier. Kriteriene 

er utarbeidet av Trygg trafikk i samarbeid med 

fylkeskommunen og er gjenstand for en 

godkjenningsordning som trafikksikker kommune. 

2. Fysisk tilrettelegging.  

Rælingen kommune sikrer trygg framkommelighet 

ved å gjennomføre riktige tiltak som er prioritert 

gjennom medvirkning og bred vurdering. 

Tiltaksplan 2016 -2019 er satt opp med hensyn til en 
prioritert rekkefølge, det er også tatt hensyn til hvilke 
kommende planer eller prosjekter som sammenfaller 
med tiltaksdelen. Prioriteringene i tiltaksplan 2016 -
2019 vil også kunne flyttes i rekkefølge av 
kommunens trafikksikkerhetsforum på bakgrunn av 
innkommende høringsforslag, nye trafikksikkerhets 
hensyn, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 
Tiltaksdelens investeringsplan er gitt ut i fra 
erfaringstall og anslåtte kostnader. Kostnadsrammen 
for prosjektene vil bli mer nøyaktig ved utarbeiding av 
hvert enkelt prosjekt.    
 
Fremdrift 
Kommunestyret vedtok 26. august 2015 sende 
forslaget til kommunedelplan trafikksikkerhet 2016 - 
2027 på høring. Planen er satt opp for en 
sluttbehandling i desember. 
 
   
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 4 600 4 600 4 600 4 600

Momskomp -900 -900 -900 -900

Inntekt -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Sum 1 200 1 200 1 200 1 200  
Tall i hele tusen 
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Rælingen Kirkelige Fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 

 

Bakgrunn 
Rælingen og Skedsmo kommuner eier sine deler av 
grunnen på Stalsberghagen gravlund og krematorium 
og de kirkelige fellesrådene i begge kommuner 
forvalter gravferdsvirksomheten gjennom en vedtatt 
avtale hvor driften utføres av kommunal 
kirkeforvaltning i Skedsmo kommune. Investeringer 
skal iht avtalen, fordeles på hver part i forhold til 
innbyggertallet året investeringen skjer. 
 
Ved Stalsberghagen gravlund er det i dag et mindre 
garasjebygg satt opp i 1957 som skal gi plass for 
maskiner, biler og redskap ved gravlunden. 
Virksomheten har siden den gang vokst betydelig og 
alle ledige rom i krematoriets underetasje samt 
innleide kontainere har vært benyttet for å gi plass til 
det utstyret som må stå innelåst. 
 
Et nytt bygg er derfor nødvendig å få satt opp og 
kirkeforvaltningen i Skedsmo har fått utarbeidet et 
forprosjekt til et nytt garasje/lagerbygg. Bygget er 
tenkt oppført i mur, med en grunnflate på 150 kvm i 2 
etasjer. 
 
Fremdrift 
Forventes gjennomført i 2016. 
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 1 050 500 500 500

Momskomp

Inntekt

Sum 1 050 500 500 500  
Tall i hele tusen 
 
Bygget er beregnet til en kostnad på 4,25 mill ekskl. mva 
og inkl en uforutsett del på 7,5 %. Rælingen andel blir 
1,05 mill. 
 
Bevilgning forutsetter tilsvarende vedtak i Skedsmo 
kommune. 
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Boliger for rusavhengige 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Det er behov for tilrettelagte boliger til personer med 
psykisk dårlig helse og rusmiddelavhengighet som 
trenger permanent bosted.  
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe har våren 2014 
utarbeidet en rapport for å definere antall og 
funksjonskrav til slike boliger.  

 
Arbeidsmålet for investeringsprosjektet er å etablere 9 
slike boenheter, samt et felles administrasjonsbygg. 
Plassering er planlagt i Lognsdalen for å oppnå et 
effektivt sambruk av personale mellom de nye 
boligene for rusavhengige og Norumlia.  
 
Boenhetene skal ha en robust kvalitet og være 
tilpasset målgruppen.  
 
Fremdrift 
Våren 2015 ble det politisk vedtatt å bygge bolig for 
rusmiddelavhengige i Lognsdalen.  
 
Valgt løsning krever en videreføring av eksisterende 
fylling som Norumlia står på.  
 
På bakgrunn av det er forventet at ny fylling må stå en 
periode før den kan bygges på er videre fremdrift 
planlagt i to faser, Når første fase er ferdig og fyllingen 
har satt seg vil det andre fase starte. Nytt bygg er 
planlagt ferdig i 2017.  
 
 

 Økonomi 

Tidl. 2016 2017 2018 2019 Totalt

Kostnad 10 000    -       15 000   -  -  25 000    

Momskomp -2 000    -       -3 000   -  -  -5 000    

Inntekt -         -       -8 950   -8 950    

Sum 8 000     -       3 050    -  -  11 050    
Tall i hele tusen  
 
Kostnad per fase

Konseptfase 500            

Planleggingsfase 2 000         

Gjennomføringsfase 22 000        

Avslutningsfase 500            

Sum 25 000        

 
Investeringen er basert på 8 boenheter og et 
administrasjonsbygg, totalt estimert til omtrent 600 m2. 
Brutto investeringskostnad er 25 mill. 
 
Driftskonsekvenser 
FDV (eiendomsenheten) 
Forvaltning, drift og vedlikehold er budsjettert til kr 
200 000,- pr år, basert på bygningsmasse på 600 
kvadratmeter. 
 
Driftskostnader er innarbeidet i driftsrammene for enhet 
hjemmebaserte tjenester. 
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Løvenstadtunet nybygg og ombygging 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
En utvidelse av Løvenstadtunet omsorgssenter med 
32 sykehjemsplasser, samt kapasitet til 30 
dagsenterplasser. Bygget etableres i tilknytning til 
Løvenstadtunet og lokalisering er basert på sambruk 
av fellesfunksjoner som kjøkken, vaskeri, garderober, 
m.m. 
 
Etableringen er i tråd med prognoser for fremtidig 
behov og vedtatt omsorgsplan. Hovedmålsettingen er 
å styrke tilbudet til demente med omfattende behov, 
og til pårørende og brukere med ikke så omfattende 
behov, gjennom å samle tjenestene og 
fagkompetansen. Prosjektet skal også sikre at 
kommunen bygger opp riktig kapasitet på 
institusjonstjenester fram mot 2020.  
 
Backup varmesystem på Løvenstadtunet er også 
inkludert. Dette er et beredskapstiltak, det vil si å sikre 
at vi har varme selv om primærkilden ikke er i drift.  
 
Fremdrift 
Det er i 2015 inngått totalentreprisekontrakt med 
Agathon Borgen for gjennomføring av prosjektet. 
 
Ombygging av kjøkken, vaskeri og garderober i 
eksisterende bygg vil bli gjort med kortest mulig 
byggetid for å ikke å forstyrre tjenesteproduksjonen 
unødvendig. Ombygging har startet i 3. tertial 2015 og 
vil fortsette inn i 2016.  
 
Oppstart byggearbeider på nybygg var mai 2015, 
bygget er planlagt i drift fra november 2016. 
 
 
 
 
   
 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad 111 700  48 300   -       -  -  160 000  

Momskomp -20 660   -9 660   -       -  -  -30 320   

Inntekt -1 729    -        -49 031 -  -  -50 760   

Sum 89 311    38 640   -49 031 -  -  78 920    
Tall i hele tusen  
 
Kostnad per fase 

Konseptfase 1 000

Planleggingsfase 10 000

Gjennomføringsfase 149 000

Sum 160 000

 
Prosjektet har vært ute på anbud og totalentreprise-
kontrakt er inngått. Brutto investeringskostnad på 160 
mill inkl. mva. er derfor innenfor en relativt høy 
sannsynlighet. Prosjektet er forutsatt tilskudd fra 
husbanken på 55 % av anleggskostnadene. 
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
Forvaltning, drift, og vedlikehold er budsjettert med kr 
1 000 000,- per år, som tilsvarer en årskostnad 350 
kr/kvm. 
 
Driftskostnader knyttet til nye plasser er innarbeidet i 
driftsrammene til enhet for institusjonstjenester fra år 
2016 og videre i planperioden. 
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Ombygging rådhus 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Arealene som disponeres av helsestasjonen og 
Fjerdingby legesenter er ikke tilstrekkelig for å svare 
på behovet deres.  
 
Fjerdingby helsestasjon / forebyggende helsetjenester 
har gjennom en del år blitt utvidet med flere stillinger 
og flere funksjoner. Det er utfordringer med plass til 
ulike grupper og individuelle timer. Det er behov for 
tilleggsareal og bedre utnyttelse av eksisterende 
areal. 
 
Det er vedtatt å etablere en ny fastlegehjemmel samt 
at kommunen er pålagt å ta imot en turnuslege. 
Dagens arealer til Fjerdingby legevakt har ikke 
kapasitet til dette, og det er derfor behov for å utvide 
arealet. 
 
Arealene som skal bygges om er om lag 900 
kvadratmeter. Dette skal løse behovet midlertidig frem 
til nytt bygg er ferdig i sentrum som er planlagt å huse 
disse tjenestene.  
 
Arealene på rådhuset som bygges om har et generelt 
behov for et løft i kvalitet. Investeringer som gjøres for 
å løse behov for helsestasjonen og legekontor vil 
derfor ha en verdi utover det å løse det midlertidige 
behovet.  
 
Fremdrift 
Kontrakt med entreprenør ble skrevet i 2015.  
 
Arbeidene vil utføres i 4 faser for å kunne 
opprettholde mest mulig normal drift i berørte arealer. 
 
Første fase startet i 2015, og fase 4 er planlagt ferdig i 
august 2016.  
 
 
 
   
 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad 21 000     -     -     -     -     21 000     

Momskomp -3 760      -     -     -     -     -3 760      

Inntekt -          -     -     -     -     -          

Sum 17 240     -     -     -     -     17 240      
Tall i hele tusen 
 
Kostnad per fase 

Planleggingsfase 3 500         

Gjennomføringsfase 16 000        

Avslutningsfase 500            

Sum 20 000        

 
Det er inngått totalentreprise kontrakt med entreprenør 
for ombygging av 916 kvadratmeter. Brutto investerings-
kostnad på 25 mill er derfor innenfor en relativt høy 
sannsynlighet. 
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
Prosjektet innebærer ikke økning i arealer, eller 
kostnadsfordyrende løsninger. Kostnader til forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling er derfor antatt uforandret. 
 
Driftskostnader (rådhuset) 
Ingen endring. 
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Utfasing av oljefyring 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Eiendomsavdelingen har utredet et forslag til valg av 
energikilde for ovennevnte formål.  Dette forslaget 
inneholder en klar konklusjon tilknyttet valg av 
energikilde. 
 
Gjennom Sweco har kommunen igangsatt tilsvarende 
utredning tilknyttet valg av energikilde som 
primærkilde. Det oppfattes at utredningen må 
understøttes av en videre vurdering for å gi entydige 
konklusjoner for hvilken energikilder kommunen bør 
konvertere til innen utgangen av 2019. 
 

Fremdrift 

 Utredning i 2016 

 Bytte ut 2 anlegg i 2017 

 Bytte ut 3 anlegg i 2018 

 Evaluere alle tiltak i 2019   

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad 450 2 500 3 500 500

Momskomp -90 -500 -700 -100

Inntekt

Sum 360 2 000 2 800 400  
Tall i hele tusen 
 
Driftskonsekvens 
Driftskonsekvens utredes etter valg av løsning.  

 
Påbygg Løvenstad skole 

Prosjektansvarlig Terje Dalgård 
 

Bakgrunn 
Løvenstad skolekrets har ikke noen større 
utbygginger av boligområder på kort sikt. På lengre 
sikt er det forventet at sentrum og Bårli vil bli utbygd 
med blokker. Dette vil gi utslag i behov for flere 
elevplasser i barneskolen frem mot 2025.  
 
Basert på at de vil komme en forventet økning i 
elevtall og at skolen allerede i dag har måttet tatt i 
bruk spesialrom til vanlig undervisning for å håndtere 
elevtallet er det gjort et forprosjekt på utvidelse av 
skolen.   
 
Skolen ble rehabilitert i 2006/2007, endring i bygg er 
derfor i hovedsak tenkt som et påbygg til eksisterende 
bygningsmasse. Noen endringer i eksisterende 
arealer vil likevel være del av prosjekteringen for å 
sikre en helhetlig bygningsmasse. 
 
Utbygging av Løvenstad skole sees også i 
sammenheng med Rud, Fjerdingby og Smestad 
skolekrets. 
 
Fremdrift 
Det ble våre 2015 politisk vedtatt at ferdigstilling av 
tilbygg skulle planlegges for ferdigstilling i 2020. 
 
For å løse skolen behov for plasser midlertidig er det 
fra høsten 2015 satt opp paviljonger på skolen.  

 Økonomi 

Tidl. 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 10 000  -     -     -       -       30 000  40 000  

Momskomp -2 000   -     -     -       -       -6 000   -8 000   

Inntekt -       -     -     -       -       -       -       

Sum 8 000    -     -     -       -       24 000  32 000   
Tall i hele tusen 
 
Investeringskostnad er basert på et tilbygg på 700 
kvadratmeter, og noe ombygging i eksisterende 
bygningsmasse. Totalkostnad for hele prosjektet er 
estimert til 40 mill.  
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
Tilbygg på 700 kvadratmeter gir en estimert årlig 
kostnad på kr 250 000,- i forvaltning, drift, og 
vedlikehold. 
 
Driftskostnader (Løvenstad skole) 
Oppbemanning av skole vil skje naturlig etter som 
elevtallet øker. Utvidelsen av bygget vil i seg selv ikke 
kreve økte kostnader til pedagogiske eller administrativ 
personale. 
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Fjerdingby skole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Fjerdingby skole ble renovert i 2010-2011 for å ha en 
levetid på 5-10 år. Det er i investeringsplanen lagt inn 
en ny skole som er planlagt ferdig i 2020.  
 
Høsten 2015 ble det etablert skolepaviljonger for å ta 
høyde for kapasitetsutfordringer i skolekretsen. 
Prognoser frem mot 2025 viser at Fjerdingby 
skolekrets vil ha behov for en kapasitet mellom 500 og 
600 elever frem mot 2025.  
 
 

Fremdrift 
Behovet ved Fjerdingby skolekrets er fulgt opp 
gjennom arbeidet med befolkningsprognoser.  
 
Ny skole på Fjerdingby sees i sammenheng med den 
helhetlige skolekapasiteten i kommunen, og spesielt 
Smestad, Rud, og Løvenstad skolekrets. Størrelse på 
skolen vil avhenge av utvikling i elevtall, men det er 
planlagt at denne skolen vil ha en størrelse på 600 
elever.  
 
Konseptfase for valg av størrelse, plassering og 
overordnet utforming starter i 2016.  
   
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019 2020 Total

Kostnad 1 250 2 500 2 500  119 000 187 500 313 000 

Momskomp -250   -500   -500    -24 000  -37 500  -63 000  

Inntekt -     -     -      -        -        -        

Sum 1 000 2 000 2 000  95 000   150 000 250 000  
Tall i hele tusen 
 
Brutto investering for ny skole til 600 elever er estimert 
til 313 millioner i 2016 kroner.  
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
Ny skole på 600 elever forventes å være rundt 7000 
kvadratmeter, som normert gir en forvaltning, drift og 
vedlikeholds kostnad på 2,5 mill. 
 
Driftskostnader (Fjerdingby skole) 
Oppbemanning av skole vil skje naturlig etter som 
elevtallet øker. Utvidelsen av bygget vil i seg selv ikke 
kreve økte kostnader til pedagogiske eller administrativ 
personale. 
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Smestad skole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rælingen er en av vekstkommunene i Norge. 
Historisk sett har det likevel vært en veldig jevn og lav 
vekst i behov for elevplasser de siste 20 år. Etablering 
av nye boligfelt og skolebygg som allerede har elever 
opp mot byggenes kapasitet har gjort at vi nå har en 
utfordring på kapasitet de neste 5 til 10 år.  
 

Siden etablering av nytt prognoseverktøy for 
befolkning (Kompas) i 2013 har vi styrket våre 
demografiske prognoser for Rælingen kommune og 
spesielt skolekretsene. Men selv om arbeidet med 
prognosene er blitt bedre så er fortsatt den største 
usikkerheten relatert til hvordan boligmarkedet utvikler 
seg.  
 
Relativt store endringer fra år til år må forventes i 
elevtallsprognosene for Smestad skolekrets fordi 
utbygging i denne delen av kommunen skjer i stor 
hastighet, og små prosentvise endringer i utbygging 
fra år til år gir veldig store forskjeller i konkrete 
elevtall.  
 
Fremdrift 
Elevtallsprognoser for Smestad har fortsatt relativ høy 
vekst, men økningen de nærmeste 3-5 år er noe 
redusert i forhold til tidligere estimater. Dette er basert 
på at forventet utbygging av boliger tar lengre tid enn 
tidligere antatt. 
 
Strategien for å møte veksten tidlig i perioden er, som 
tidligere, å bruke paviljonger frem til vi har større 
sikkerhet i hvor elevtalls behovet vil stabilisere seg på 
lengre sikt. Størrelse og ferdigstilling av tilbygg på 
skolen vurderes år for år i forhold til faktisk utvikling, 
og skjer i samråd med skolen. 
 
Prognoser fra høst 2015 tilsier at skolen skal være 
ferdig til skolestart 2019. 

 Økonomi 

Tidl. 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad 10 000 4 000 -     27 300 45 000 86 300  

Momskomp -2 000  -800   -     -5 500  -9 000  -17 300 

Inntekt -     -     -      -      -        

Sum 8 000   3 200 -     21 800 36 000 69 000    
Tall i hele tusen  
 
Investeringskostnaden er basert på et påbygg på 2000 
kvadratmeter, noe som øker kapasiteten på bygget til 
totalt 500 elever. 
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
2000 kvadratmeter forventes å gi en normert  årlig 
forvaltning, drift og vedlikeholds kostnad på 0,7 mill. 
 
Driftskostnader (Smestad skole) 
Oppbemanning av skole vil skje naturlig etter som 
elevtallet øker. Utvidelsen av bygget vil i seg selv ikke 
kreve økte kostnader til pedagogiske eller administrativ 
personale. 
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Ungdomsskolekapasitet 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune er en vekstkommune. På kort sikt 
vil dette gi utslag i øke behov for barneskolekapasitet, 
mens det på litt lengre sikt vil være behov for økt 
kapasitet på ungdomsskoletrinnene. 
 

Fremdrift 
God utnyttelse av kapasiteten på Marikollen og 
Sandbekken ungdomsskole vil kunne løse behovet de 
nærmeste 5-7 år. Basert på dagens elevtalls-
prognoser planlegges det for utvidelse av 
ungdomsskole(r) klar til skolestart i 2022. 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad -     -   -     -    

Momskomp -     -   -     -    

Inntekt -     -   -     -    

Sum -     -   -     -    

 

 
 
 
 

Sandbekkhallen 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Tilstandsanalyse gjennomført på kommunale bygg 
tilsier at Sandbekkhallen inkludert badet går mot 
slutten av sin levetid med mindre det gjennomføres en 
stor rehabilitering. Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv skal revideres og denne prosessen vil gi en 
mer langsiktig vurdering av kapasitet på svømme- og 
flerbrukshall. 
 
 

Fremdrift 
Oppstart er planlagt i 2017, med ferdigstilling i 2019. 
   
 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019 Totalt

Kostnad -   2 500 2 500 57 500  62 500  

Momskomp -   -500   -500   -11 500 -12 500 

Inntekt -       

Sum -   2 000 2 000 46 000  50 000   
Tall i hele tusen 
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Kommunale bygg i sentrum 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt i 
kommunestyret 04.11.2009, definerer at Fjerdingby 
skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen 
med et mangfold i aktivitet og tilbud og gi innbyggerne 
en felles møteplass og tilhørighet. Tilrettelegging for 
næring og befolkningsvekst er viktig for å gi området 
mangfold og stimulere utviklingen. Planen sier videre 
at bygninger med kombinert bruk bolig/offentlig/ 
næring vil bidra til økt aktivitet større deler av døgnet 
og gi stimulans til stedet som møtested. 
 
Kommunale bygg ved Fjerdingby sentrum skal 
tilrettelegge for et tjenestetilbud som, av byggenes 
brukere spesielt og Rælingen kommunes innbyggere 
generelt, oppleves som effektivt, godt organisert, 
brukervennlig og som synliggjør kommunens 
målsetninger som innenfor bærekraftig utvikling 
 
Primært skal kommunale bygg i sentrum inneholde 
følgende tjenester som defineres under familiens hus: 

- Samlokaliserte forebyggende helsetjenester 

og andre naturlig tilhørende tjenester 

- Det skal også utredes mulighet for å 

samlokalisere kulturskole, ungdomshus og 

bibliotek (KUB) 

Fremdrift 
Utredning for konsept skal være ferdig juni 2016. 
 
Det planlegges for at bygg skal være klart til bruk fra 
2019. 
 
 
 
   
 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad -          2 500 2 500 20 000 75 000   100 000   

Momskomp -          -500   -500   -4 000  -15 000  -20 000    

Inntekt -          -     -     -       -        -          

Sum -          2 000 2 000 16 000 60 000   80 000       
Tall i hele tusen 
 
Kostnaden i 2016 er ment som en avsetning for å kunne 
utrede forskjellige alternativer for etablering av 
kommunale tjenester og bygg som en del av 
sentrumsutviklingen på Fjerdingby.  
 
Total avsetning på 80 mill er ment som en avsetning for 
et fremtidig bygg på 2000 kvadratmeter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

110 

  

Løvenstadvegen boliger trinn 2 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Kommunestyrets vedtak i sak 2007/340-32 sier at det 
planlegges bygging av fase 2 (5 nye boenheter) på 
Løvenstadvegen boliger for ferdigstilling i 2015. I 
samråd med enhetsleder er det besluttet å planlegge 
disse for ferdigstilling mars 2017. 
 

Fremdrift 
Revidert konsept for utvidelse av Løvenstadvegen 
boliger ble fastsatt av styringsgruppen høsten 2015. 
Det nye konseptet er plassert på samme sted som 
opprinnelig, men er i to høyder.  
 
Planleggingsfasen startet umiddelbart etter 
konseptvalget, og fortsetter inn i 2016.  
 
Politisk vedtak for gjennomføring er planlagt våren 
2016, for overlevering til drift våren 2017. 
   
 
 

 Økonomi 

Tidl 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad 2 000 8 000  10 000 -  -  20 000 

Momskomp -400   -1 600 -2 000  -  -  -4 000  

Inntekt -     -      -4 800  -  -  -4 800  

Sum 1 600 6 400  3 200   -  -  11 200  
Tall i hele tusen 
 

Kostnader per fase 

Konseptfase 500

Planleggingsfase 2 500

Gjennomføringsfase 16 500

Avslutningsfase 500

Sum 20 000

 
Investeringskostnad er basert på 5 leiligheter på 55 
kvadratmeter, og et fellesareal på 100 kvadratmeter. 
Totalt 400 kvadratmeter nybygg. Brutto 
investeringskostnad er estimert til 20 mill. 
 
Driftskonsekvenser 
FDV (eiendomsenheten) 
Forvaltning, drift og vedlikehold er budsjettert til kr 
150 000,- pr år, basert på 400 kvadratmeter økt 
bygningsmasse 
 
Driftskostnader knyttet til drift av nye leiligheter er 
innarbeidet i driftsrammene til enhet for tilrettelagte 
tjenester. 
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Hauger boliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Hauger boliger ble opprinnelig bygget for 4 godt 
fungerende utviklingshemmede, og senere utvidet for 
2 nye brukere.  I dag betjener boligen i alt 6 personer 
som bor i bygget, og 5 personer i tilstøtende bygg, 
totalt 11 personer. Dette har resultert i at antall 
ansatte med Hauger bolig som sitt arbeidssted har økt 
betraktelig siden bygget ble oppført. 
 
Det har det ikke blitt gjort tilstrekkelige endringer i 
administrasjons- og felles del for å kompensere for 
økning i ansatte og brukere. Det er derfor et stort 
behov for å tilpasse denne delen til dagens behov. 
 
Det planlegges for rehabilitering og utvidelse av 
administrasjonsdel, dette inkluderer blant annet nytt 
ventilasjonsanlegg. Samtidig vurderes det å øke antall 
boenheter fra 6 til 8.  
 
Fremdrift 
Høsten 2015 har det pågått en mulighetsstudie for å 
avklare hvordan behovet kan løses best mulig 
innenfor en begrenset tomt. 
 
Planleggingsfase er planlagt oppstartet i 2016, med 
ferdigstilling i 2017. 
 
 
 
 

 Økonomi 

Tidl. 2016 2017 2018 2019 Total

Kostnad 750    1 750 10 000 -     -     12 500 

Momskomp -150   -350   -2 000  -     -     -2 500  

Inntekt -     -3 000  -3 000  

Sum 600    1 400 5 000   -     -     7 000    
Tall i hele tusen 
 
Investeringskostnad er basert på 2 leiligheter og en 
økning i administrasjon/fellesareal. Totalt 250 
kvadratmeter nybygg. Brutto investeringskostnad er 
estimert til 12,6 mill. 
 
Driftskonsekvenser 
FDV (eiendomsenheten) 
Forvaltning, drift og vedlikehold er budsjettert til kr 
100 000,- pr år, basert på 250 kvadratmeter økt 
bygningsmasse. 
 
Driftskostnader knyttet til drift av nye leiligheter er 
innarbeidet i driftsrammene til enhet for tilrettelagte 
tjenester. 
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Fjerdingby helsebygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Fjerdingby omsorgssenter har i de siste årene kjørt på 
kortsiktig vedlikehold, med en planlagt større 
rehabilitering eller nybygg. Bygget fungerer veldig bra 
for driften, men tekniske installasjoner har behov for et 
tydelig løft. Samtidig begynner konstruksjonen i 
bygget å nærme seg maks levetid.  
 
I 2015 ble det ferdigstilt en tilstandsvurdering med 
kostnadskalkyler for rehabilitering, dette ble 
sammenlignet med et nybygg med tilsvarende 
kapasitet. På bakgrunn av tilstanden til bygget er det 
ikke lønnsomt å rehabilitere dagens bygg.  
 
Kapasiteten i bygget ser ut til å være tilstrekkelig i de 
nærmeste 10-15 år når demensavdelingen ikke lengre 
skal være i omsorgssenteret. Det planlegges derfor 
for et nytt bygg på Fjerdingby som erstatning for 
eksisterende Fjerdingby omsorgssenter, men også 
med mulige tilleggsfunksjoner. 
 
Fremdrift 
Tjenesten vil starte med å utrede hvilke tjenester et 
nytt bygg skal inneha. Planlegging av selve bygget er 
planlagt startet i 2019.  
 
Nytt bygg planlegges ferdig i 2022. 
 

 Økonomi 

2016 2017 2018 2019

Kostnad -     -      -      1 250 

Momskomp -     -      -      -250   

Inntekt -     -      -      -     

Sum -     -      -      1 000  
Tall i hele tusen 

 
Det er avsatt 1 mill for å starte planlegging av nytt 
Fjerdingby helsebygg i 2019. 
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Budsjettskjema 
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Skjema 1A – Drift 

 
 
Skjema 1B – Drift 

 



Handlingsprogram 2016-2019 

 
 

115 

  

 
Skjema 2A – Investering 

 
 
Skjema 2B – Investering 
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Vedtakstekst 
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Vedtak: 
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