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Rælingen kommunes anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på fremtidig 
inndeling i vårt nærområde/region 
 

Rådmannen tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag 

til vedtak: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Saksprotokoll i  Formannskapet - 06.06.2016  

 

Behandling: 

Halfdan Karlsen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Rælingen fortsetter som egen kommune. 

 

Per Kristian Solbak (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Rælingen kommune meddeler Fylkesmannen at kommunestrukturprosessen som Rælingen har 

gjennomført, ikke har avdekket alternativer til å fortsette som egen kommune. 

 

John S. S. Slørdahl (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Da den kommunale prosessen i Rælingen har vært mangelfull, f.eks ingen reelle forhandlinger med 

nabokommuner, så er det ikke mulig å gi en anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

fremtidig kommunestruktur på nedre Romerike. 

 

Votering: 
Forslag fra Slørdahl falt mot 7 stemmer, (5Ap, SP, Frp) 

 

Forslag fra Solbak ble satt opp mot forslag fra Karlsen. Forslag fra Solbak falt mot 6 stemmer. (5AP, 

SP) 

 

Vedtak: 

Rælingen fortsetter som egen kommune. 

 

 

Saksprotokoll i  Kommunestyret - 15.06.2016  

 

Behandling: 



Halfdan Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag fra AP, SV, MDG, Krf, SP, V, FrP til 

vedtak: (Samme forslag som formannskapets innstilling). 

Se vedtak. 

 

John S. S. Slørdahl (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Da den kommunale prosessen i Rælingen har vært mangelfull, f.eks ved at det ikke har vært reelle 

forhandlinger med nabokommuner, så er det ikke mulig å gi en anbefaling til Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus for fremtidig kommunestruktur på nedre Romerike. 

 

Votering: 

Innstilling fra formannskapet/omforent forslag ble satt opp mot forslag fra Slørdahl. Formannskapets 

innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (5H). 

 

Vedtak: 

Rælingen fortsetter som egen kommune. 

 

 

Vedlegg 

1 Dokumentoversikt kommunereform 

2 Logg 

 

 

Saksutredning    

1. Sammendrag 

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Landets kommuner skal innen 1. juli 2016 vedta sin anbefaling om framtidig kommunestruktur i 

sine regioner. Fylkesmannen skal vurdere om vedtakene er i tråd med reformens formål og 

vurdere helheten i regionen og gi sin anbefaling om framtidig kommunestruktur i fylket til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Kommunestyret må også ta stilling til resultatet av folkeavstemningen. 

 

Dokumentasjon som ligger til grunn for kommunestyrets endelige vedtak skal oversendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er synliggjort i egen dokumentoversikt vedlagt saken. 

Til kommunestyrets behandling vedlegges ikke alle sakens dokumenter da dette er tilgjengelig i 

Politikerportalen og henvist med saksnummer nedenfor i pkt 3. Loggen for arbeidet med 

kommunereformen vedlegges. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

  

 Oppstartsak om kommunereform ble behandlet i kommunestyret 12.11.2014 i sak 14/87. 

 Sak om status- og utfordringsbilde ble behandlet i kommunestyret 29.04.2015 i sak 15/39. 

 Sak om tilleggsutredning om framtidig tjenestetilbud m.v. ble behandlet i kommunestyret 

26.08.2015 i sak 15/80. 

 Sak om rådgivende folkeavstemning om framtidig kommunestruktur – fastsettelse av 

valgdag, åpningstid i valglokalene og tekst til stemmeseddel ble behandlet i kommunestyret 

17.02.2016 i sak 16/7. 

 Sak om retningsvalg ble behandlet i kommunestyret 16.03.2016 i sak 16/14. 

 Sak om godkjenning av valgresultat fra folkeavstemningen 25. april 2016 behandles i 

kommunestyret 15.06.2016. 

 



4. Sakens innhold  

 

Rådmannen vil i denne saken redegjøre for kommunens prosess i kommunereformarbeidet og 

de utredninger som er lagt fram som kunnskapsgrunnlag for retningsvalg, samt om  

hovedmålene i kommunereformen oppfylles.  

 

Kommunestyret vedtok 16.03.2016 mot 10 stemmer, sitt retningsvalg slik at innbyggerne var 

kjent med partienes syn på dette til folkeavstemningen. Resultatet av folkeavstemningen 

25.04.2016 bekreftet vedtaket.   

 

Kommunestyret må ta stilling til resultatet av folkeavstemningen, jf, vedtaket av 16.03.2016. og 

på bakgrunn av hele prosessen skal kommunestyret nå avgi sin anbefaling om framtidig 

kommunestruktur til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

 

 

Hovedmål i kommunereformen og ekspertutvalgets kriterier 

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å gjennomføre kommunereform. Målet er større, 

mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Kommunereformen skal sikre at 

kommunene 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 

 

Ekspertutvalgets kriterier for robuste kommuner 

-Tilstrekkelig kapasitet. 

-Relevant kompetanse. 

-Tilstrekkelig distanse. 

-Effektiv tjenesteproduksjon. 

-Økonomisk soliditet. 

-Valgfrihet. 

-Funksjonelle samfunnsutviklingsområder. 

-Høy politisk deltakelse. 

-Lokal politisk styring. 

-Lokal identitet. 

-Bred oppgaveportefølje. 

-Statlig rammestyring. 

 

Kriteriene er vurdert opp mot kommunens ulike roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, 

samfunnsutvikler og demokratisk arena i de utredninger som er lagt fram for kommunestyret. 

I sak om retningsvalg har rådmannen blant annet påpekt at utredningen viser at kommunen vil 

tilfredsstille kriteriene som ekspertutvalget har pekt på for å kunne ivareta sitt ansvar og således 

at kommunen oppfyller hovedmålene i kommunereformen. 

 

 

Utredninger  

Kommunestyret vedtok 12.11.2014 i sak 14/87 om kommunereform at Rælingen kommune 

skulle ta i bruk de verktøy som er utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 

arbeidet med å lage utfordringsbilde. Rådmannens forslag til tidsplan ble vedtatt og er deretter 

fulgt opp: 

 

- Fase 1: beskrive utfordringsbildet, inkludert politisk seminar og behandling av sak om 



 neste fase - fra oktober 2014 til påske 2015 

- Fase 2: Utredningsfase basert på konklusjoner i fase 1 – fra påske til etter valget 

- Fase 3: Drøftingsfase – oktober 2015 til januar/februar 2016 

- Fase 4: Konklusjonsfase – januar/februar – juni 2016 

 

29.04.2015 ble sak 15/39 om status- og utfordringsbilde (fase 1) for Rælingen kommune 

behandlet av kommunestyret. Det ble tatt utgangspunkt i regjeringens veileder for arbeidet med 

kommunereformen og ekspertutvalgets kriterier for robuste kommuner. Rådmannen nedsatte 4 

arbeidsgrupper som gjorde en vurdering av kommunen som tjenesteyter, en arbeidsgruppe som 

har jobbet med vurderinger av kommunen som myndighetsutøver og en arbeidsgruppe som har 

gjort tilsvarende for kommunen som samfunnsutvikler. Disse gruppene rapporterte tilbake i 

form av 2 siders notater om status og utfordringer knyttet til noen av 10 kriteriene staten legger 

til grunn for god kommunestruktur. Kommunens rolle som demokratisk arena ble vurdert av 

partiene. Saken ble utformet som en invitasjon til kommunestyret til å peke ut videre 

utredningsbehov. Fase 1 ble deretter avsluttet med et politisk seminar for kommunestyret med 

påfølgende behandling av saken. Kommunestyrets vedtak i denne saken var blant annet 

bestilling av følgende utredninger: 

 

«a. konsekvenser for det framtidige tjenestetilbudet til Rælingens innbyggere ved en større 

kommune, sammenlignet med å ha tjenestene i egen regi. 

b. konsekvenser av kommunereformen for areal- og transportutvikling og næringsutvikling. 

c. konsekvenser for lokaldemokratiet i Rælingen dersom vi slår oss sammen med en eller flere 

andre kommuner. Inkludert engasjement i frivillighet». 

 

Kommunestyret vedtok også innbyggermedvirkning gjennom informasjonsbrosjyrer til alle 

husstander, folkemøter, opinionsundersøkelse og lokal folkeavstemning. 

 

26.08.2015 i sak 15/80 vedtok kommunestyret å ta saken om tilleggsutredning om framtidig 

tjenestetilbud til orientering. Det ble nedsatt 6 arbeidsgrupper som laget vurdering av 

konsekvenser for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, areal- og transportutvikling og 

næringsutvikling, samt lokaldemokratiet inkludert engasjement i frivillighet dersom Rælingen 

blir del av en større kommune som et resultat av kommunereformen. Rådmannens 

utredningsdokument med tilhørende arbeidsgruppebesvarelser ble vedtatt lagt tilgjengelig på 

nett og informert om for innbyggerne. Saksutredning med alle vedlegg og vedtak ble også delt i 

sosiale medier.  

 

16.03.2016 i sak 16/14 vedtok kommunestyret sitt retningsvalg slik at innbyggerne var kjent 

med partienes syn på mulig kommunesammenslåing for Rælingen slik at dette var kjent for 

velgerne før folkeavstemningen 25. april 2016. Saken ble lagt fram med en utredning som 

sammenfatter og utdyper de to tidligere utredningene, nevnt ovenfor. I tillegg ble det 

innarbeidet et nytt kapittel 3 om demografi og økonomi som redegjør for forventet demografisk 

utvikling og økonomisk soliditet for kommunen i et lengre perspektiv. Kapittel 8 Konsekvenser 

ved sammenslåing er samlet i ett felles kapittel.  

Kommunestyrets vedtak i denne saken ble vedtatt mot 10 stemmer (6H, SV, 3FrP): 

«Vi mener at Rælingen bør fortsette som egen kommune. Vi avventer resultatet av 

folkeavstemningen i april før kommunestyret foretar endelig beslutning i saken i juni.» 

 

 

Dialog med andre kommuner 

Status i kommunereformarbeidet i kommunene på Nedre Romerike har vært tema i flere 

styremøter i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og i felles formannskapsmøter for 

SNR-kommunene. 



Uformelt møte mellom ordførerne i Skedsmo, Fet, Sørum, Gjerdrum og Rælingen ble avholdt i 

januar 2015. 

Naboprat med Skedsmo og Enebakk kommuner ble gjennomført i 2015 og formaliserte 

dialogmøter ble gjennomført i januar 2016. Lørenskog ble forespurt om møte, men ønsket ikke å 

gjenoppta prosessen som de hadde avsluttet ved vedtak i kommunestyret 16.12.2015. 

 

 

Dialog med innbyggere 

All informasjon om kommunereformarbeidet har siden oppstart blitt formidlet til 

innbyggerne. Alt er fortløpende lagt ut på eget område om kommunereform under «politikk» på 

kommunens hjemmeside, samt formidlet på sosiale medier som Facebook og Twitter. Det har 

vært liten respons fra innbyggere og det er ikke mottatt konkrete forslag som det har vært 

arbeidet videre med. 

 

Etter kommunestyrets vedtak 29.04.2015 ble det bestilt innbyggerundersøkelse i juli-august 

2015 basert på spørsmål fra regjeringens veileder.  Formannskapet besluttet at 800 

representative respondenter skulle høres. Resultatet ble presentert for kommunestyret 

14.10.2015 og på folkemøte 20.10.2015 hvor i underkant av 100 personer møtte. 

 
Innbyggerne var splittet i synet på om Rælingen skulle slå seg sammen med én eller flere 

kommuner eller ikke.  

 

 
 

Høsten 2015 ble informasjonsbrosjyre om kommunens arbeid med kommunereformen og 

videre prosess sendt alle husstander i kommunen. 

Ca. en måned før folkeavstemningen 25.04.2016 ble det sendt ut ny informasjonsbrosjyre med 

blant annet konkrete spørsmål og svar på forskjellige områder som kunne gi innbyggerne et 



grunnlag for sitt valg på folkeavstemningen. Denne brosjyren ble blant annet gjennomgått i 

folkemøte 05.04.2016. Det møtte ca 200 personer i dette møtet. 

 

Rådmannen mener det gjennom utredninger til politisk behandling som er formidlet på nettsider 

og i sosiale medier, samt informasjonsbrosjyrer og avholdte folkemøter er gitt innbyggerne et 

best mulig kunnskapsgrunnlag for deres syn på fremtidig kommunestruktur for Rælingen. 

 

Det ble invitert til eget dialogmøte 16.02.2016 med de kommunale rådene fordi 

formannskapet ønsket at disse rådene skulle høres særskilt. Eldrerådet, Rådet for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet, Kulturrådet, Idrettsrådet og Friluftsrådet var 

invitert. Tre av rådene avga uttalelse før behandling av sak om retningsvalg, og deres uttalelser 

er i sin helhet vedlagt til kommunestyrets behandling 16.03.2016. 

 

Arbeiderpartiet arrangerte åpent folkemøte i biblioteket november 2014 hvor flere partier 

deltok. 

Ordfører har deltatt på felles folkemøte med Skedsmo og Lørenskog i Lørenskog bibliotek 

november 2014. Han har også deltatt i ordførerdebatt på Strømmen Storsenter i regi av NRK 

Østlandssendingen og Romerikes Blad september 2015. Videre har han deltatt på 

medlemsmøter i lag og foreninger, samt hatt ordførerbenk på Aamodt senter flere ganger. 

Ordfører holdt foredrag om kommunereformen i Barn- og unges kommunestyre og 

Ungdomsrådet i mars 2016. 

 

 

Folkeavstemning 25.04.2015 
Kommunestyret vedtok i april 2015 at det skulle gjennomføres rådgivende folkeavstemming om 

kommunereformspørsmålet i 2016. Folkeavstemmingen ble gjennomført på basis av at 

kommunestyret først gjorde sitt retningsvalg. Folkeavstemmingen har på den måten bidratt til at 

innbyggerne kunne korrigere kommunestyrets retningsvalg dersom de ikke var enige med 

kommunestyret.  

 

01.04.2016 ble satt som skjæringstidspunkt for stemmeberettigede i kommunen da 

forhåndsstemmeperioden startet mandag 4. april. På dette tidspunktet var det 13.154 

stemmeberettigede i kommunen.  

Fremmøteprosent på folkeavstemningen var på 26,56 som tilsvarer at 3489 personer avga 

stemme.  

Fremmøteprosent i de ulike valgkretsene varierte fra 23,82 i Løvenstad krets til 37,82 i Nordby 

krets. Det var tre ukers forhåndsstemmeperiode på servicetorget, samt forhåndsstemming på 

Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Det ble mottatt 10 hjemmestemmer inkl. Tajetun. 

836 personer avga forhåndsstemme.  

 

Etter opptelling av forhånds- og valgtingsstemmer ble valgresultatet følgende: 

13,76 %  Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune og eventuelt med tillegg av Fet og 

 Sørum. 

85,24 % Nei til kommunesammenslåing, Rælingen bør fortsette som egen kommune. 

1 % Blank stemme 

 

 

 

Det er vanskelig å vite faktisk årsak til den lave valgdeltakelsen. Kommunestyret må avgjøre 

om svar fra 26,56 % av kommunens stemmeberettigede er tilstrekkelig som et råd i saken fra 

innbyggerne. 

 



Helhetlig samfunnsutvikling, areal- og transportplanlegging 
Kommunen har i løpet av perioden med kommunereform lagt fram flere store saker knyttet til 

helhetlig samfunnsutvikling og areal- og transportplanlegging. Kommuneplanens arealdel ble 

sluttbehandlet i august 2015 og planstrategi 2016 ble behandlet i april 2016. Arbeidet med 

regional plan for areal- og transport har pågått i perioden og føringene fra denne ligger til grunn 

for både kommuneplanens arealdel og de vurderingene som er gjort i planstrategisaken. 

 

For en storbyregion med relativt store kommuner og stor befolkningsvekst som nedre Romerike, 

er det holdt fram at den viktigste målsettingen for strukturendringer er mer helhetlig planlegging 

av utbyggingsområder og bedre og mer samfunnsøkonomiske areal- og transportløsninger. 

 

Rælingen kommune inngår i en felles bo- og arbeidsregion. Det er behov for 

kommuneovergripende planlegging. Dette gjelder på tvers av kommunegrenser nesten uansett 

hvor store kommunene er. Staten har virkemidler til å sikre eller undergrave helhetlig 

planlegging uten å benytte strukturgrep. Økonomiske virkemidler som næringsskatt til 

kommunene vil motvirke helhetlig planlegging, planleggingsvirkemidler som samordnet 

planlegging vil være godt egnet til å sikre helhetlig planlegging. 

Gjennom arbeidet med, og vedtak av, planstrategi 2016 har Rælingen kommune anerkjent at ny 

regional plan for areal og transport vil gi bedre mulighet til helhet i utvikling av regionen. 

 

Grensejustering 

Selv om det ikke skulle bli kommunesammenslåing, kan fylkesmannen eller kommunene selv 

foreslå grensejusteringer for mindre områder med mer naturlige grenser mot nabokommuner.  

Grensejustering mot nabokommuner har ikke vært utredet for Rælingen så langt i prosessen.  

 

5. Rådmannens vurdering 

Det vises til tidligere framlagt saker og vedlagte dokumenter.  

 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

 

Se sak 16/14. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

  

Se sak 16/14. 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

  

Se sak 16/14. 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

Se sak 16/14. 

5.5  Prinsipielle avklaringer  

  

Se sak 16/14. 

6. Oppsummering og konklusjon 

I foreliggende sak skal kommunestyret vedta sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus om fremtidig kommunestruktur for Rælingen kommune. Alle tidligere saker nevnt i 

pkt. 3. ovenfor må legges til grunn for kommunestyrets endelige vedtak i saken. 

 

Kommunens innbyggerundersøkelse i 2015 viste at om befolkningen var delt på midten i synet 

på kommunesammenslåing på det tidspunktet. Om lag 40 pst svarte at de ønsket at kommunen 

skulle bestå som den er mens om lag 40 pst var positive til en eller annen form for 

sammenslåingsalternativ. 



 

Kommunestyret gjorde sitt retningsvalg i mars 2016 og dette var godt kjent for innbyggerne. 

Det ble deretter gjennomført rådgivende folkeavstemming med lav oppslutning men tydelig råd 

på å være egen kommune fra de som benyttet seg av stemmeretten. 

 

Rådmannen mener at kommunestyret er blitt forelagt et beslutningsgrunnlag gjennom prosessen 

som har gitt grunnlag for å kunne gi en anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saken 

legges fram uten innstilling.  

 

 

 

 

Rælingen, 25.05.2016 

 

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 

 


