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RÆLINGEN KOMMUNE 

Møteprotokoll 
 

 

 

PS 16/95 Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2025 2016/3757 

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2016  

 

Vedtak: 

 

1. Skatt på inntekt og formue settes til de maksimalsatser Stortinget måtte bestemme. 

2. Investerings- og driftsbudsjettet vedtas med følgende endringer: 

 

1.  Skjerme skolene mot prosentvis kutt.    1.660.000 

2.  Vikarpool Løvenstadtunet.       500.000 

3.  Koordinator sammensatte tjenester.       300.000 

4.  Fysioterapeut, 50% stilling. (30% øremerket barn, 20% øremerket 

videreføring av KOLS-prosjekt) 

      200.000 

5.  Videreføre kulturskoletimen.       250.000 

6.  IMIID – overføring fra flyktningefond. Full inndekning.         50.000 

7.  Støtte Fjerdingbyfestivalen.       100.000 

8. Rælingen Skolekorps, 10% økt dirigentressurs         20.000 

     3.080.000 

 

Inndekning: 

a. Øke satsene på plangebyr 500.000 

b. Øke prosentvis kutt på helse og sosial. + 0,2 % Kan forsvares da 

vikarpool tjener inn vikarutgifter på pleie og omsorg. 

720.000 

c. Øke prosentvise kutt på støtteenheter og teknisk + 0,1% 1.300.000 

d. Innsparing planavdeling 510.000 

  3.030.000 

 

Forslag til ny investering 

 

Nytt orgel i Øvre Rælingen kirke 

Rælingen kirkelige fellesråd har søkt om nytt orgel til Øvre Rælingen kirke. Det foreslås 

følgende investering: 

2017: 2,5 mill  +  0,5 mill fra kirken 

2018: 2,5 mill  +  0,5 mill fra kirken 

 

Inndekningsforslag:   

Bruke 5 mill over to år av ubundet investeringsfond – pengene etter salg av presteboligene. 

Kirken inviteres til dugnad/spleiselag med egne midler: 1 mill. 

 

3. Det gjøres låneopptak på kr 161 149 000,- til investeringer og kr 20 000 000,- til startlån. 

4. Priser og gebyrer vedtas slik det foreligger i vedleggene «Betalingsregulativ 2017» og 

«Gebyrregulativ 2017» med tillegg av vedtatte endringsforslag. 
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5. Handlingsprogrammets verbaldel vedtas med tillegg av følgende vedtatte endringsforslag: 

 

 1. 
Styrke innsatsen for elever med spesifikke lærevansker 

Vi anbefaler skolene å styrke innsatsen for elever med dysleksi og elever med andre 

spesifikke lærevansker.  Det ligger et særlig ansvar for tilpasset opplæring for disse elevene 

hos rektor, kontaktlærer og ressurslærer.   

2. Etablere et faglig-ambulant innsatsteam  

Etablere et faglig-ambulant innsatsteam for nydiagnostiserte barn med sammensatte 

funksjonsnedsettelser med et sannsynlig komplekst tjenestebehov, bestående av profesjonell 

koordinator, fysioterapeut og ergoterapeut for å sikre tidlig innsats. 

3. Arjo-karet på Løvenstadtunet  

Utrede muligheter for videre drift av Arjo-karet på Løvenstadtunet. 

4. Selveide omsorgsboliger 

Utrede muligheten for at de 9 omsorgsboligene det er behov for innen 2022 kan utvikles 

som borettslag hvor den enkelte eier egen bolig. 

5. Turvei på strekningen Åmodtdammen-Olaputten  

Rådmannen bes innlemme i planprosessen for Marikollen-Ramstadsjøen en ny turvei på 

strekningen Åmodtdammen-Olaputten, slik at det blir sammenhengende turvei fra  

Sandbekkstua til Marikollen. 

6. Utbygging, areal og transportutvikling. 
Tekstendringer i handlingsprogrammet, kapittel Hovedområder.  

a. side.28: strategier, Nytt kulepunkt: Estetikk skal ha stort fokus i 

reguleringsplanprosesser, for å bidra til attraktive bomiljø i Rælingen og estetiske 

retningslinjer skal revideres som et ledd i innovasjon og utvikling. 

       b.   Kulepunkt 8 skal erstattes med: Prognoser knyttet til boligutvikling og  

             befolkningsvekst skal vurderes årlig for å følge opp endringer i rammebetingelser. 

             (begrepet boligprogram skal utgå). 

       c.   Nytt kulepunkt: Rælingen skal jobbe for å løse dagens og fremtidens  

            trafikkutfordringer fra RV 159, FV 120 og RV 22 for å bidra til optimal trafikkflyt  

            som grunnlag for næringsutvikling, byutvikling i Lillestrøm og bedre 

 trafikkavvikling i Rælingen. Samtidig skal det jobbes for økt kollektivbruk. Dette for 

 å dempe utfordringene knyttet til økende kø problematikk både miljømessig og 

 samfunnsmessig. 

7. Klimahensyn 

Tekstendringer i handlingsprogrammet, kapittel Hovedområder.   

Side 28: strategier, Nytt kulepunkt: For å redusere klimabelastningen og for fremme 

overgangen til sirkulær økonomi skal kommunen bidra til økt bruk av fornybare ressurser 

ved å stille krav om trebaserte løsninger i planprosesser knyttet til både kommunale og 

private bygg.  

6. Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2025 vedtas med tillegg av vedtatte endringer. 

7. Det settes i gang følgende utredninger med tanke på å styrke framtidig budsjettbalanse: 

- Gjennomgang av bokføringspraksis på administrasjonskostnader, spesielt 

eiendomsutgiftene 

- Utrede potensiale for inntekter ved salg av eiendom 

- Utrede potensiale ved å innrette boligforvaltningen som selvfinansierende 

- Utrede potensiale for å redusere pensjonskostnadene  

- Redusere kostnader til heldøgns pleie- og omsorgstjenester 

- Sikre fortsatt fokus på sykefraværsrutiner 

- Utarbeide og vedta en strategi for å sikre et optimalt investeringsnivå (herunder 

handlingsregler for volum/finansbelastning/egenfinansiering, arealeffektivisering, 

tidsmessig plassering og håndtering av usikkerhet i brukerbehov) 

- Økt vekt på gevinstrealisering i forbindelse med digitalisering, bruk av teknologi og 

brukerinvolvering i utvikling av tjenester 
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- Innføre økonomiske handlingsregler for å sikre økonomisk handlingsrom og gjøre oss i 

stand til å håndtere perioder med økte kostnader  

8. Det nedsettes byggekomite for følgende byggeprosjekter med gjennomføring i 2017: 

- Utbygging av Smestad skole 

- Utbygging av Løvenstadveien boliger 

- Utbygging av Hauger boliger 

- Utbygging av ny idrettshall i Marikollen 

9. Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager 

før vedtak i kommunestyret. 

 


