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RÆLINGEN KOMMUNE
INFORMASJON

Administrasjon  Tjenestene Skole Barnehage Helse 

og omsorg Brøyting og strøing Vann og avløp Planer  

Byggesøknader Politikk Utvikling Frivillighet 

Til innbyggere i Rælingen kommune:

Bruk stemmeretten din i folkeavstemningen 25. april 2016!

Hva kan endres om vi blir del av  
en større kommune?
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Rælingen kommune har i overkant av 
17 000 innbyggere og ligger sentralt i  
Akershus fylke. Kommunen er største 
arbeidsgiver med over 1200 ansatte.  
Kommunens totale areal er 71 km2. 
Avstand til Oslo: 23,3 km (fra rådhuset), 
Lillestrøm: 4,4 km, 
Ahus: 6,7 km og Gardermoen/Oslo 
Lufthavn: 37,6 km.

Antall innbyggere pr. 31.12. Kilde: SSB 

Fakta om Rælingen og nabokommuner

15. juni 2016 skal kommunestyret i Rælingen vedta sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus på framtidig inndeling i vårt nærområde/region. 

I et så viktig spørsmål som en mulig kommune endring skal du som innbygger høres i henhold 
til inndelingsloven. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en rådgivende 
folkeavstemning. Det er drøyt 13 000 stemmeberettigede i Rælingen.  

I denne brosjyren har vi stilt og besvart noen spørsmål du som innbygger kan være opptatt av. 
Hva du kan stemme over og hvor, kan du lese på baksiden.

Stortinget og regjeringen ønsker større kommuner i Norge for å sikre at de i årene som kommer 
skal være i stand til å 
- skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor
- ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- være en bærekraftig og økonomisk robust kommune
- ha et styrket lokaldemokrati og eventuelt kunne påta seg større og flere oppgaver

Rælingen kommune har utredet et status- og utfordringsbilde samt et fremtidsbilde av kommunen 
som del av en større kommune med ca. 80 000 – 100 000 innbyggere. Kommunestyret i Rælingen 
har valgt å utrede dette alene. 

Rælingen kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse i august 2015 der 800 innbyggere 
ble intervjuet av Opinion AS. Vi takker alle som deltok i undersøkelsen. På folkemøtet 20. oktober 
2015 ble resultater fra undersøkelsen lagt frem. Det var godt engasjement blant de fremmøtte og det 
ble gitt nyttige innspill for videre arbeid. Blant annet ble det uttrykt et ønske om mer informasjon  
generelt og før folkeavstemningen 25. april 2016.

Rælingen kommune har hatt dialogmøter med Skedsmo og Enebakk. Lørenskog ønsket ikke 
dialogmøte med Rælingen. Vi har foreløpig ikke pågående arbeid med andre kommuner. 

Kommunestyret skal vedta sitt retningsvalg om kommunesammenslåing 16. mars.

Skal Rælingen søke samarbeid med nabokommuner om å bli en del 
av en større kommune, eller utvikle seg videre som egen kommune?
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Befolkningsutvikling i Rælingen 

Kommunen er definert som en mellom-
stor kommune, som vil si en kommune 
med mellom 5 000 og 20 000 innbyggere. 
Vår region har lenge vært sterkt  
voksende, og folketallet forventes  
fortsatt å øke mye. 
Vi forventer høy befolkningsvekst i  
Rælingen i perioden framover, og at vi  
vil kunne være 20 000 innbyggere i  
år 2021.

Fakta om Rælingen og nabokommuner

Prosentvis årlig befolkningsvekst

Regionalt samarbeid på tvers av kommune grenser endres ikke 
Det foregår mye formelt og uformelt samarbeid på tvers av kommunegrensene i dag. Det  
er vertskommunesamarbeid som for eksempel Nedre Romerike legevakt og Regionkontor  
landbruk, samt eierskap i interkommunale selskap som blant annet brann- og rednings vesen 
(NRBR), vannverk og rensing av avløpsvann (NRV og NRA) og avfallssortering (ROAF). Vi deltar 
også i flere faglige nettverk. Det ligger føringer for kommunenes arbeid i overordnede planer som 
for eksempel fylkes kommunens Regional plan for areal og tran sport i Oslo og Akershus.  

Resultater fra innbyggerundersøkelsen  
Nedenfor kan du se kort om hovedfunnene. Hele undersøkelsen finner du på nettsidene våre.

Bakgrunn/demografi
(i et separat Excel-dokument er alle hovedspørsmål 
krysset mot et sett bakgrunnsspørsmål; signifikante 

forskjeller i undergrupper er angitt der)

•  I utvalget er det 50 % kvinner, 50 % menn.

• Utvalget er delt i flere alderssegmenter; 16 % i 
aldersgruppen 18-29 år, 35 % i gruppen 30-45 år, 
19 % i 46-59 år, 30 % i gruppen 60+.

•  Det er relativt god spredning i utvalget når det 
gjelder antall år man har bodd i kommunen. Vi 
bruker intervallene mindre enn ti år, 10-19 år, 
20-29 år, 30-39 år, 40-49 år og 50 år+. Merk at jo 
mer finmasket inndelingen er, desto mindre er 
basestørrelsen – og feilmarginene blir høyere.

•  35 % er yrkesaktive i privat sektor, 25 % er 
ansatt i offentlig sektor, mens 5 % oppgir at de er 
yrkesaktive i egen virksomhet. 26 % er pensjonist/
trygdet og 6 % har status som skoleelev/student.

Tilknytning til kommunen og 
ønske om sammenslåing

•  60 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler 
svært stor eller ganske stor tilknytning til Rælingen 
kommune. 14 % oppgir at de i liten grad føler 
tilknytning til Rælingen kommune.

•  47 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler 
svært stor eller ganske stor tilknytning til skolekretsen 
sin. 34 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til 
skolekretsen sin.

•  41 % mener at det er best at Rælingen kommune 
fortsetter alene, mens i sum 44 % peker på et annet 
alternativ, selv om ikke innbyggerne gir noe entydig 
signal om hvilket alternativ man bør velge. 

• Det er 20 % som mener at det er best at Rælingen og 
Skedsmo kommune danner en ny kommune, mens 
12 % mener at det er best at Rælingen og Lørenskog 
danner en ny kommune.

• 6 % mener at  Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og 
Gjerdrum er det beste alternativet, 4 % mener det 
beste alternativet er at Rælingen og Flateby i Enebakk 
slår seg sammen, mens kun 2 % mener alternativet 
Rælingen-Enebakk er det beste.
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Selv om det ikke skulle bli kommunesammenslåing, kan fylkesmannen eller kommunen selv foreslå 
grensejusteringer for mindre områder med mer naturlige grenser mot nabokommuner. Dette har 
foreløpig ikke vært tema for Rælingen.

En ny kommune må avtale nye satser. I dag har 
Rælingen relativt lave satser sammenlignet med 
nabokommunene, og det er dermed sannsynlig 
at de nye satsene på kort sikt går opp for inn-
byggerne i Rælingen ved en kommunesammen-
slåing.  

Hvordan vil en kommunesammenslåing påvirke de kommunale eiendomsgebyrene?

Grensejustering kan også være en mulig endring

Lovpålagte oppgaver for kommunene er uavhengig av kommunegrenser 
Som innbygger er dine rettigheter til tjenester ivaretatt gjennom ulike lover og forskrifter. Du har for
eksempel rett til grunnskoleopplæring, barnehageplass og ulike helse- og omsorgs tjenester fra den 
kommunen du bor i. Større kommuner kan ha et bredere tjenestetilbud. Kommunen kan velge å 
kjøpe tjenester den ikke tilbyr selv, som for eksempel grunnskole opplæring for voksne. 

Status i nabokommunene
Skedsmo utreder mulig sammenslåing med Fet og Sørum. Det skal være folkeavstemning i disse 
tre kommunene 9. mai. Skedsmo har i dialogmøtet uttrykt at de ikke kan ha to parallelle utredninger, 
men er åpne for at Rælingen kan bli med i deres videre utredning dersom kommunestyret i Rælingen 
ønsker dette. Enebakk har uttrykt at de primært ikke ønsker å dele kommunen, og utreder mot Follo. 
Sammenslåing med Rælingen er bare aktuelt for Enebakk dersom Rælingen slår seg sammen med 
Skedsmo. Lørenskog har vedtatt at de ikke ønsker å slå seg sammen med andre kommuner og har 
avlyst folkeavstemningen. Ved forespørsel fra Rælingen om dialogmøte, ønsket ikke Lørenskog dette. 

Per dags dato er Skedsmo, med eventuelt Sørum og Fet, eneste reelle alternativ for Rælingen.

Vil nye kommunegrenser endre hverdagen din?
Hvor mye «tjener» Rælingen på en kommunesammenslåing?

Regjeringen har økonomiske virkemidler for å få kommunene til å slå seg sammen. Kom muner som 
vedtar å slå seg sammen i reformperioden (innen 01.01.2018), kan få dekket engangskostnader og 
reformstøtte utbetalt som et engangsbeløp. Avhengig av hvor mange kommuner som slår seg  
sammen og størrelsen, kan den nye kommunen få utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 1-3 % av 
det samlede budsjettet til den nye kommunen. Kommunen kan også få en varig inntektsreduksjon 
på i underkant av 1 % av samlet budsjett etter en overgangsperiode på 20 år med nedtrapping  
etter 15 år. 

Stipulert årlig gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 
for en standard bolig på 120 kvm.    
Kilde: SSB
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Kartlegginger viser at kommuner inntil en viss  
størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom 
bedre utnyttelse av den administrative kapasi-
teten. Blir kommunen for stor, kan fordelene bli 
borte ved at det oppstår et behov for koordine ring 
og kontroll som også er ressurskrevende. 
Rælingen er definert som en mellomstor kom-
mune (mellom 5 000 og 20 000 innbyggere). Det 
er vanskelig å anslå optimal kommunestørrelse, 
eller hvor stor en kommune kan bli før stordrifts-
fordelene forsvinner, men statistikk viser at det er 
vesentlig høyere administrasjonskostnader i  
kommuner med under 5 000 innbyggere. Rælingens  
admini strasjonskostnader er omtrent på samme nivå som  
nabokommunene, og som gjen nomsnittet for mellomstore kommuner. 
En forskjell på 1 % tilsvarer om lag 8 millioner kroner for Rælingen.  

I dag har ikke Rælingen eiendomsskatt, mens 
Skedsmo og Fet har innført eiendomsskatt for 
sine innbyggere. Enebakk har ikke eiendoms-
skatt, og Lørenskog har eiendomsskatt kun på 
næringsbygg. En ny kommune må avtale en 
felles løsning og en felles sats, men departe-
mentet kan gjøre unntak i en overgangsperiode. 
         

Eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvm. Kilde: SSB

Vil administrasjonskostnadene til kommunene reduseres ved en kommunesammenslåing?

Vil innbyggerne i Rælingen måtte betale eiendomsskatt i en sammenslått kommune?

I en større kommune vil det være større fagmiljøer på de fleste områder som gjør at kommunen er  
mindre sårbar. En kommune skal være stor nok til å kunne ivareta innbyggernes rettssikkerhet, sikre  
likebehandling og habilitet. I Rælingen har vi tilstrekkelig kapasitet i de fleste fagmiljøer og stabil beman-
ning generelt. Det er sjelden inhabilitet i administrasjonen da fagmiljøene er store nok til at andre kan  
overta saken, samt at mange ansatte er bosatt i andre kommuner. Saksbehandlingstider er innenfor  
lovens krav, og det er et moderat antall klagesaker samt relativt få omgjøringer av vedtak fra fylkes-
mannen. Dette viser at Rælingen kommune pr. i dag ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.

Blir det bedre kvalitet og rettssikkerhet på saksbehandling?

Blir helsetjenestene mine endret?
Kvaliteten på tjenestetilbudet kommer ikke an på kommunestørrelse, men på kommunens evne  
til å samarbeide tverrfaglig og organisere på en god måte. Lege- og tannlegetjenester blir ikke 
berørt. Helsetjenester som du får hjemme, vil ikke endres. Noen tjenester, som for eksempel helse-
stasjon, Pedagogisk-psyko logisk tjeneste (PPT), barnevern, psykolog, hjelpemiddellager og jord-
mor, kan bli sentralisert i en større kommune, og lokalkunnskapen om bruker/pasient kan bli  
mind r e . Sentralise ring av tjenester er avhengig av hvilke politiske beslutninger som tas. Søknader 
om helse- og omsorgstjenester vurderes etter lovverk som er felles for alle kommuner, men nivået 
på tjenestetilbudet kan variere. Ventetider vil være avhengig av forholdet mellom behandling og 
saksmengde, uavhengig av kommunestørrelse. Noen tjenester blir mindre sårbare på grunn av 
større fagmiljøer. 
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Netto driftsutgifter til administrasjon og styring  
i % av totale netto driftsutgifter.  Kilde: SSB



Vil barnet mitt gå på samme skole eller kan jeg velge?
Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Kommunestyret vedtar hvilke skoler som hører til de ulike 
boområdene. Kommunestyret kan vedta å tilby fritt skolevalg i den enkelte kommune. I Rælingen er 
det to ungdomsskoler, mens det for eksempel i en større kommune vil det være flere. Innholdet i  
opp læringstilbudet blir ikke endret ved ny kommunestruktur.

Vil barnehagetilbudet endres?
Hele kommunen er inntaksområde og du kan søke opptak i 
de barnehager du ønsker. Rælingen kommune har ambisjon 
om å tilby plass i det området barn vokser opp i. Innholdet i 
barnehagetilbudet blir ikke endret ved ny kommunestruktur. 
Åpningstider og betaling for mat i barnehagene er bestemt 
av kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere.

Hva kan skje med spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage?
Rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole er lovregulert. Vurderinger av hjelpebehovet 
gjøres av sakkyndig instans, PPT. Den enkelte barnehage og skole gjør vedtak basert på den  
sakkyndige vurderingen og innenfor de økonomiske rammene kommunestyret vedtar.

Blir byggesøknaden min behandlet raskere?
Alle byggesøknader behandles innenfor frister satt i plan- og bygningsloven og påvirkes ikke av  
kommunestrukturen.

Kan jeg forvente samme nivå på brøyting, strøing og  
salting som jeg har i dag? 
Serviceerklæringene for veivedlikehold er relativt like 
mellom kommunene på nedre Romerike. Dersom  
minimumskravene endres, er det ikke grunn til å tro at  
vintervedlikeholdet blir endret.  

Blir det bedre og flere tur- og skiløyper?
En større kommune kan øke mulighetene for tilskudd til tilrettelegging. Det arbeides med å bedre  
tilgangen til Marka fra Rælingen. Samtidig må det antas at områder som er tettest befolket vil bli  
priori tert slik at mindre tilretteleggingstiltak som gjøres i dag i mindre befolkede områder kan bli  
nedprioritert.

Kan markagrensa bli endret?
Markagrensa vil ikke bli endret på grunn av endringer i kommunestruktur.

Vil det bli utbygging på landbruksområder? 
Det er det til enhver tid valgte kommunestyret som er ansvarlig for arealpolitikken og som kan foreslå og 
vedta disponering av tilgjengelige arealer. Det er samtidig et sterkt statlig vern av landbruksjord i Norge. 
Omdisponering av landbruksjord til utbygging blir også behandlet av statlige myndigheter.

Blir det bedre veier og kollektivtilbud?
Kommunestyret er ansvarlig for de kommunale veienes standard. Det er ikke noen forhold som skulle 
tilsi store endringer på grunn av endring i kommunestruktur. Kollektivtilbud og fylkesveier driftes av 
fylkeskommunen, og det er heller ikke sannsynlig av det vil bli vesentlige endringer om det blir andre 
kommunegrenser. Over tid vil endring i hvor det bygges føre til bedre veistandard og kollektivtilbud.
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Hva vil skje med utviklingen av Fjerdingby sentrum?
Utviklingen av Fjerdingby som tettsted vil i utgangspunktet 
ikke bli påvirket av endringer i kommunegrensene. Imidlertid 
vil en større kommune sannsynligvis måtte tenke nytt om 
hvor det etableres og utvikles tjenester til innbyggerne.  
Kultur- og idrettstjenester som idrettshaller, bibliotek og  
saler for utøvende aktiviteter vil måtte sees i en helhet i  
den nye kommunen.

Kan jeg delta på flere kultur- og fritidsaktiviteter? 
Som innbygger i Rælingen har du allerede i dag tilgang til tilbud i for eksempel Skedsmo,  
Lørenskog og Oslo uavhengig av kommunegrensene. Det er lite sannsynlig at en kommune-
sammenslåing vil påvirke dette i særlig grad. 

Vil en kommunesammenslåing ha noen innvirkning på mitt lag eller forening? 
Frivillige organisasjoner på større steder har konkurranse 
fra flere aktivitetstilbud. Kapasiteten i lokaler og anlegg vil 
kunne påvirkes, avhengig av hvilken kommune man slår 
seg sammen med og hvordan kapasiteten er der.  
Generelle vilkår for lag og foreninger vil måtte revideres 
slik at man finner felles retningslinjer for den nye  
kommunen.  

Blir det større avstand til politikere for meg?
De politiske partiene må dannes på nytt med politikere fra 
de tidligere kommunene. Kommunens størrelse avgjør hvor mange representanter det skal være i 
kommunestyret. Partienes valg  - 
nomina sjons prosesser vil avgjøre hvilke personer som blir nominert til valglistene. Lokalpolitikere  
skal uansett ivareta alle innbyggerne i sin kommune og være tilgjengelig for deg. I en større kommune 
kan det ikke forventes samme lokalkunnskap som i mindre kommuner. Du vil derfor kunne oppleve 
større avstand. Forskning viser at lokaldemokrati utøves på forskjellige måter i kommunene, og den 
nye kommunen må finne sin form. Kommunen kan for eksempel vurdere om de ønsker å opprette 
bydels- eller grendeutvalg for å styrke det politiske engasjementet. 

Blir det endringer for de ansatte i kommunen,  
og hva skjer med bygningsmassen? 
De fleste ansatte i kommunen vil bli lite påvirket, men  
administrative funksjoner blir påvirket da det er dobbelt av 
enkelte stillinger. Den nye kommunen må se på kommunale 
bygg og hensiktsmessig plassering av tjenester. Gjennom 
forhandlingsarbeid må det avgjøres hvilket rådhus som skal 
brukes til sentraladministrasjonen, ordfører og varaordfører.



8
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RÆLINGEN KOMMUNE
Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Postboks 100, 2025 Fjerdingby
Telefon:  63 83 50 00
E-post:  postmottak@ralingen.kommune.no
www.ralingen.kommune.no

Har du meninger om 
kommunesammenslåing?

Send oss gjerne dine synspunkter 
og innspill til e-post: 

postmottak@ralingen.kommune.no, 

merk: Innspill kommunereformen. 

 Viktig for deg om kommunereformen i Rælingen 
 16. mars:  Kommunestyret vedtar retningsvalg. 

   5. april:  Folkemøte i Marikollen kultursal kl. 18.00. 
   Informasjon om alternativer og folkeavstemningen.

 25. april:  Folkeavstemning 
   Du kan stemme følgende steder:  
   Nordby, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia skoler.  
   Valglokalene er åpne fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

   Du kan forhåndsstemme fra mandag 4. april til og 
   med fredag 22. april på servicetorget i rådhuset.

   Du får ikke tilsendt valgkort i posten. Ta med legitimasjon til stemmestedet!

 Ved folkeavstemningen har du følgende valg:
  • Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune,  

  og eventuelt med tillegg av Fet og Sørum kommuner.

  • Nei til kommunesammenslåing.
   Rælingen bør fortsette som egen kommune.

  • Blank stemme

 15. juni: Kommunestyret vedtar sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Nettsider og sosiale medier
På www.ralingen.kommune under politikk, 
finner du mer og oppdatert informasjon om 
Rælingen og kommunereformen. 
Mer detaljert informasjon om politiske saker 
og utredninger vil fortløpende bli publisert 
på nettsider og i sosiale medier. 

         

                        


