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Om Rælingen 

 
Rælingen kommune er en attraktiv kommune med 
sentral beliggenhet og gode muligheter for natur-
opplevelser. 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.  
 
Det planlegges utvikling av et sentrumsområde 
knyttet til Fjerdingby og utvidelse av Marikollen 
idrettspark. 
 
Antall innbyggere i Rælingen kommune pr 31. 
desember 2015 er 17 426. Rælingen har de siste 
årene hatt en befolkningsvekst godt over lands-
gjennomsnittet, med relativt høy utbygging, 
hovedsakelig på Smestad. Prognosene viser 
fortsatt høy vekst i perioden framover, med fortsatt 
høy utbyggingstakt, spesielt på Smestad og 
Fjerdingby. 
 
Rælingen har en ung befolkning, med en høyere 
andel innbyggere i alderen 0-17 år enn både 
landsgjennom-snittet og Akershus. Vi har også en 
lavere andel eldre over 80 år, og en høyere andel 
innvandrere enn landet og Akershus. 
 
I Rælingen er det 6 barneskoler og 2 ungdoms-
skoler, og antall elever pr. 1. oktober 2015 er totalt 
2 163.  
 
Kommunen har også 8 kommunale barnehager og 
8 ikke-kommunale. Pr. 15. desember 2015 går det 
til sammen 1 151 barn i barnehagene i Rælingen. 
 
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med 
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleie-
boliger og drifter 5 heldøgnsbemannede omsorgs-
boliger. Antall mottakere av institusjons- og 
hjemmetjenester er 522 ved utgangen av 2015. 
 
Antall årsverk i Rælingen kommune ved utgangen 
av 2015 var 879,9 fordelt på 1 077 ansatte. 
Sykefraværet i Rælingen kommune i 2015 var på 
9,2 %, en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marikollen idrettspark 

 
 
Kartutsnitt 
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Figur 1a – Organisasjonskart administrasjonen 

 
 
Figur 1b – Organisasjonskart politisk 
 
Kommunestyret 

 
 
 
Formannskapet 
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Om handlingsprogrammet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bakgrunn 
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 kommune-
samfunnet 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 kommune-
styret en gang i året vedta en rullerende økonomi-
plan 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. 
 
Tidsperspektiv 
Dokumentet har ulike tidsperspektiver. 

 Årsbudsjettet og enhetssidene viser planlagte 
aktiviteter og utvikling i budsjettåret.  

 Økonomiplanen og utviklingsarbeid knyttet til 
hovedområdene har et noe lengre perspektiv, 
og viser planlagt utvikling de neste 4 årene.  

 Det er innført et 10-årsperspektiv på 
befolkningsprognoser og utvikling av 
økonomiske rammebetingelser for å ha oversikt 
over de langsiktige konsekvensene av 
aktivitetene de nærmeste årene, samt hvordan 
vi innretter oss for å møte innbyggernes behov 
ved forventet befolkningsvekst.  

 

Innhold 
Befolkningsutvikling, både historisk og forventet 
vekst framover, beskrives i dokumentet.  
 
Hovedområder viser hvilke føringer som gjelder for 
handlingsprogrammets innhold. Det omtales både 
overordnede langsiktige føringer fra kommune-
planen, og særskilte føringer for den kommende 
perioden. Delen beskriver også utviklingsarbeid 
knyttet til våre tre hovedområder.  
 
Tjenester skal gi en status og et bakgrunnsbilde av 
tjenestene kommunen yter. Vi oppsummerer 
nøkkeltall, framskrivinger og strategier for å 
håndtere befolkningsvekst innenfor ulike tjenester. 
Økonomisk rammeutvikling, sykefravær og øvrige 
indikatorer knyttet til bemanning, Kostra-tall knyttet 
til prioritering og produktivitet, samt en 
oppsummering av rangeringen i Kommune-
barometeret. 
 
Økonomi 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. Kapittelet synliggjør også forventet 
økonomisk utvikling i et 10 års perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

8 

Befolkningsutvikling 
 

 

 

 

 

 

 
Historisk befolkningsutvikling 
 
Bevegelser i befolkningen 

 
 
Prosentvis årlig befolkningsvekst 

 
 
Befolkningsutvikling aldersfordelt 

 

 
 

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 flyttestrømmene som har størst 
betydning. Befolkningsutviklingen i Akershus og 
Oslo er en del av den sentraliserende tendensen i 
landets bosettingsmønster. Mye av befolknings-
veksten i Rælingen er drevet av innflytting av 
personer med innvandrerbakgrunn, både gjennom 
tilflytting direkte fra utlandet og gjennom innenlands 
tilflytting.  
 
I Rælingen er det både naturlig tilvekst og 
innflyttingsoverskudd. Veksten i Rælingen lå i 2013 
og 2014 på godt over 2%, men ligger nå på et 
lavere nivå med 1,4% i 2015 og halvårsvekst i 2016 
på 0,8%. Veksten i Rælingen har i årene etter 2008 
ligget over landssnittet og variert over og under 
fylkessnittet. 
 
Antall fødte hittil i 2016 (pr. 1.7.) er om lag det 
samme som på tilsvarende tidspunkt i 2015, men 
begge årene ligger noe lavere enn i 2013 og 2014. 
Antall døde hittil i 2016 er omtrent som de 
foregående år, med små variasjoner fra år til år.  
 
Fødselsoverskuddet i Rælingen ligger på et høyere 
nivå enn fylket og landet de siste årene. 
 
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. 
 
Veksten i antall barn i barneskolealder lå i 2015 på 
samme nivå som den gjennomsnittlige vekstraten i 
kommunen (1,4 %). Veksten i antall barn i barne-
hagealder samt i de eldre aldersgruppene (67+) 
øker med en høyere veksttakt (mellom 4 og 5 %). 
  

1. halvår

2013 2014 2015 2016

Fødte 220       243       209       105     

Døde -105      -82        -106      -46      

Fødselsoverskudd 115       161       103       59       

Innflytting 1 716    1 686    1 564    744     

Utflytting -1 448   -1 464   -1 422   -661    

Nettoinnflytting 268       222       142       83       

Befolkningsvekst 386       379       241       142     

Innbyggere 16 806  17 185  17 426  17 568 

Vekst i

2013 2014 2015 2015

0 år 230 235 212 -9,8 %

1-5 år 1 183 1 226 1 283 4,6 %

6-12 år 1 503 1 576 1 598 1,4 %

13-15 år 628 618 600 -2,9 %

16-19 år 818 800 834 4,3 %

20-66 år 10 588 10 800 10 880 0,7 %

67-79 år 1 447 1 517 1 586 4,5 %

80-89 år 349 347 364 4,9 %

over 90 år 60 66 69 4,5 %

Sum 16 806 17 185 17 426 1,4 %
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Innflytting i % av befolkningen 

 
 
Utflytting i % av befolkningen 

 
 
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 bolig-
utvikling, dimensjonering og riktig lokalisering av 
tjenestetilbud og ulik tilrettelegging for et attraktivt 
lokalsamfunn. 
 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

 
 
Innvandrere i % av befolkningen 

 
 
Det er 3 924 innbyggere med innvandrerbakgrunn  
i Rælingen pr 1.1.2016. Det utgjør 22,5 % av vår 
befolkning.  
 
35% av innvandrerbefolkningen kommer fra Europa 
unntatt Tyrkia, og 65% 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. 
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Befolkningsprognoser 
 
Forventet utbygging pr. år 

 
 
Forventet utbygging pr. krets 2016-2025 

 
 
 

Den viktigste faktoren som påvirker befolknings-
utviklingen er boligbyggingen. Hvor mange boliger 
og hvilke boligtyper vi bygger vil påvirke hvor 
mange som flytter til kommunen og hvilken 
alderssammensetning de har. 
 
De siste årene har kommunen hatt høy utbygging, 
hovedsakelig på Smestad. I 2015 var utbyggingen 
noe lavere enn de foregående årene, og 
utbyggingstakten forventes å være relativt stabil de 
neste årene fram til ca 2020, da sentrums-
utviklingen på Fjerdingby forventes å gi en kraftig 
økning i utbyggingen. Samtidig fortsetter en relativt 
høy utbyggingstakt på Smestad. I perioden 2016-
2025 planlegges det over 2000 nye boliger i 
Rælingen, et gjennomsnitt på ca 200 boliger pr. år.   
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Kartutsnitt utbyggingsområder 
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Befolkningsprognoser, prosentvis vekst 

 
 
Befolkningsprognoser, antall innbyggere 

 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Akershus fylkes-
kommune (AFK) lager befolkningsframskrivinger på 
kommunenivå. Felles for disse er at de beregner 
vekst basert på historiske data. SSB publiserer 
framskrivinger annenhvert år, og de siste er fra juni 
2016. AFK publiserte siste gang i oktober 2014, og 
har nettopp laget nye prognoser som ikke er 
publisert enda. Ettersom Rælingen planlegger en 
vesentlig høyere utbygging framover enn 
historikken tilsier har vi behov for å lage egne 
prognoser der vi tar høyde for utbyggingen. Dette 
er viktig for å kunne planlegge og dimensjonere 
tjenestetilbudet etter behovet til innbyggerne 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 tjenestebehov de kommer til å 
ha. Prognosene fungerer dermed som anslag 
basert på en rekke forutsetninger basert på 
historisk statistikk, sentrale forutsetninger og vår 
lokale kunnskap om egen befolknings-
sammensetning. Prognosene er utarbeidet ved 
bruk av verktøyet Kompas. 
 
I de lokale prognosene forventer vi relativt høy 
befolkningsvekst i perioden framover. Det legges til 
grunn en gjennomsnittlig prosentvis vekst på ca 2,6 
% i perioden 2016-2025, med en markant økning 
fra ca 2020. Dette tilsvarer en folkemengde på ca 
22 500 i 2025. 
 
I forutsetningene til de nyeste befolknings-
framskrivingene valgte SSB å nedjustere faktoren 
for fruktbarhet, basert på oppdatert statistikk som 
viser at det fødes færre barn enn tidligere forventet. 
For Rælingen betyr dette en nedjustering av 
barnetallene i forhold til tidligere prognoser, og 
dette merkes spesielt på elevtalls- og barnehage-
prognosene. SSB oppjusterte samtidig forventet 
levealder, mens Rælingen forventer fortsatt å ha en 
relativt lav andel eldre framover.  
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Befolkningsprognoser aldersfordelt 
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Hovedområder 
 

 

 

 

 

 

 
Langsiktige føringer 
 
Visjon 
Visjonen «Trivselskommunen med nærhet til 
Østmarka og Øyeren» er et verbalt uttrykk for det 
kommunen vil være i møte med sine innbyggere 
og omverden, og for den overordnede 
betydningen av kommunens virksomhet. Visjonen 
skal være retningsgivende 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 
helsefremmende 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, opplevelse og 
tilgjengelighet. 
 
Verdier 
Verdigrunnlaget 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 for 
samfunns-utviklingen og organisasjonen. 
Hensynene skal vurderes og sikres gjennom-
gående i forvaltningen, og synliggjøres i 
saksbehandling og planlegging. 
 

 God folkehelse i befolkningen 

 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 
Hovedområder 
Hovedområdene skal bygge på visjon og over-
ordnede hensyn, med utgangspunkt i nåværende 
og framtidige utfordringer og samfunnstrekk. De 
representerer en helhet og prioritering av 
vektlagte tema, samt bidrar til å videreutvikle 
sammenhengen i kommunens totale plan- og 
styringssystem. 
 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling 
 
Kommunal planstrategi 
Planstrategien er et prioriterings- og styrings-
dokument for kommunestyreperioden, som 
danner grunnlag for kommunens planlegging i en 
4-årsperiode og viser sentrale utviklingstrekk og 
utfordringer framover. Planoppgaver inkluderer 
planbehov og tilhørende større arbeid som følger 
av planbehov, som utredninger ol 
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Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål 
 
Hovedområde         Satsingsområde            Styringsmål 
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Kommunal planstrategi 2016-2019 
 
 Allerede 

oppstartet 
2016 2017 2018 2019 

Kommuneplanen      
Samfunnsdelen               
Arealdelen                        
      

Handlingsprogram (Kommuneplanens handlingsdel)  X X X X 
      
Temaplaner og strategidokumenter      

Kommunikasjonsplan O V    
Alkoholpolitisk plan O V    
Temaplan støy  O  V  
Tjenesteplan psykisk helse og avhengighet  O V   
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform  O V   
Kommunedelplan trafikksikkerhet     O 
Kommunedelplan klima og energi    O  
Kompetanseplan kommunale barnehager  X X X X 
Kompetanseplan rælingsskolen  X X X X 

      
Reguleringsplaner (i kommunens regi)      

Områderegulering Fjerdingby O V    
Områderegulering Hansefellåsen  O    
Områderegulering Dammensvika med Rud   O   
Detaljregulering Brudalsvegen O     

      
Planer som utgår (blir ivaretatt i annen plan e.l.)      

Kommunedelplan grønn plan      
Fisketiltaksplan      
Hovedplan veilys       
Rekrutteringsplan for barnehager      

      
Utredninger/kartlegginger/prosjekter      

Fortetting med kvalitet U U    
Forprosjekt Fjerdingby sentrum  U U    
Kartlegging friluftsområder U U    
Utredning miljøstyring  U    
Utredning av alternative kjøretøy  U    
Sykkelkart    U   
Temakart nærsentre   U   
Barnetråkkregistrering    U   
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  U    
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd  U U U U 
Tilstandsrapport grunnskole U U U U U 
Tilstandsrapport natur og miljø U U U U U 
Folkehelseoversikt  U    U 
Trafikksikker kommune X X X X  
Veileder til estetiske retningslinjer – revisjon      

 
 
O = Oppstart planarbeid 
V = Forventet vedtak 
X = Årlig planarbeid (planer med fast årlig syklus og kontinuerlig arbeid i perioden)  
U = Utføres (utredninger, kart, prosjekter som utføres en gang, hvert år eller hvert fjerde år)
 
.  
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Særskilte føringer i perioden 
 
Kommunereformen 
St. meld. 14 (2014- 2015) Kommunereformen –  
Nye oppgaver til større kommuner ga landets 
kommuner i oppdrag å gjennomføre en lokal 
prosess for å komme fram til en anbefaling til 
regjeringen på framtidig inndeling i sitt nærområde. 
Det har vært en stor og bred arbeidsinnsats fram 
mot juni 2016, både administrativt og politisk.  
 
Rælingen kommune har sendt inn sin anbefaling 
om framtidig kommunestruktur til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. Kommunestyret har også tatt 
stilling til resultatet av folkeavstemningen som ble 
avholdt i april 2016. Kommunestyrets vedtak 15. 
juni 2016 anbefalte at Rælingen fortsetter som 
egen kommune. 
 
Fylkesmannen har vurdert om vedtaket er i tråd 
med reformens formål og har vurdert helheten i 
regionen, og har gitt sin faglige anbefaling om 
framtidig kommunestruktur i fylket til departementet 
(KMD). Fylkesmannen bekjentgjorde sin tilråding 
28.9.2016. Fylkesmannen foreslår at Rælingen slås 
sammen med Lørenskog, Skedsmo, Fet, Sørum og 
evt. nordre del av Enebakk for å danne en stor-
kommune på nedre Romerike. Regjeringen skal nå 
ta rådene fra kommunene og fylkesmannen med i 
sin vurdering og legge fram et forslag for stortinget 
våren 2017. En eventuell kommunesammenslåing 
vil tre i kraft i 2020. 
 

Utvikling av Fjerdingby 
Kommunedelplan Fjerdingby danner det langsiktige 
grunnlaget for tettstedsutviklingen. Nytt sentrum på 
Fjerdingby skal ha en tydelig sammenheng med 
rekreasjonsområdet, der aktivitetslivet i Marikollen 
blir en viktig identitetsbærer. 
 
For å stimulere til en sentrumsutvikling i tråd med 
målsetninger beskrevet i planen, har kommunen 
utarbeidet en konseptvalgutredning som beskriver 
størrelse, innhold og gevinstrealisering for et 
kommunalt bygg i sentrum. Et nytt bygg skal være 
en samlende arena for kommunens innbyggere, og 
skal ha størst mulig fleksibilitet slik at det til rette-
legges for sambruk og utnyttelse av arealene også 
for lag, foreninger og innbyggere på et generelt 
grunnlag. De av kommunens virksomheter som er 
aktuelle for plassering i et nytt bygg er innenfor 
enhet helse og familie og kultur- og fritidsenheten.  
 
Det pågår arbeid med områderegulering for deler 
av området som omfattes av planen. Innenfor 
planområdet skal det settes av arealer til sentrums-
formål, næringsformål, offentlig og privat tjeneste-
yting, boligbebyggelse, veiformål og friområde. 
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse 
 

 
Utviklingsarbeid i perioden 
 
Økt satsing på folkehelse 
St. meld. 19 (2014- 2015) Folkehelsemeldingen - 
Mestring og muligheter kom i mars 2015. Psykisk 
helse skal integreres som en likeverdig del av folke-
helsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få 
en ny og mer positiv vinkling, og det skal utvikles en 
moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og del-
takelse. Hensyn til befolkningens helse skal få økt 
plass i steds-, nærmiljø- og lokalsamfunns-
utviklingen. Samarbeid på tvers skal styrkes. 
 
Kommunene er pålagt å ha oversikt over folke-
helsa. Folkehelseoversikten er en gjennomgang av 
helsetilstanden i befolkningen, og positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. En 
folkehelseoversikt for Rælingen ble vedtatt i 2015. 
Oversiktsarbeidet skal gjøres løpende gjennom 
ordinær virksomhet og i et oversiktsdokument hvert 
fjerde år. Løpende oversikt innarbeides årlig i års-
beretningen. Status og utfordringer følges opp i 
handlingsprogrammet og i planarbeid. 
 
Tverrfaglig samarbeid for barn og unge 

SafiR1 arbeider etter visjonen om at barn og unge 

skal møte ansatte som tenker og jobber tverrfaglig 
for å sikre best mulige oppvekstvilkår for den 
enkelte. SafiR arrangerer fra 2016 kompetanse-
hevende tiltak for ansatte og foresatte med tema 
Trygg oppvekst i Rælingen. I 2017 skal Ungdata-
undersøkelsen gjennomføres for andre gang. 
 
Sammen for ungdom i Rælingen er et tverrfaglig 
forum for ungdomsteamet i Nav, rustjenesten, 
barnevern, skolehelse, ungdomsskolene, videre-
gående skole og fritidsklubbene. Kunnskap om 
ungdomsmiljø og aktuelle tiltak i tjenestene deles.  
 
Oppvekst - mestring og læring 
I barnehage og grunnskole møter kommunen alle 
barn og unge, og de er derfor viktige arenaer å til-
rettelegge for gode oppvekstkår. Det er sammen-
heng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og 
den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen 
alder. I tidlig barndom utvikler barn seg mer enn i 
noen annen periode i livet, og grunnlaget for videre 
læring og utvikling legges her. Flere funn viser at 
barnehager av høy kvalitet er spesielt viktig for barn 
fra vanskeligstilte familier, sårbare barn og barn 
med særlige behov. Å jobbe for å sikre god kvalitet i 
alle barnehagene i Rælingen blir viktig fremover.  
 

                                                           
1 «Samordning av forebyggende arbeid for barn og unge i 

Rælingen» 

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og 
skole er viktig for barnas trivsel, mestringsfølelse og 
læringsutbytte. Manglende kommunikasjon og sam-
arbeid mellom barnehage og skole kan gi ring-
virkninger i form av lite kontinuitet i barnas over-
gang. Det er satt i gang kompetanseprogram for 
assistenter og fagarbeidere i barnehage og SFO, 
med fokus på språk- og leseutvikling. Det er også 
satt i gang et lederfora for implementering av 
veilederen språk- og leseutvikling i Rælingen. Det 
vil bli startet flere tiltak i perioden. 
 
Frafall kan være en risikofaktor for utvikling av ulike 
problemer. Elevers læring, tidlig innsats, oppfølging 
av fravær samt ledelse og nøkkelfunksjoner i 
skolen prioriteres.  
 
Barns arealbruk og tilhørighet til nærmiljøet 
Barnetråkkregistrering er et prioritert arbeid, og 
planlegges igangsatt i 2017. Hensikten over tid - 
gjennom oppfølging av kartleggingene i konkret 
planarbeid - er at arbeidet skal bidra til å utvikle 
gode oppvekstmiljøer, trygge skoleveier, bevaring 
av grønne arealer, et attraktivt sentrumsområde 
samt gode møteplasser og hverdagsomgivelser. 
Arbeidet vil bli igangsatt kretsvis knyttet til skolenes 
beliggenhet, og skolenes deltakelse er avgjørende. 
Registrering av barn og unges arealbruk skal nyttes 
som grunnlagsmateriale i kommunens planarbeid. 
Arbeidet vil gi kunnskap om barn og unges areal-
bruk, hvor de beveger seg til daglig og hvilke steder 
de unngår. Arbeidet vil også bidra til å styrke barn 
og unges tilhørighet til sitt nærområde, og gi 
erfaring med medvirkning i lokalsamfunnsutvikling.  
 
Ungdom – aktivitet og tilbud 
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 
om temaet. Det fremkom en rekke tiltak som kan 
forbedre trenden, som det arbeides videre med. Det 
er også en nedgang i antall besøkende på ung-
domshuset og klubben på Sandbekken. Dette 
reflekterer den nye tiden hvor digitale medier gjør at 
behovet for å være sosial er mindre. Ungdata-
undersøkelsen viser imidlertid at ensomhet og 
psykiske lidelser er økende, og kommunens tilrette-
legging for aktiviteter er derfor viktig. Klubben på 
Sandbekken er en viktig sosial arena i nærmiljøet.  
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Et nytt sentrum - med et mangfold i tilbud innenfor 
kulturskole, ungdomshus og bibliotek - vil kunne 
bidra til at flere unge deltar mer aktivt i nærmiljøet.  
 
Eldre - mestring og muligheter  
Det at stadig flere lever lenger og med god helse er 
et gode for den enkelte og for samfunnet. Samtidig 
krever det at vi må lykkes med å forvalte felles 
ressurser bedre for framtidige generasjoner. Et 
aktivt, trygt og godt liv som gammel er en verdi i 
seg selv, det har betydning for helse og trivsel. 
 
I Folkehelsemeldingen er strategien for en moderne 
eldrepolitikk å se på hvordan teknologisk utvikling, 
nærmiljøutvikling, transportpolitikk og boligpolitikk 
kan styrke eldres muligheter til å delta i samfunnet. 
Frivillig sektor og kulturliv vil få økt betydning. 
Helse- og omsorgstjenesten skal legge mer vekt på 
forebyggende innsats, på å avdekke sykdom tidlig 
og å bidra til at eldre mennesker kan mestre livet 
med sykdom. Et mestringsperspektiv på folkehelse-
politikken handler om å legge til rette for at alle gis 
forutsetninger for å utnytte sine evner og mulig-
heter. Planlegging og utforming av nærmiljø, 
transport og teknologi må i større grad bidra til at 
eldre kan bevege seg og delta.  
 
En av hovedstrategiene nasjonalt er å satse på 
partnerskap mellom kommunen og familie, frivillige 
og lokalsamfunn. Samarbeid med pårørende og 
frivillige er viktig for å bidra til å optimalisere og 
jakte på mulighetene som kan øke grad av mestring 
og livskvalitet hos den syke og nærmiljøet. Denne 
innsatsen skal ikke erstatte de lovpålagte 
tjenestene, men bidra til å opprettholde eller øke 
kvaliteten - og er med på å sikre en bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste. I helse- og omsorgsplan 
2015-2026 betones samarbeid med frivillige, 
nærmiljøet og pårørende som en betydelig ressurs.  
 
Dagtilbudet vil bli et satsingsområde, fordi det 
avlaster pårørende med tunge omsorgsoppgaver, 
og det bidrar til meningsfull hverdag med innhold og 
sosialt felleskap for bruker. Frivillige bidrar positivt 
her, fordi mange har kapasitet til å bidra hvis de får 
kompetanse og anerkjennelse. Vi vil prioritere dag-
tilbud og videre optimaliseringsopphold når 
pårørende trenger mer avlastning. Demensteam og 
innsatsteam støtter og bidrar til at de eldre og deres 
pårørende opplever større grad av mestring i 
hverdagen. Det betyr at vi utsetter behovet for 
langtidsplasser på institusjon. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Det skal tilrettelegges for sosiale møteplasser, 
gjerne knyttet til fysisk aktivitet. Det skal planlegges 
for aktive lokalmiljø med organisert frivillig innsats. 
Friske eldre og andre kan bidra med praktisk 
bistand til hjemmeboende og sosiale stimuli. Eldre 
bidrar til aktivitet i frivillig sektor, og eldre som 
ressurs for frivilligheten vil ha økende betydning 
etter hvert som det blir flere og sprekere eldre. 
 
Helse- og omsorgspersonell har en viktig i rolle i 
ernæringsarbeidet, fordi ernæring er viktig både i 
forebygging, behandling og rehabilitering. Ernæring 
innenfor eldreomsorgen har betydning for både 
trivsel og funksjonsevne. Oppfølging av ernæring 
hos eldre og brukere med ernæringsmessig risiko, 
er både et forebyggende og behandlende tiltak. Det 
foreligger en nasjonal faglig retningslinje som sier 
at for å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor helse-
institusjonene er kompetanse, ledelsesforankring, 
definerte ansvarsforhold og samhandling viktig. Det 
vil gi stor helsegevinst dersom man systematisk 
legger til rette for å vurdere ernæringsmessig risiko, 
gir målrettet ernæringsbehandling og dokumenterer 
ernæringsstatus. 
 
Den økte andelen eldre og personer med demens 
vil utfordre dagens demensomsorg. Det antas at 
det vil kunne bli bortimot en fordobling av antall 
personer med demens frem mot 2025 i Rælingen. 
Demensomsorg er et fagfelt i stor framgang, både 
nasjonalt og i Rælingen. Demensplan 2016-2020 
ble vedtatt i 2016. Planen skal sikre et kunnskaps-
grunnlag og en faglig forankring i organisasjonen.  
I Rælingen har vi de siste årene jobbet strategisk 
mot å styrke personer med demens sin rolle i 
samfunnet. Gjennom det helhetlig personorienterte 
pasientforløpet, er det skreddersydd opplegg for 
både den syke og deres pårørende. De fleste tiltak 
som er nevnt mht. eldre og mestring, har også stor 
betydning for andre brukergrupper. 
 
Levekår, arbeid, inkludering og sosiale forhold 
Sosiale helseforskjeller henger sammen med 
forskjeller på mange samfunnsområder.  
Arbeidet med å styrke kunnskapen om både 
årsaker til sosiale helseforskjeller og effektive 
virkemidler skal prioriteres, slik at tiltakene kan bli 
mer treffsikre.  
 
Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, bo- 
og nærmiljø, jobb, kosthold og mulighet for fysisk 
aktivitet er avgjørende for god helse.  
Kommunen kan gjennom sine tjenester og sitt sam-
arbeid med frivillige organisasjoner prioritere og til-
rettelegge for gode levevaner hos ulike innbygger-
grupper. Kommunen har et ansvar ved å tilrette-
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legge, tilgjengeliggjøre og gi muligheter - som gjør 
sunne valg lettere og mer attraktive. Informasjon, 
kurs og veiledning er viktig. Nye innvandrergrupper 
vil kunne ha andre behov enn innbyggere med 
etnisk norsk bakgrunn – og gir behov for flerkulturell 
tilnærming og kompetanse i organisasjonen. 
 
I Rælingen er det en voksende etnisk variasjon. 
Innvandrere og etniske minoriteter er under-
representert 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 deltakelse. En vellykket 
integrering av flyktninger og innvandrere skaper 
mangfoldige og flerkulturelle lokalsamfunn. Det er 
særlig 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. Det er et behov 
for økt oppmerksomhet om språkutfordringer. 
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal så 
langt som mulig integreres i det ordinære aktivitets-
tilbudet. Kommunen skal bistå foreningene med å 
tilrettelegge slik at dette kan gjennomføres. Det er 
igangsatt en fadderordning for lettere å få til dette.  
 
I Folkehelsemeldingen er eldrepolitikk et satsings-
område, og det skal utvikles en moderne eldre-
politikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Det 
pekes på betydningen av arbeid for økt yrkes-
deltakelse og for å heve aldersgrensene i arbeids-
livet, styrke seniorpolitikk og et inkluderende 
arbeidsliv i dialog med partene i arbeidslivet. Det vil 
framover være av stor samfunns- og helsemessig 
betydning at vi klarer å inkludere flere fra arbeids-
kraftreserven enn vi gjør i dag. Det vil gjelde bla. IA-
avtalen om inkluderende arbeidsliv og 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 å integrere de som står utenfor arbeidslivet i 
miljøer sammen med sysselsatte, og bruke ordin-
ært arbeid som læringsarena, gir gode effekter.  
 
Det skal legges til rette for tettere dialog med lokalt 
næringsliv. Økt samhandling med næringslivet er 
tenkt å kunne gi synergieffekter både for 
kommunen og næringslivet. Det er igangsatt et 
arbeid med et bedriftsnettverk gjennom Nav. 
Alkoholpolitisk plan 2016-2019 ble vedtatt i 2016. 
Kommunens første plan ble vedtatt i 2014 og gjaldt 
for siste del av forrige kommunestyreperiode. Fram-
tidige planer skal ha gyldighet for hele perioden. 
Alkoholloven med tilhørende forskrifter pålegger 

                                                           
2 «Inkludering og Mangfold i Idrett for barn og ungdom med 

flerkulturell bakgrunn» 

kommunen ansvaret for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger, samt utarbeidelse av 
alkoholpolitisk handlingsplan.  
 
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 serveringssteder ikke etableres i den 
hensikt å bedrive økonomisk kriminalitet. Det skal 
skapes gode holdninger blant barn og unge, og 
foreldre skal bevisstgjøres som gode rollemodeller.  
Det skal skapes rusfrie samlingssteder for barn, 
ungdom og voksne. Rusforebyggende tiltak til 
ungdom under 18 år er styrket for perioden 2016-
2019. Flere enheter har rusforebyggende arbeid 
som en grunntanke i sitt arbeid.  
 
Plan mot vold i nære relasjoner skal revideres i 
2017. Det er behov for å evaluere om tiltakene har 
fungert etter hensikten, om det er behov for nye 
tiltak eller om dette bør være en strategi for et 
kontinuerlig arbeid mot vold i nære relasjoner. 
 
Gjennom midler fra statens barnefattigdomssatsing, 

Imiid2 og Nav sitt fokus på barn i familier med 
stønadsbehov, skal flere barn og unge få tilgang til 
ferie og fritidsaktiviteter.  
 
Utvikling av område Fjerdingby  
Kommunen vil i perioden arbeide aktivt og konkret 
med utviklingen på Fjerdingby. Nytt sentrum på 
Fjerdingby skal ha en tydelig sammenheng med 
rekreasjonsområdet, der aktivitetslivet i Marikollen 
blir en viktig identitetsbærer. Satsing på fasiliteter 
som muliggjør nye konsepter og arrangementer i 
samspill med foreningslivet i Marikollen, skal bidra 
til ytterligere økt aktivitet og god folkehelse.  
 
Marikollen er vårt viktigste rekreasjonsområde, og 
det legges til rette for fysisk aktivitet på helårsbasis. 
Kommunen har ervervet grunn og legger til rette for 
at idretten kan bygge ut og drive anleggene. Med 
Marikollen kultursal som nærmeste nabo, og nær-
het til nytt sentrum, vil området bli vår viktigste 
møteplass for fysisk aktivitet og kulturelle opp-
levelser. Det er høyt prioritert de nærmeste årene å 
gjøre området attraktivt og bedre kjent blant inn-
byggerne, og å markedsføre tilbudene. Samarbeid 
med frivillige for å få dette til er helt nødvendig.  
 
Forprosjekt hvor det ble sett på hvordan ressursene 
i kulturskolen, ungdomshuset og på biblioteket kan 
samordnes ble ferdigstilt i 2016.  
Det er også vedtatt strategier for alle de tre 
tjenesteområdene i 2015, for å sikre en utvikling i et 
langsiktig perspektiv.     
 
For å stimulere til en sentrumsutvikling i tråd med 
målsetninger beskrevet i kommunedelplanen for 



Handlingsprogram 2017-2020 

 
 

21 

Fjerdingby, har kommunen utarbeidet en konsept-
valgutredning i 2016 som beskriver størrelse, 
innhold og gevinstrealisering for et kommunalt bygg 
i sentrum. De av kommunens virksomheter som er 
aktuelle for plassering i et nytt bygg er innenfor 
enhet familie og helse samt enhet kultur og fritid.  
Et nytt bygg skal være en samlende arena for 
kommunens innbyggere. Bygget skal ha størst 
mulig fleksibilitet, slik at det tilrettelegges for 
sambruk og utnyttelse av arealene også for lag, 
foreninger og innbyggere på et generelt grunnlag. 
 
Sosial kontakt mellom mennesker, trygghet og 
tilhørighet er viktige faktorer for å skape trivsel og 
god helse hos mennesker. Etableringen av sentrum 
vil være en bidragsyter til å bygge opp under 
kommunens arbeid for å tilrettelegge for en god 
folkehelse i befolkningen, og det kommunale 
bygget i sentrum kan ses på som et virkemiddel for 
å få realisert sentrum.  
 
Sentrumsutviklingen skal bidra til økt trivsel og ikke 
minst tilhørighetsfølelse for innbyggerne. Området 
skal være preget av aktivitet til forskjellige tider av 
døgnet og uken. For mange som benytter 
Marikollen som rekreasjonssted, særlig på 
kveldstid, vil sannsynligvis slik opparbeidelse og 
aktivitet være et positivt bidrag til opplevd trygghet. 
 
Arrangementer og samarbeid med frivillige 
FjerdingByfestivalen var en nykommer i 2016, som 
samlet kor, korps og kulturskole en helg i juni. 
Ideen er å skape aktivitet i sentrum, samle sesong-
avslutninger på en helg og samarbeide om større 
prosjekter. Videreføring skal evalueres.   
 
Barnerekka er et tilbud om lørdagsaktiviteter for 
barnefamilier. Ideen er å skape aktivitet i tilknytning 
til nytt sentrum, og gi positive og gode kulturtilbud til 
barnefamilier i nærmiljøet. 
 
Utvidelse av kommunens samarbeid med frivillige 
organisasjoner i Partnerskap for folkehelse er en 
satsing i perioden. Folkehelsedagen videreføres 
årlig, i samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
Det tas initiativ for å få med flere, for å gjøre 
arrangementet større og mer betydningsfullt. Folke-
helsedagen skal å synliggjøre muligheter for lav-
terskel egenaktivitet i marka og kommunale anlegg.  
 
Rælingstrimmen er lansert som et samarbeid med 
frivillige. Det er valgt steder med ulik vanskelighets-
grad, inkludert steder med tilgjengelighet for rulle-
stol. Det jobbes med å bedre markedsføringen av 
tilbudet, slik at enda flere vil benytte seg av det.  
Stolpejakten i Rælingen ble lansert i 2015, i sam-
arbeid med Østmarka orienteringsklubb. Det er 
også et lavterskel aktivitetstilbud hvor man finner 
poster av variert vanskelighets- og tilgjengelighets-
grad. Utviklingsmuligheter ligger i økt bruk, og det 
skal også arbeides for at skolene kan ta det i bruk.  
  

I 2016 ble det utarbeidet et system Aktivitet for alle. 
Brukere som ikke kvalifiserer for å få tjenesten 
støttekontakt, men som ønsker aktivitet, kan få 
muligheten til dette gjennom en fadderordning. Det 
er inngått et samarbeid med flere lag og foreninger, 
og inngått partnerskapsavtaler med de som vil 
være faddere for integrering i foreningen eller laget.  
 
Det er viktig å arbeide for at innvandrere blir kjent 
med og benytter seg av lokale kulturaktiviteter.  
Det er nå gjort avtale om at nyankomne flyktninger 
inviteres inn i forhold til arrangementer i kulturuka, 
på FjerdingByfestivalen og på Rælingskvelden. 
 
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Holdningsskapende arbeid på de arenaene der de 
fleste innbyggere treffes er sentralt, som i helse-
stasjoner, barnehager og skoler. Det er viktig at 
barnehagene er godt tilrettelagt for variert fysisk 
aktivitet inne og ute og at nærmiljøene benyttes i 
størst mulig grad. Mer fysisk aktivitet i løpet av 
skoledagen, stimulering av sykling til skolen og 
sykkelparkeringsmulighet er vesentlige forhold.  
 
Lokalisering av aktivitetstilbud i nærheten av 
barnehager og skoler, slik at de inngår i det 
naturlige nærmiljøet, 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. Det er også et godt potensial for 
ytterligere å utnytte kommunens nærhet til naturen 
og til område Marikollen.  
 
Revisjon av Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv ble igangsatt i 2014. Planen 
skal tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet med å 
tilrettelegge for aktivitet i Rælingen, og vise hvordan 
vi konkret vil jobbe for at visjonen Trivsels-
kommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 
skal være gjenkjennelig hos innbyggerne. Planen 
vil ikke bare ta for seg den fysiske tilretteleggingen 
som skal gjøres for å skape aktivitet, men vil også 
vise hvordan kvaliteten i et samarbeid med frivillige 
og andre kan bidra til et best mulig aktivitetstilbud.  
 
Forvaltningsplan for kommunens statlig sikra 
friluftsområder rulleres årlig, og i forbindelse med 
dette søkes det også midler til mindre til rette-
leggingstiltak. Hytta ved Myrdammen og området 
rundt er planlagt rehabilitert. Det er igangsatt arbeid 
med å forskjønne området rundt hytta, og det 
planlegges å bygge opp benker, grill og brygge 
igjen. Dette er planlagt startet opp i 2017. 
 
Hovedplan for friluftslivsområder og idrettsanlegg 
2016-2027 ble vedtatt i 2015. Våre innbyggere skal 
få et best mulig friluftslivstilbud i form av gode og 
velholdte statlig sikra friluftsområder, god tilgang til 
Øyeren, oppkjørte skiløyper og nettverk av turstier 
og turveier. Videre skal utendørs idrettsanlegg 
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ivaretas på best mulig måte gjennom et godt 
samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger.  
 
Kartlegging av friluftsområder er et viktig arbeid i 
perioden. Det ble høsten 2015 og våren 2016 
gjennomført kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i hele Rælingen. Det nystartede 
Friluftsrådet har vært ressursgruppe i arbeidet. 
Arbeidet vil danne grunnlag for planlegging for 
friluftsliv og vil også være viktig i arealforvaltning.  
 
Planforslag til Regional plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv i Akershus for 2016 - 2030, kalt 
Aktivitetsløftet, har til formål å utvikle både 
Akershus fylke og fylkets kommuner til gode og 
bærekraftige steder å leve. Planen skal innvirke på 
all regional planlegging og tilrettelegging i fylket, for 
å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv i hverdagen. Planen skal være basert 
på samarbeid og partnerskap. Den skal gi mål og 
strategier for prioriterte tema for utvikling, etter 
behov gjelde for hele fylket eller delregionalt nivå, gi 
styringskraft og merverdi utover kommunenes egne 
planer og gi best mulig bruk og nytte av virkemidler. 
 
Fram mot 2030 forventes store endringer i fylket, 
både i befolkningen og i arealbruken. Det er viktig å 
se Oslo og Akershus i sammenheng, siden flere av 
områdene har felles bruk, både til friluftslivsformål 
og idrett. Befolkningsøkningen vil legge et stort 
press på grønnstruktur samt på anlegg og områder 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det vil da være 
stort behov for anleggsutvikling i fylket og for å se 
bruken av friluftsområdene i Oslo-området i en 
større sammenheng. Akershus er et familie- og 
barnefylke. Akershus har dermed også en større 
andel innbyggere enn Oslo med interesse for 
rekreasjonsareal i nærheten av bolig, noe som igjen 
kan kreve et større fokus på nærmiljøet.  
 
Økt innsats på tilrettelegging for sykling  
Sykkelkart er et prioritert arbeid og ble igangsatt i 
2016. Sykkelkartet vil vise eksisterende sykkelruter 
i kommunen, samt si noe om enkelte av rutenes 
standard og tilgjengelighet. Kartet skal bidra til å 
stimulere innbyggerne til økt bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel, bla. som et ledd i arbeid med å 
redusere klimagassutslipp, i tillegg til at kartet også 
kan bidra til å stimulere til fysisk aktivitet. Det 
samarbeides også med nabokommuner for å se på 
mulige koblinger til andre kommuners sykkelruter.  
Sykkelkartet planlegges på sikt å kunne benyttes i 
et arbeid med å utarbeide en sykkelstrategi for 
Rælingen.  
I trafikksikkerhetsplanen er det pekt på aktuelt 
utredningsarbeid, der overordnet gang- og sykkel-
veistrategi er tatt inn som et viktig tverrfaglig arbeid. 
Det kan knyttes til mål både i kommuneplanens 
samfunnsdel og i klima- og energiplanen. I tillegg vil 
det bidra til den omstillingen som følger av en 
innsats på overgang fra bilbasert transport til 
gange, sykling og kollektiv. Utredningsarbeidet i 

trafikksikkerhetsplanen vil bli vurdert i en helhetlig 
sammenheng for å jobbe fram en sykkelstrategi. 
 
Landbrukets samfunnsbidrag innenfor friluftsliv 
og folkehelse  
I planforslag til Kommunedelplan landbruk 2016-
2027 beskrives landbruksarealenes betydning for 
friluftsliv, helse og trivsel. Kommunen skal være en 
brobygger mellom jord- og skogbruk som næring og 
friluftslivsinteresser, og bidra til å tilrettelegge for 
økt bruk av friluftslivsområder for kommunens og 
regionens innbyggere. Rælingens landbruksarealer 
er blant de mest brukte friluftsområder i landet. 
Jord- og skogområder som omkranser kommunens 
steder, gir særlig gode forhold for enkelt friluftsliv.  
 
Landbruksarealer er viktig for ferdsel i lokalmiljøet. 
Gårds- og skogsbilveier er viktige for innbyggernes 
muligheter for friluftsliv nært vann og i skogen. 
Landbruket legger også til rette ved å stille arealer 
til disposisjon for skiløyper vinterstid i samarbeid 
med frivillige initiativtakere. 
 
Landbruket er produsent av sosiale og 
menneskelige verdier. Kommunen skal bidra til 
partnerskap mellom kommunens sektorer innenfor 
helse, skole og omsorg og landbruket for å utvikle 
hensiktsmessige arenaer for hele befolkningen.  
Inn på tunet er et viktig tiltak. Godkjente gårder skal 
tilby aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, 
utvikling og trivsel hos brukerne.  
 
Kulturminner og kulturlandskap  
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
er under arbeid. Viktige tema i planarbeidet er 
kulturminner 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. Det utarbeides en bevaringsplan 
for kirkegårdsminner. Låven på søndre Fjerdingby 
er et viktig kulturminne i området.  
 
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 inntrer.  
 
Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) pågår. Det er gjennomgått 
hendelser med særlig fokus på naturhendelser 
knyttet til klimaendringer (ekstremvær), samt 
tilsiktede uønskede hendelser som vold, trussel om 
vold og terrorangrep mm. ROS-analysen vil være et 
sentralt grunnlag for kommunens innsats framover. 
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Smittevernloven gir kommunen en definert rolle når 
det gjelder smitteoppsporing og håndtering av kjent 
smitte. Helsestasjonene har en viktig rolle i det 
forebyggende smittevernarbeidet. Tjenesten 
arbeider systematisk med vaksinasjon i barne- og 
ungdomsalder gjennom vaksinasjonsprogram. 
 
Arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler følges opp av kommuneoverlegen og 
rådgiver, og det gjennomføres planmessig tilsyn. 
 
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot 
støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften. 
Som anleggseier foretar kommunen en strategisk 
støykartlegging av veiene. Vi er også pliktige til å 
samle rapportene fra anleggseiere i kommunen, 
som har plikt til å gjennomføre støykartlegging, for 
så å lage en handlingsplan mot støy. Hensikten 
med planen er å forebygge og redusere skadelige 
virkninger av støyeksponering. Strategisk støy-
kartlegging ble første gang gjennomført i 2012, og 
temaplan mot støy ble vedtatt i 2013 som en 
oppfølging. Vi er nå i gang med støykartlegging for 
kommunale veier og skal ferdigstille en rapport i 
løpet av 2017. Temaplan mot støy planlegges 
ferdigstilt i løpet av 2018. Kommunalteknikk vil som 
anleggseier utarbeide en støyrapport for 
kommunale veier. Utbyggingsservice vil som 
forurensningsmyndighet samle alle støyrapportene 
og utarbeide planen.  
 
Kommunedelplan trafikksikkerhet ble vedtatt i 2016. 
Planen har et langsiktig tidsperspektiv fram mot 
2027 og en tiltaksdel for de første fire årene, som 
omfatter både opplærings- og holdningsskapende 
tiltak og fysiske tiltak. Planens overordnede mål er 
ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på 
kommunale veier i Rælingen. Planen tenkes 
revidert mot slutten av handlingsprogramperioden. 
 
Kommunen startet i 2014 opp arbeidet med å 
etablere seg som «Trafikksikker kommune».  
For å bli godkjent må vi tilfredsstille ulike kriterier 
som er satt av Trygg Trafikk. Arbeidet vil kreve en 
langsiktig og systematisk tilnærming. I perioden 
2016-2017 igangsettes det aktiviteter innenfor 
sektorene som skal inkluderes, som skal gjøre oss 
kvalifiserte for godkjenning i 2018. Det er igangsatt 
koordineringsmøter mellom kommunalteknisk enhet 
og Trygg Trafikk. Det blir workshop i september 
2016 hvor barnehager og skoler inviteres.  
Andre enheter og organisasjoner vil på lik linje 
integreres i en tilsvarende prosess mot 
godkjenning. 
 

Hensynet til beredskap og matproduksjon er vist i 
forslag til Kommunedelplan landbruk 2016-2027.  
I beredskapssammenheng er det viktig at det 
produseres mat lokalt, for å sikre tilgjengelighet for 
befolkningen. Lokal matproduksjon er også en del 
av nasjonal beredskap.  
 
Boligbehov og boligstruktur - planlegging for 
bolig til alle - innsats på kunnskapsgrunnlag 
Kommunen har et økende press på 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. Kommunens 
boligstruktur preges delvis av manglende tilgang på 
universelt utformet bebyggelse og på for ensidig 
boligsammensetning.  
 
Satsing på gode botilbud er av betydning som en 
viktig livsbetingelse og en sentral levekårsfaktor. 
Det er et behov for et bredere boligtilbud, slik at 
innbyggergrupper ikke må flytte ut av kommunen, 
fordi det ikke finnes passende bolig. Det er en 
sammenheng mellom hvordan vi ivaretar våre 
innbyggere i forhold til behovet for generelle 
velferdstjenester og hvordan den boligsosiale 
statusen i kommunen er til enhver tid. Det er også 
klare sammenhenger mellom den generelle 
boligpolitikken og vår boligsosiale virksomhet.  
 
Boligmarkedet preges av høy mobilitet mellom 
kommunene i vår nærregion. Tilgang på bolig og 
befolkningsutvikling henger nøye sammen. Vi står 
også overfor utfordringer ved at flere flyktninger enn 
tidligere vedtatt skal tas imot og bosettes.  
 
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet skal gi 
økt kunnskap om situasjonen til de vanskeligstilte 
gruppene på boligmarkedet, samt sikre en bolig-
masse som er bedre tilpasset målgruppens behov. 
Den skal være med på å gi en bedre utnyttelse av 
de tilgjengelige ressursene, samt økt kunnskap om 
og mer målrettet og effektiv bruk av statlige 
virkemidler. Plan for kommunens boligsosiale 
virksomhet ble vedtatt i 2014. Rælingen kommune 
skal delta i Husbankens by- og tettstedsprogram i 
perioden 2016-2020. Arbeid med kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag blir en viktig del av arbeidet i 
programmet. Kommunens deltakelse er knyttet til 
innsatsområdet Bolig for velferd. NIBR gjør en 
foranalyse i 2016, som vil danne noe av grunnlaget 
for videre arbeid med kommuneprogrammet og 
med evaluering av revisjonsbehov på gjeldende 
boligsosiale plan. 
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 Styringsmål og strategier 
 

 

 
 
Strategier 
• Synliggjøre konsekvenser for folkehelse i politiske saker og folkehelseinnsats 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. 
• Styrke samarbeid med pårørende for å øke evnen til å stå i utfordringer over tid. 

 

 
 
Strategier 
• Utvikle rekreasjonsområder, tilrettelegge hverdagslandskapet for fysisk aktivitet samt øke kunnskapen om barn og unges 

arealbruk i ulike deler av kommunen. 
• Ivareta grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder i samfunns- og arealplanleggingen. 
• Sikre trygge omgivelser som gir økt mulighet til sykkel og gange som fremkomstmiddel, og jobbe mot å etablere kommunen 

som en godkjent Trafikksikker kommune som styrker hverdagsaktivitet.  
• 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 og godt kosthold 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, samt øke kunnskapen om viktig 

innsats for å ivareta bolig for velferd. 
• 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.  
• Sette inn tiltak for å forebygge og stoppe vold og overgrep i nære relasjoner.  
• Styrke sammenhengen mellom skole og barnehage.  
• 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. 
• Fokusere på å optimalisere brukerne sine ressurser og evne til mestring. 
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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 et åpent lokalsamfunn som inkluderer mennesker med ulike behov. 
• 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 og kommunale samlokaliserte tilbud, 

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 føringer  
Nye nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging ble vedtatt i 2015. De 
nasjonale forventningene utarbeides hvert fjerde år 
av regjeringen for å fremme bærekraftig utvikling og 
er retningsgivende for regional og kommunal 
planlegging. De tre hovedtemaene i de nasjonale 
forventningene er gode og effektive planprosesser, 
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og 
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  
 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 
2016 presiserer viktige prioriteringer for Oslo og 
Akershus, med grunnlag i nasjonale føringer for 
kommunal planlegging. I forventningsbrevet står det 
at det skal legges økt vekt på kommunenes ansvar 
for å ivareta nasjonale og regionale verdier og på 
kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på gode 
og raske planprosesser, godt kunnskapsgrunnlag 
og riktig lokalisering. Videre skal det vektlegges at 
hovedstadsregionen er et pressområde hvor det er 
viktig at boligbygging forsterkes på de riktige 
stedene. Fylkesmannen forutsetter at regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus legges til 
grunn for kommunenes planlegging. 
 
Regional areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus ble vedtatt i 2015. 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 fylkes-
kommunale oppgaver skal innrettes etter planen og 
kommunene forventes å følge opp gjennom å 
tilrettelegge for fortetting i knutepunkter og redusere 
veksten i øvrige områder. 
 
I Rælingen er Fjerdingby utpekt som et prioritert 
lokalt tettsted, som skal utvikles med sikte på å 
være sentrum for kommunen. Deler av Rælingen 
som grenser mot Lillestrøm befinner seg også 
innenfor by-båndet, som skal ta en høy andel av 
veksten i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og 
Akershus.  

Utenfor de prioriterte vekstområdene kan det 
legges opp til noe «vedlikeholdsvekst», begrenset 
til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile 
bomiljøer og utnytte eksisterende sosial og teknisk 
infrastruktur. Det forventes at minst 80 % av 
veksten i boliger og arbeidsplasser skjer innenfor 
de prioriterte vekstområdene. 
 
Lokal areal- og transportplanlegging  
Kommuneplanens arealdel er det viktigste 
styringsdokumentet for langsiktig utvikling og 
forvaltning av arealene i Rælingen. I forbindelse 
med kommunal planstrategi 2015-2019 ble det 
besluttet at kommuneplanens arealdel ikke skal 
revideres i inneværende kommunestyreperiode. 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sent i forrige 
kommunestyreperiode og tar hensyn til de føringer 
som ligger til grunn i regional plan for areal og 
transport. Kommunens arealstrategi legger opp til 
fortetting nord i kommunen og utvikling av tettsted 
på Fjerdingby. 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. 
 
Befolkningsveksten vi opplever nå, og som 
forventes å vedvare i hele perioden, vil utfordre 
kommunens tjenestetilbud på flere områder. Etter 
at kommuneplanens arealdel ble vedtatt er det 
startet arbeid med flere større reguleringsplaner. 
Kommunen har også tre sentrale områder avsatt 
med hensynssone med krav om felles planlegging. 
Denne utviklingen vil være tråd i med kommunens 
styringsmål og strategier for areal- og 
transportplanlegging og bærekraftig utvikling, samt 
regionale og nasjonale føringer.  
 
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 boligbyggeprognoser er et viktig 
verktøy i denne sammenheng. 
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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. 
Arbeidet med områderegulering for Fjerdingby er 
forventet vedtatt i løpet av 2016. Enkelte deler 
innenfor områdeplanen er detaljert i en slik grad at 
det ikke er behov for ytterligere detaljregulering av 
områdene. Reguleringen for sentrumsutvikling på 
Fjerdingby skal samkjøres med utvidelse av 
idrettshallkapasitet som er vedtatt skal være 
etablert innen august 2018.  
 
Parallelt med arbeidet med områderegulering for 
Fjerdingby pågår utvikling av Marikollen idrettspark. 
Reguleringsplan for Marikollen ble vedtatt av 
kommunestyret i 2015 og er stadfestet etter 
markaloven. 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, som vil bidra til å 
sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling. 
 
Arbeid med klima og energi 
Kommunens detaljerte arbeid med klima er 
forankret i tematisk kommunedelplan klima og 
energi som ble vedtatt høsten 2015. Klima-
utfordringene er sektorovergripende og planen 
inneholder derfor tiltak 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 kunnskaps-
formidler. 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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere av planens foreslåtte tiltak handler om å jobbe 
systematisk i egen drift for å redusere kommunens 
belastning på klima. For å sikre kontinuitet og 
helhet i kommunens klimaarbeid legger planen til 
rette for at kommunen de kommende årene skal 
jobbe med miljøledelse, herunder et godt system 
for rapportering av kommunens klimapåvirkning. 
Det er 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. Kommunedelplan klima og 
energi har, i tillegg til å ha målsettinger rettet mot 
redusert CO2 utslipp og energibruk, fokus på 
klimaendringer og klimatilpasning. Som en 
oppfølging av planen ble det gjennomført en 
utredning for kommunens klimatilpasningsarbeid 
som inneholder konkrete anbefalinger for 
kommunens videre arbeid med dette. Anbefalingen 
tar utgangspunkt at det må være omstilling som 
står i fokus og at det de kommende årene må 
jobbes med konkretisering av klima-
tilpasningsbegrepet, kunnskapstilegning og 
tydeliggjøring av ansvar og ansvarsfordeling.  
 
Øvrige planer og rapporter 
I løpet av de siste årene 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. 
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Videre er kommunedelplan kulturminner og 
kulturmiljøer, kommunedelplan trafikksikkerhet, 
kommunedelplan landbruk vedtatt, samt at og 
kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
forventet vedtatt i starten av 2017. Disse vil inngå i 
kommunens styringssystem og skal legges til grunn 
og gi føringer for kommunens mer detaljerte 
planlegging, og myndighets- og virksomhets-
utøvelse. Planene vil bidra til at det jobbes for å nå 
strategiene tilknyttet styringsmålene.  
 
Tilstandsrapport 2016 – natur og miljø ble vedtatt i 
kommunestyret i juni. Denne 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. Tilstands-
rapporten konkluderer med at kommunens rolle og 
myndighet bør tydeliggjøres på noen områder og at 
kommunens systematiske arbeid med natur og 
miljø bør videreutvikles for å bedre kunne ivareta 
mange av de øvrige utfordringene rapporten 
avdekker. Den peker også på at det er flere 
områder hvor den stedfestede informasjonen og 
kunnskap om påvirkning på natur kan bli bedre.  
 
Regional vannforvaltningsplan for Glomma 2016-
2021 ble vedtatt av fylkestinget desember 2015 og 
er forventet stadfestet av departementet i 2016. 
Planen vil kreve oppfølging for å bedre 
vannkvaliteten i kommunens vannforekomster, 
samt legge føringer for kommunens behandling av 
arealplaner og øvrige saker som potensielt vil 
kunne få betydning for vannkvaliteten. 

Andre overordna føringer og veiledere 
Byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven er 
forenklet ved at man kan bygge en rekke tiltak uten 
å søke. Kommunen må som en konsekvens sørge 
for god informasjon til innbyggere som ønsker å 
gjennomføre tiltak der det ikke lenger er behov for 
søknad. Forenklingen vil også kunne kreve at det 
gjennomføres mer tilsyn enn det er gjort tidligere.  
 
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 utarbeidet ny NOU 
2015:16 – Overvann i byer og tettsteder og det er 
kommet ny nasjonal handlingsplan for natur-
mangfold: Meld. St. 14 (2015-2016) – Natur for 
livet. 
 
Gode og effektive planprosesser 
Veilederne, samt de øvrige overordna føringene vil 
medføre større og grundigere utredninger og kreve 
mer kunnskap i kommunens behandling av 
arealplansaker. Som en følge av dette innehar flere 
av de lokale planene og styringsdokumentene som 
er vedtatt de siste årene konkrete tiltak for å øke 
kommunens kunnskapsnivå, samt rolleforståelse på 
disse feltene. I Rælingen er det de kommende 
årene forventet et økt antall detaljreguleringsaker 
og områdeplanprosesser. For å sikre en effektiv og 
god behandling av plansaker vil det medføre økt 
behov for gode rutiner og struktur, både i møte med 
utbyggingsinteresser og i kommunens egne 
planprosesser, samt økt kapasitet hos plan- og 
bygningsmyndighet. 
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Styringsmål 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. 
• Prognoser knyttet til boligutvikling og befolkningsvekst skal vurderes årlig for å følge opp endringer i rammebetingelser. 
• 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. 
• 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. 
• 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. 

 

 

 
 
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. 
• For å redusere klimabelastningen og for å 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. 
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Organisasjon og tjenesteutvikling 
 
 
 
 

Utviklingsarbeid i perioden 
 
Tjenesteutvikling 
 
Langsiktige økonomiske forutsetninger 
Rælingen kommune har over tid hatt stabil økonomi 
med positive resultater litt under anbefalt nivå. Mot 
slutten av planperioden er det lagt til grunn høy 
befolkningsvekst og store investeringer. 
Investeringene gjennomføres for å legge til rette for 
befolkningsveksten, blant annet gjennom ny skole 
på Fjerdingby, utvidelse av Smestad skole, samt 
etablering av kommunale bygg i sentrum på 
Fjerdingby. Økte finanskostnader knyttet til nye 
låneopptak blir en utfordring en periode fram til 
inntektene fra de nye innbyggerne gir oss økt 
handlingsrom, og vi vil i denne perioden være 
ekstra utsatt for endringer i rente- og 
finansmarkedet.  
  
I et lengre tidsperspektiv forventes det et 
utgiftspress knyttet til flere ulike faktorer. Demografi 
vil være en utfordring framover, både knyttet til 
befolkningssammensetning 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. 
 
Overordnede plan- og 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 strategidokumenter 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. 
Strategiene skal hver for seg bidra til langsiktighet i 
arbeidet med vedtatte styringsmål i kommune-
planen og felles fokus for i aktørenes videre arbeid 
med kvalitetsutvikling i rælingsskolen. 
 
 

Strategi for velferdsteknologi angir retning og legger 
grunnlag for videre arbeid med dette området. Ved 
utvidelsen av Løvenstadtunet omsorgssenter er 
teknologiske løsninger et eget, viktig tema. 
 
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 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 som gir føringer for 
andre temaplaner og strategier i helse og omsorg. 
Oppfølging av planen, gjennom disse tiltakene, skal 
inngå i en årlig tilstandsrapport for helse, omsorg 
og velferd. Tilstandsrapporten er under utvikling og 
legges frem for første gang i 2016. 
 
Demensplan 2016-2026: Det profesjonelle 
medmennesket ble vedtatt i kommunestyret 15. juni 
2016 og legges til grunn for arbeidet med å 
videreutvikle demensomsorgen i Rælingen. Det er 
valgt 5 strategier for planperioden med tilhørende 
tiltak, som er i tråd med dagens nasjonale føringer 
knyttet til demensomsorg og satsningsområdene i 
Helse- og omsorgsplan 2015-2026. 
 
Kommunikasjon med innbyggerne 
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 
kontaktinformasjon, og det er obligatorisk for alle 
forvaltningsorganer, også kommuner, å benytte 
dette registeret.  
 
Digital post fra forvaltningen til innbyggere skal 
sendes til en sikker digital postkasse som 
innbyggerne velger selv. Det er gjennomført 
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 planperioden kreve både nye systemer og 
utviklingsarbeid i enhetene.  
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Den store endringen vil nok først komme når det for 
fullt skal tas i bruk løsninger for brukere, som skal 
erstatte tjenester eller redusere behovet for 
tjenester. Velferdsteknologi vil altså bli svært viktig 
framover. Kommunens strategi for velferdsteknologi 
angir retning og legger grunnlag for videre arbeid 
med dette området.  
 
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. 
 
Brukerens behov i fokus 
Fleksible tjenester med tidlig innsats skal bidra til 
helhetlige pasientforløp med brukerfokus, slik at de 
reelle behovene møtes på en faglig forsvarlig og 
bærekraftig måte. Det er av stor betydning å få til 
god koordinering av tjenester til brukere med 
komplekse og sammensatte behov. For å få til dette 
må tjenestene ha god kjennskap til hverandre, gode 
rutiner for samarbeid og gode holdninger. 
Samlokalisering av tjenester rettet mot barn, 
ungdom og familier i et Fjerdingby sentrum gir 
muligheter for utvikling av tverrfaglige tjenester med 
fokus på muligheter og mestring. Gjennom å ta i 
bruk det nettbaserte digitale verktøy SAMPRO for 
individuelle planer, skal brukerne bli mer delaktige i 
utviklingen av egne tjenester.  
 
Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – 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.  
 
Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for 
omsorg og lek og fremme læring og danning. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette krever kompetent personale og kontinuerlig 
utvikling av barnehagen som organisasjon. 
Personalets kompetanse er av stor betydning for 
kvaliteten på barnehagetilbudet.  
 
Kvaliteten på relasjonene og samhandlingen 
mellom voksne og barn og mellom barn er særlig 
viktig for barnas trivsel, utvikling og læring. I 
perioden er det et satsingsområde å sikre bedre 
sammenheng og progresjon i språk- og 
leseutvikling. Samarbeidet mellom barnehage og 
skole skal derfor styrkes.  
 
Skoleeiers ambisjon er basert på skolens mandat 
og et bredt kompetansebegrep som innebærer 
utvikling av kognitiv og sosial kompetanse i tillegg til 
konkrete ferdigheter, tro på egne evner og 
motivasjon for livslang læring. Utvikling av 
opplæringstilbudet skjer ut fra den enkelte skoles 
utfordringer og innenfor rammene av Strategi for 
skoleeier.  
 
Strategien legger stor vekt på tidlig innsats i 
betydningen av å forebygge og fange opp vansker, 
og å følge opp med rask hjelp – både på de laveste 
trinnene og gjennom hele skoleløpet. God tilpasset 
opplæring og tidlig innsats skal sikre at hver enkelt 
elev utvikler seg i tråd med sitt potensial. 
 
Ny Stortingsmelding og ny rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver 
Meld.st 19 Tid for lek og læring - Bedre innhold i 
barnehagen ble behandlet i Stortinget 7. juni 2016. 
I meldingen skisserer regjeringen tiltak for å styrke 
kvaliteten i barnehagens innhold. Hovedvekten av 
tiltakene skal danne grunnlag for arbeid med ny 
Rammeplan. Den nye rammeplanen er forventet 
ferdig i løpet av 2017.  
 
Tiltakene i meldingen gjelder for følgende 
hovedområder: Det allmennpedagogiske tilbudet, 
språkarbeidet, tilbudet til de yngste barna i 
barnehagen, tilbudet til barn med særlige behov, 
sammenhengen mellom barnehage og skole samt 
tilbudet til samiske barn. Stortingsmeldingen og den 
nye rammeplanen vil få store konsekvenser for 
barnehagene. Implementeringen av tiltak og selve 
rammeplanen vil kreve stort fokus i årene fremover. 
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Kompetanse 
 
Kompetanseprosjekt 
Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» har 
hatt målsettinger knyttet til heltidskultur og 
kompetanse. Prosjektet leverte en overordnet 
kompetansestrategi med vurdering av framtidig 
kompetansebehov, samt en erfaringsrapport med 
anbefalinger etter utprøving av alternative 
turnusordninger og økt grunnbemanning. Denne 
strategien er lagt til grunn for videre utviklings-
arbeid på disse områdene, og følges opp gjennom 
blant annet fokus på gode rekrutteringsprosesser. 
Det vil i denne forbindelse bli utarbeidet en 
rekrutteringsstrategi som skal danne grunnlag for 
hvordan vi skal rekruttere ønsket arbeidskraft i 
fremtiden. God utnyttelse av lærlingordningen og 
tett samarbeid med videregående skoler og 
høyskoler vil være viktige tema i denne 
sammenheng. 
 
Alternative turnusordninger og økt grunnbemanning 
var viktige tema i prosjektet. Det er foreløpig litt 
tidlig å konkludere etter disse forsøkene, men det 
er klart at utvikling av heltidskultur vil være viktig. 
Dette følges opp blant annet ved at ledige 
deltidsstillinger lyses ut med mulighet for at ansatte 
kan øke sin stillingsstørrelse, og gjennom 
utarbeidelse av bemanningsplan for det nye 
demensbygget på Løvenstadtunet, hvor det legges 
opp til stor grad av heltidsstillinger. 
 
Kompetansereform 
Ved Stortingets behandling av 
kommuneproposisjonen for 2015 stilte et flertall av 
kommunal- og forvaltningskomiteens 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. 
 
Grunnleggende kompetansebehov 
Samarbeid med aktuelle høyskoler og 
videregående skoler om utvikling av 
utdanningstilbud, samt tilrettelegging for 
praksisplasser for studenter, er langsiktige tiltak 
som vil danne grunnlag for målrettet rekruttering.  
 
Langsiktig planlegging for å kunne tilby gode 
lærlinger fast jobb etter fullført læretid vil også bli 
viktigere, og det legges konkret opp til å rekruttere 
lærlinger som ønsker å ha læretiden sin i boligene i 
enhet for tilrettelagte tjenester. 
 
Det er nødvendig å heve den generelle 
kompetansen, og særlig innenfor bruk av IKT-
verktøy. Ikke minst er det grunnleggende viktig med 
god førsteårsopplæring for nyansatte og å integrere 
læring i definerte utviklingsprosesser, som ledere 
og ansatte jobber sammen om i den enkelte enhet. 
 
Kompetanseutvikling i barnehagene 
Det utarbeides årlig en kompetanseplan for 
kommunale barnehager i Rælingen. 
Kompetansetiltakene i planen skal bidra til å styrke 
personalets kompetanse i arbeidet med å omsette 
barnehagelovens formålsbestemmelse i 
barnehagens arbeid. 
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Tiltakene skal også bidra til å gjøre barnehagene i 
Rælingen til et attraktivt sted å jobbe slik at vi kan 
fortsette å rekruttere personer med riktig 
kompetanse til barnehagene. De prioriteringer og 
tiltak som har blitt gjort de siste årene bidrar til at 
flere av de ansatte i barnehagene øker sin 
kompetanse. Dermed blir det også et bedre grunn-
lag for økt kvalitet i det faglige tilbudet. Tiltak som 
har fungert bra er videreført, nye tiltak på nye 
utfordringsområder er satt inn. Til sammen utgjør 
planen med sine tiltak kompetansehevingstiltak til 
alle gruppene av ansatte i barnehagen utfra 
sentrale og lokale føringer og prioriteringer. 
Tidligere har det vært en egen strategi for 
rekruttering til barnehagene, denne er nå integrert i 
kompetanseplanen. 
 
Kompetanseutvikling i skolene 
Opplæringsloven legger grunnlaget for de pliktene 
og kravene skolene og skoleeier skal innfri. I 
opplæringsloven framkommer skoleeiers plikter i 
ulike sammenhenger. I §§ 10-2 og 10-8 
framkommer kompetansekravene for å undervise i 
skolen og kravet til skoleeier om å ivareta behovet 
for kompetanseutvikling ved skolene. Dette legger 
premisser for videreutdanningsområdet og 
kommunens prioriteringer.  
 
Det er viktig at kommunens lærere innen et angitt 
tidsrom har fått tilbud om videreutdanning for å 
sikre dem og skolen tilstrekkelig formell 
kompetanse i form av studiepoeng som møter 
kravene til undervisningskompetanse i de fagene 
som de skal undervise i. Statens satsing har hittil 
sikret at lærere som har søkt videreutdanning i 
norsk, engelsk og matematikk så godt som alle har 
fått studietilbud. 
 
Kompetanseutvikling i helse og omsorg 
Kvalitet i helse- og omsorgstjenester har direkte 
sammenheng med tjenesteyters kvalifikasjoner, 
kunnskap og holdninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Systematisk kompetanseheving av helse- og 
omsorgspersonell, i takt med innbyggernes behov 
og nasjonale føringer, skal sikre bærekraftige og 
faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet. Det er 
nødvendig med nye faglige tilnærminger og nye 
arbeidsmetoder for å kunne dekke behovene 
framover.  
 
Alle ledd i tjenestene må samhandle mer og 
brukerne og deres nettverk må møtes på en ny 
måte. I tillegg til satsing på grunn-, videre- og 
etterutdanning i helse- og omsorgsfag er det 
således stort fokus på å sikre en minimums-
standard av grunnleggende ferdigheter for ansatte 
uten formell kompetanse.   
 
Kommunen søker årlig om kompetanse- og 
innovasjonstilskudd i tråd med regjeringens 
kompetanse- og rekrutteringsplan, for å øke andel 
med høgskole- og fagutdanning, skape større faglig 
bredde og legge til rette for internopplæring. Helse- 
og omsorgsplanen har kompetanse som ett av fire 
satsningsområder, med tilhørende strategier og 
tiltak. 
 
Rekruttering og talentutvikling 
Rekrutteringsutfordringene 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 får 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. 
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Organisasjonskultur 
 
Formidling av verdigrunnlag, visjon og 
målsettinger 
Gjennom ny kommuneplan er det tydeliggjort hva 
Rælingen kommunes visjon og overordnede mål er. 
Felles forståelse av verdigrunnlag, visjon og 
målsettinger er vesentlig for utvikling av 
organisasjonskulturen, og det er en ambisjon å få 
økt aktivitet på formidling og derigjennom økt 
eierskap til det i organisasjonen og blant 
innbyggere.  
 
Lederutvikling 
Rekruttering, veiledning og systematisk oppfølging 
av ledere og ansatte er av stor viktighet. Disse 
prosessene må tillegges tilstrekkelig vekt gjennom 
metodeutvikling, kvalitetssikring og tidsbruk.   
 
Ambisjonen best på ledelse er en erkjennelse av 
ledelseselementets betydning for ressursutnytting, 
medarbeiderutvikling og resultater. Ambisjonen skal 
gi kraft og retning slik at lederansvaret utøves på 
alle nivåer og slik at hver enkelt leder både tar 
eierskap til egen utvikling og bidrar til 
organisasjonens kollektive forbedringskraft. Det 
igangsatte arbeidet med revitalisering av 
ambisjonen videreføres, blant annet gjennom 
synliggjøring av god ledelse og videreutvikling av 
ressurser og arenaer for lederutvikling.  
 
Det er utarbeidet grunnlag for tydeliggjøring av 
avdelingslederrollen i kommunen, arbeidet følges 
opp videre i perioden.  
 
Felles forståelse av verdigrunnlag, visjon og 
målsettinger er vesentlig for utvikling av 
organisasjonskulturen. Intern- og leder-
kommunikasjonen skal styrkes for å kommunisere 
denne overbygningen samt beslutninger, framgang 
og forbedringsmuligheter i organisasjonen. 
 
 

 
 
Kommunikasjon  
Måten vi kommuniserer på, og hvilke kanaler vi 
benytter er i rask endring. Digitale medier gir flere 
muligheter, men også flere utfordringer og krav til 
vår kommunikasjon internt og eksternt. God 
kommunikasjon skal være en del av vår felles 
organisasjonskultur. Bevisstgjøring på dette og økt 
kompetanse om kommunikasjon skal bidra til at vi 
blir tydelige og til at vi når våre mål og målgrupper. 
Kommunens kommunikasjonsplan revideres som et 
verktøy for oversikt og tiltaksplanen oppdateres for 
at vi skal bli bedre i vår kommunikasjon. 
 
Utvikling av arbeidsmetoder gjennom 
resultatledelse 
Det er behov for å utvikle arbeidsmetodene i 
organisasjonen. I perioden vil det bli etablert flere 
møtearenaer 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. Det er behov for 
videreutvikling av veiledning og lederstøtte i dette 
arbeidet.  
 
Tverrfaglig samarbeid 
Tverrfaglig samarbeid skal være et kjennetegn ved 
vår egen organisasjonskultur. Generelt er det stadig 
økende krav til tjenesteproduksjonen, og 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 fortsatt behov for 
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. 
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Styringsmål 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. 

• Planlegge for fremtidens barnehage i tråd med barnehageloven og ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. 

 

 
 
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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Tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Innhold 
Kapittelet skal gi en oversikt over status i de enkelte 
tjenestene, med en vurdering av hvordan områdene 
er prioritert de siste årene, hvor effektiv tjeneste-
produksjonen er, samt i hvilken grad vi leverer 
tjenester med god kvalitet.  
 
Tjenestene er delt inn etter Kostra-funksjonene: 

 Administrasjon 

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Kultur 

 Pleie og omsorg 

 Helse og sosial 

 Teknisk 
 
For å gi et bilde av de ulike tjenestene har vi valgt å 
bruke to nye datakilder; Kostra og Kommune-
barometeret.  
 
Kostra står for «Kommune-stat-rapportering» og 
viser statistikk for alle kommunene. Kommunene 
rapporterer ulike data til SSB, som setter sammen 
nøkkeltall som kan brukes til å sammenligne 
kommunene. Statistikken publiseres årlig på SSBs 
nettsider. 
 
Kommunebarometeret er en måling utarbeidet av 
Kommunal Rapport, som årlig sammenligner 
kommunene på bakgrunn av et sett med utvalgte 
nøkkeltall, basert på Kostra og andre offentlige 
datakilder. I Kommunebarometeret 2016 ble 428 
kommuner rangert basert på 126 nøkkeltall i 12 
kategorier. Kommunens rangering vises med ulike 
fargenyanser, som antyder i hvilken grad 
kommunen ligger dårligere eller bedre an enn 
gjennomsnittet i landet. Rød er negativ, grønn er 
positiv og gul er på gjennomsnittet. 
 

Prioritering 
Prioritering av tjenesteområdene kan illustreres ved 
hjelp av netto driftsutgifter innenfor hvert tjeneste-
område. Netto driftsutgifter er driftsutgifter etter at 
driftsinntekter som øremerkede tilskudd, bruker-
betaling, etc. er trukket fra, og er dermed et uttrykk 
for hvor stor andel av kommunens frie inntekter 
som kommunen har valgt å bruke på ulike tjeneste-
områder.  
 
Netto driftsutgifter kan illustreres gjennom en 
fordeling på antall innbyggere i hver brukergruppe 
eller som andeler av kommunens totale netto 
driftsutgifter. 
 
Prosentvis fordeling av netto driftsutgifter 
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Produktivitet 
For å måle produktivitet i ulike tjenestene, kan man 
se på hvor mye det koster å produsere en enhet av 
tjenesten. For å illustrere dette kan man bruke 
brutto driftsutgifter, som kun viser kostnadene 
uavhengig av hvordan tjenesten er finansiert, 
fordelt på antall brukere.  
 
Kommunebarometeret 2016 viser at kostnads-
nivået er ganske lavt i Rælingen, først og fremst 
fordi skolene og barnehagene er billige i Rælingen. 
Kostnadene er også veldig lave innen barnevernet. 
Kostnadene i pleie og omsorg øker utover lønns- 
og prisvekst og er midt på treet målt mot resten av 
landet. Rælingen ligger på plass nr. 88 i 2016 på 
kategorien kostnadsnivå, dvs. en klar grønn farge. 

Kvalitet 
Det finnes ulike måter å måle kvalitet i tjeneste-
produksjonen på. Man kan bruke subjektive 
målinger, som brukerundersøkelser, medarbeider-
undersøkelser, foreldreundersøkelser etc., eller 
objektive kriterier som resultatmålinger, deknings-
grader, saksbehandlingstid, etc. 
 
I dette dokumentet har vi valgt å trekke frem 
kommunens rangering i Kommunebarometeret. 
Rælingens rangering på totalnivå i 2016 er bedre 
enn landsgjennomsnittet, og litt bedre enn korrigert 
inntektsnivå skulle tilsi. 
 
Rælingens totalplassering i kommunebarometeret 
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Administrasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I rammene til støtteenhetene er det i 2017 
innarbeidet midler til ny kommunalsjef, ny valgkrets, 
driftskonsekvenser av nye IKT-systemer og nye 
bygg (renhold og vedlikehold), samt utvidelse av 
paviljonger på Smestad skole. I tillegg er 
bemanningen på organisasjonsenheten og 
lærlingordningen styrket, og det er lagt inn midler til 
fornying av bilpark og fyrkjele rådhuset på 
eiendomsenheten.  
 
Det prosentvise kuttet og vedtatt innsparing på 
administrasjonskostnader er i overkant av 3 mill for 
støtteenhetene samlet, og utgjør 2,9 %. 

Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
Støtteenhetene hadde 7,2 % sykefravær i 2015. 
Dette er en økning på 1,8 prosentpoeng fra året før, 
og 2,9 prosentpoeng i forhold til 2012 og 2013. 
Eiendomsenheten hadde det høyeste sykefraværet 
med 11,9 %, mens organisasjonsenheten lå lavest 
med 3,4 %.  
 
Støtteenhetene har en meget positiv utvikling i 
sykefraværet første halvår 2016, og har mer enn 
halvert sykefraværet fra 2015, til 3,5 %.  
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Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter  

 
 
Tallene inneholder Kostra-funksjoner for politisk 
styring og kontroll, administrasjon, samt eiendoms-
forvaltning og lokaler. Tallene viser at Rælingen 
bruker en høyere andel av driftsutgiftene til 
administrasjon og styring sammenlignet med 
gjennomsnittet i Akershus og resten av landet.  
 
Rapporter viser at små kommuner har høyere 
administrasjonskostnader enn store og mellomstore 
kommuner, og dette kan ha en sammenheng med 
at mindre kommuner har sentral administrasjon og 
større kommuner ofte har støttefunksjoner knyttet til 
fagenhetene, slik at lønnskostnadene bokføres 
direkte på tjenestene. Sammenlignet med 
kommuner med samme kommunestørrelse 
(mellomstore kommuner) ligger Rælingen noe 
høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 (8,6 
% i 2015).  
 
I budsjettet for 2015 ble administrasjonen styrket 
med en innkjøpsansvarlig og en stilling på 
eiendomsenheten. I 2014 ble det lagt inn midler til 
en rådgiverstilling på rådmannskontoret og en 
prosjektlederstilling på organisasjonsenheten.  
 
Eiendomsenheten ble også styrket i 2013-
budsjettet, og har de siste årene hatt høyere 
kostnader enn budsjettert, dette bidrar også til å 
øke Kostra-tallene, som er basert på regnskapet.  

En annen forklaring på økningen fra 2014 til 2015 
er at det i 2015 ble brukt ca 1 mill på konsulent-
tjenester på rådmannskontoret. 
 
I denne perioden har omorganiseringer og endret 
bokføringspraksis på rådmannskontoret også 
bidratt til økte andelen administrasjonskostnader. 
Prosjektkontoret som leder kommunens større 
byggeprosjekter er oppbemannet, og deler av 
lønnskostnadene blir belastet på rådmanns-
kontoret. Samtidig har flere rådgiverstillinger og en 
IKT-stilling på rådmannskontoret endret bokførings-
praksis, der lønnskostnader som tidligere ble 
belastet de ulike tjenesteområdene nå belastes 
administrasjon.  
 
Det er behov for å se nærmere på bokførings-
praksisen til kommunen for behandling av 
administrasjon, spesielt knyttet til eiendoms-
forvaltning, og sammenligne med hvordan de andre 
kommunene bokfører tilsvarende funksjoner. 
 
En rapport utarbeidet av Agenda Kaupang i 2014 
sammenlignet administrative stillinger i 75 
kommuner med ulik størrelse. Rapporten viser at 
det er en klar sammenheng mellom kommune-
størrelse og andel administrative stillinger, men at 
forskjellene blir mindre jo større kommunene er, 
altså at stordriftsfordelene avtar når kommunene 
når en viss størrelse. 
 
Kommuner med 10 000 – 20 000 innbyggere hadde 
fra 2 til 4,5 årsverk pr. 1 000 innbyggere i 
administrative stillinger. Rælingen lå litt under 
gjennomsnittet med ca 2,7 årsverk pr. 1 000 
innbyggere på rapporteringstidspunktet. 
Undersøkelsen er delt inn i ulike stillingstyper, og 
Rælingen lå jevnt over på samme nivå eller litt 
lavere enn de andre kommunene i samme gruppe, 
med unntak av personal, der skilte vi oss ut som 
høyere bemannet enn de andre, med 5 årsverk mot 
et gjennomsnitt på 2,8 i gruppa. 
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Barnehage 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Befolkning og brukere 
 
Befolkningsprognoser 

 
 
Rælingen har 8 kommunale og 8 ikke-kommunale 
barnehager. Antall barn som går i barnehage i 
Rælingen ved utgangen av 2016 er anslått til 1 112. 
Beregnet antall innbyggere i barnehagealder ved 
utgangen av 2025 er ca 1 430 basert på lokale 
befolkningsprognoser. Dekningsgraden i 2015 var   
89,3 %. Dersom dekningsgraden holder seg 
uendret fram til 2025 vil det i henhold til prognosene 
være behov for ca 170 flere barnehageplasser i 
denne perioden. En teoretisk situasjon der alle som 
har krav på det ønsker barnehageplass, innebærer 
et behov på opptil 320 nye barnehageplasser i en 
10 års periode.  
 
Behovet for nye barnehageplasser er størst på 
Fjerdingby og Smestad, der utbyggingen vil være 
størst de neste 10 årene. En ny privat barnehage er 
under etablering på Smestad, og i tillegg planlegger 
en annen privat barnehage på Smestad en 
utvidelse. Pr. i dag ledig kapasitet i eksisterende 
kommunale barnehager, til tross for avviklingen av 
Mårbakken barnehage i 2016.  

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
Rammene til barnehagene er justert for forventet 
endring i antall barn i barnehager, og det er lagt inn 
styrking knyttet til økt behov for ekstraressurser, 
kompensasjon for inntektsreduksjon knyttet til 
moderasjonsordninger i brukerbetalingen og 
oppjustert beregningsmetode for tildeling av 
ekstraressurser.  
 
Barnehagene er unntatt fra den prosentvise 
innsparingen etter en skjønnsmessig vurdering.  
 
Videre framover er det lagt til grunn forventet 
utvikling i antall barnehagebarn i henhold til lokale 
befolkningsprognoser. 
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Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
I barnehagene økte sykefraværet fram mot 2015, 
der de hadde en topp på 13,2 % (3,9 % i 
korttidsfravær og 9,3 i langtidsfravær). Dette er 1,5 
prosentpoeng høyere enn året før, og 2,4 og 2,5 
prosentpoeng høyere enn i 2013 og 2012. Det er 
stor forskjell på sykefraværet i de ulike barne-
hagene. Lilleborg hadde i 2015 høyest sykefravær 
med 19,4 %, mens både Mårbakken og Sannum 
hadde over 16 %. Lavest lå Blystadlia barnehage 
med 1,9 %.  
 
1. halvår 2016 viser en svært positiv utvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

 
 
Tallene viser andel ansatte i barnehager (både 
private og kommunale) med barnehagelærer-
utdanning eller annen pedagogisk utdanning. 
Indikatoren viser at barnehagene i Rælingen har 
38,1 % høyskoleutdannede i 2015. Dette er en 
markant økning fra tidligere år, men fortsatt noe 
lavere enn gjennomsnittet i Akershus.  
 
Andelen har tidligere vært omtrent på samme nivå 
for de kommunale og de ikke-kommunale 
barnehagene, men i 2015 økte forskjellen kraftig. I 
de kommunale barnehagene har andelen økt fra 
31,6 % i 2014 til 33,0 % i 2015, mens de ikke-
kommunale barnehagene har hatt en økning fra 
32,8 % i 2014 til 44,8 % i 2015. 
 
Utvikling i antall årsverk 
Antall årsverk i barnehagene i Rælingen ved 
utgangen av 2015 er i henhold til Kostra 294, 
fordelt på 164 i de kommunale og 130 i ikke-
kommunale. Forutsatt samme dekningsgrad og 
bemanningsnorm som på dagens nivå, vil vi ved 
forventet vekst i antall innbyggere i barnehagealder 
ha behov for å rekruttere ca 30-40 nye årsverk til 
barnehagene i løpet av de neste 10 årene.  
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Prioritering  
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter  

 
 
Tallene viser hele barnehageområdet, inkludert 
førskole, styrket tilbud, førskolelokaler og skyss. 
 
Vi ser at det i Rælingen går en større andel av de 
frie inntektene til barnehagesektoren enn de andre 
Akershus-kommunene. Dette henger sammen med 
at Rælingen har en høyere andel barn i barnehage-
alder enn de andre kommunene. Andelen av 
befolkningen i barnehagealder i Rælingen de siste 
årene har økt, mens prioriteringen har vært stabil. 
Det kan henge sammen med at dekningsgraden 
samtidig har gått ned.  
 

Produktivitet 
 
Korr. brutto driftsutg. pr korr. oppholdstime 

 
 
Tallene viser ordinær barnehagedrift (uten styrket 
tilbud, lokaler og skyss) i kommunale barnehager. 
Oppholdstimer er et uttrykk for barn i kommunale 
barnehager korrigert for alder og oppholdstidstid.   
I 2015 var totalt antall korrigerte oppholdstimer i 
kommunale barnehager 1 908 960 timer. 
 
Tallene viser at Rælingen driver sine barnehager 
med et lavere kostnadsnivå enn Akershus-
gjennomsnittet. Dette nøkkeltallet vil naturlig stige 
noe fra år til år grunnet lønns- og prisvekst, mens 
Rælingen har stabile kostnader fra 2014 til 2015. 
Det lave nivået i Rælingen er forklart med en lav 
pedagogdekning i de kommunale barnehagene. 
Nivået er lavt både sammenlignet med de private 
barnehagene og i Akershus totalt sett.  
 
Tallene indikerer at det er behov for å ha en 
tydeligere strategi for pedagogdekningen i 
kommunens barnehager enn det vi har i dag.  
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Kvalitet 
 
Plassering i kommunebarometeret 

 
 
Barnehage har en jamt dårlig score i hele perioden, 
sett i forhold til landsgjennomsnittet. 
 
Andel styrere og ledere i kommunale barnehager 
med godkjent utdanning har økt en god del de siste 
tre årene, men ligger likevel med en lav score i en 
sammenligning med andre.  
 
Andelen ansatte i kommunale barnehager med 
relevant utdanning har økt så vidt noe de tre siste 
årene, men ligger langt under landsgjennomsnittet. 
I 2015 økte forskjellen kraftig mellom kommunale 
(KB) og private (PB) barnehager, der de private 
barnehagene har en andel med 45 % og de 
kommunale en andel på 33 %. Andelen har tidligere 
vært omtrent på samme nivå for de kommunale og 
de private barnehagene. 
 
Bemanningen i barnehagene i Rælingen er klart 
lavere enn i de beste kommunene. Ifølge data for  
oppholdstimer per årsverk var bemanningen 
omtrent uendret i Rælingen i fjor.  
 

Leke- og oppholdsareal er ett av svært få publiserte 
nøkkeltall om barnehagene (KB) som ikke går på  
bemanning. I Rælingen ligger arealet (inneareal) 
jamt de siste tre årene, og med svært lav score. 
 
Andel ansatte menn i barnehagene (KB+PB) ligger 
i Rælingen omtrent på landsgjennomsnittet. 
 
Det er fortsatt relativt stor forskjell på hvor mange 
barn med norske foreldre som går i barnehage, og 
på hvor mange minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage. Andelen minoritetsspråklige barn i 
barnehage ligger i Rælingen midt på treet målt mot 
resten av landet. 
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Grunnskole 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Befolkning og brukere 
 
Befolkningsprognoser 

 
 
Rælingen har 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler.  
Antall elever i kommunale barne- og ungdoms-
skoler i Rælingen pr. oktober 2016 er 2 288. En 
fremskriving basert på lokale befolkningsprognoser 
viser at forventet antall elever vil øke til om lag 3 
000 i 2025, altså en elevtallsvekst på i overkant av 
700 elever i løpet av denne perioden.   
 
Elevtallsveksten er planlagt håndtert ved utvidelser 
av Smestad og Løvenstad skoler i hhv 2019 og 
2020, samt ved å bygge en ny stor skole på 
Fjerdingby, som er beregnet å være klar i 2020.  
 
Det planlegges også tilpasninger i eksisterende 
ungdomsskoler for å møte forventet elevtallsvekst i 
ungdomsskolene i 2022.  
 
 
 
 

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I skolerammene er det innarbeidet en forventet 
vekst i elevtallet i henhold til gjeldende prognoser, 
både på de ordinære barne- og ungdomsskolene 
og på Fine-avdelingen.  
 
Ressurslærerordningen er videreført og begrunnet i 
statlig satsing på tidlig innsats i statsbudsjettet 
2017.  
 
Særskilt norskopplæring er styrket, og finansiert 
gjennom omdisponering av overskudd på 
flyktningtjenesten. 
 
Skolene er unntatt fra den prosentvise innsparingen 
etter vedtak i kommunestyret i budsjett-
behandlingen. 
 
Videre i perioden er det lag til grunn forventet 
elevtallsvekst basert på lokale befolknings-
prognoser. 
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Bemanning 
 
Sykefravær  

 
 
Skolene har hatt en økning i sykefraværet gjennom 
de siste årene, og lå i 2015 jevnt med 2014. 
Smestad skole hadde det høyeste sykefraværet i 
2015 med 15,2 %, og de to ungdomsskolene 
Sandbekken og Marikollen ligger lavest med 6,7 %. 
Likevel hadde begge ungdomsskolene økt 
sykefraværet i 2015 i forhold til de to forgående 
årene. Skolene hadde i 2015 7,7 % sykefravær i 
snitt, og SFO’ene hadde 12,2 %.  
 
I likhet med resten av kommunen ser vi i 1. halvår 
2016 en solid reduksjon i sykefraværet for skolene 
samlet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andel lærere med høyskoleutdanning 

 
 
Nøkkeltallet viser andel lærere med universitets- og 
høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning. 
 
I desember 2015 var 17 årsverk besatt av ansatte 
uten godkjent utdanning. Målet er at 100 % av 
lærerne i skolen i Rælingen har universitets-
/høyskoleutdanning og pedagogisk utdannelse. 
Tiltak for å møte denne utfordringen har vært å 
tilrettelegge for at ansatte kan fullføre sin 
påbegynte lærerutdanning, samt jobbe målrettet 
med rekrutteringen av lærere. Problemstillingen er 
inkludert i overordnet kompetansestrategi som ble 
utarbeidet i 2015. 
 
Nedgangen fra 2014 til 2015 skyldes feil-
rapportering til GSI fra enkelte av skolene, og det er 
satt i gang prosess for å rapportere på riktig nivå fra 
2016. 
 
Utvikling i antall årsverk 
Antall årsverk i grunnskolene i Rælingen ved 
utgangen av 2015 er i henhold til Kostra 260 (uten 
SFO). Forutsatt samme lærertetthet, vil vi ved 
forventet elevtallsvekst ha behov for å rekruttere ca 
100 nye lærerårsverk i løpet av de neste 10 årene.  
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Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 

 
 
Tallene representerer hele grunnskolesektoren, 
inkludert grunnskoleundervisning, skolefritidstilbud, 
og skolelokaler og skoleskyss. 
 
Rælingens prioritering av grunnskolen er i 2015 
omtrent på nivå med Akershus, og andelen har økt 
fra 2014 til 2015. For 2015 ble det i budsjettet lagt 
inn styrking av ressurslærer-ordningen og 
ressurskrevende tjenester i skolen utover ordinær 
vekst. I tillegg begynte det å påløpe kostnader til 
paviljonger på Løvenstad og Fjerdingby i 2. halvår. 
 
Andelen innbyggere i skolealder er stabil og litt 
under Akershus-gjennomsnittet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivitet 
 
Brutto driftsutgifter pr elev  

  
 
Tallene i diagrammet inneholder kun grunnskole, 
ikke SFO, lokaler og skoleskyss. Rælingen 
kommune ligger omtrent på nivå med de andre 
kommunene, og litt under gjennomsnittet for 
Akershus. Styrkinger i budsjettet i 2015 gir en 
økning i nøkkeltallet.  
 
Rælingen kommune driver relativt billig i forhold til 
skolestørrelsen, vi har mindre skoler enn de andre, 
men allikevel ikke dyrere skoler.  
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Kvalitet 
 
Plassering i kommunebarometeret 

 
 
Grunnskole har en noenlunde jamn og god score 
de fire siste årene, sett i forhold til gjennomsnittet.  
 
Skoleprestasjonene er om lag middels både på 
nasjonale prøver og på grunnskolepoeng 10. trinn. 
Det er godt samsvar mellom prestasjonene på 
nasjonale prøver og avgangskarakterene.  
 
Nasjonalt fortsetter avgangskarakterene å øke. 
SSB understreker at en forklaring på forbedringen 
det siste året er gode karakterer i valgfag som nå er 
en del av beregningen. En annen forklaring er at 
elever med innvandrerbakgrunn får klart bedre 
karakter enn for noen år siden.  
 
Tre av ti lærere mangler godkjent utdanning i 
Rælingen. Dette er det nøkkeltallet der Rælingen  
scorer dårligst innenfor grunnskoleområdet. Vi 
ligger svært langt etter landsgjennomsnittet. 
 

Andelen elever som får spesialundervisning i 
Rælingen er blant de laveste i landet, og vi får her 
beste karakter. I barometeret anses nøkkeltallet 
positivt. Andel elever som får spesialundervisning 
fortsetter å falle sakte landet sett under ett. 
 
Andelen elever fra Rælingen som ikke har fullført 
og bestått videregående skole innen fem år har  
sunket over tid. Vi ligger her bedre an enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Det er med ett nøkkeltall fra SFO, som er antall 
elever i SFO målt mot avtalte årsverk. I Rælingen 
er tallet noenlunde konstant de siste tre årene, og 
bedre enn landsgjennomsnittet. 
 
Langt færre på 1.-4. trinn får leksehjelp enn for et 
par år siden, og det henger sammen med at 
ordningen ikke lenger gjelder spesielt for denne 
gruppa. Leksehjelp er i hovedsak flyttet til 5.-7. 
trinn. Andelen i småskolen i Rælingen som får 
leksehjelp er litt lavere enn i gjennomsnitts-
kommunen.  
 
På 5.-7. trinn er det flere som får leksehjelp enn 
gjennomsnittet. På ungdomsskolen kan det se ut til 
at leksehjelp er lite prioritert.
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Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I rammene til kultur- og fritidsenheten er det 
innarbeidet elevtallsvekst og en styrket 
administrasjonsressurs i kulturskolen. I tillegg er 
enheten kompensert for at ansvaret for tilskudd til 
frivillighetssentraler er overført til kommunene.  
 
I kommunestyrets behandling av budsjettet ble 
kulturenheten også kompensert for tiltak til Imiid, 
dirigentressurs i skolekorpset og styrket drifts-
tilskudd til idrettsanlegg. Kulturskoletimen i SFO ble 
også vedtatt videreført.  
 
En rammebevilgning på investeringer til idrett og 
friluftsliv vil finansiere utvikling i Marikollen.  
 
Et kommunalt bygg i sentrum planlegges i 2020, 
som skal inneholde tjenester knyttet til «KUB» 
(kulturskole, ungdomshus og bibliotek).  
 
I kommunestyrets behandling av budsjettet ble det 
også bevilget midler til nytt orgel i Øvre Rælingen 
kirke.  
 
Kapasiteten på idrettshaller i Marikollen er planlagt 
utvidet i 2018, og Sandbekkhallen rehabiliteres i 
2019.  

Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
Kulturenheten har de siste årene hatt et jevnt lavt 
sykefravær. Vi ser en økning i sykefraværet i 2016. 
 
Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 

 
 
I tallene inngår bibliotek, kunstformidling, idrett, 
idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, 
samt kulturbygg. Andelen har vært jevnt lavt de 
siste årene. Kulturskolen skaper elevplasser ved 
hjelp av gruppetilbud for å møte etterspørselen, og 
dette gir lavere kostnader.  
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Kvalitet 
 
Plassering i kommunebarometeret 

 
 
Kultur har en jamt dårlig score i hele perioden, sett i 
forhold til landsgjennomsnittet. 
 
Rælingen brukte i fjor 3 % av totale netto utgifter på 
kulturfeltet. Nasjonalt bruker kommunene 3,8 % av 
alle netto driftsutgifter til kultur. Andelen har vært 
stabil siste fire år, etter et klart fall fra 2010 til 2011. 
 
Det er særlig netto utgifter til bibliotek som gir en 
dårlig plassering for Rælingen sammenlignet med 
andre kommuner, samt antall timer som brukes pr 
elev i kulturskolen.  
 
Biblioteket er ganske lite besøkt. Besøket per 
innbygger var på samme nivå som for ett år siden. 
Utlånet fra biblioteket er lavt. Antall ansatte 
kulturarbeidere i Rælingen ligger også lavt.  
Vi scorer derfor relativt lavt på disse nøkkeltallene 
sammenlignet med andre kommuner. Biblioteket er 
nå i utvikling med større fokus på synlighet, 
arrangementer og biblioteket som møteplass, og 
denne satsingen kombinert med ny fremtidig 
lokalisering i sentrum forventes å gi økte besøkstall 
og utlånsfrekvens. 
 

Nasjonalt har besøket i biblioteket tatt seg opp igjen 
etter et lite fall. Utlånet fortsetter derimot å falle. Det 
er første gang noensinne at besøket er på nivå med 
utlånet. Det betyr at bibliotekene brukes, men ikke i 
like stor grad som før til sin opprinnelige funksjon; 
nemlig å låne ut bøker og annet. 
 
Netto utgifter til aktiviteter for barn og unge og til 
idrett er redusert det siste året i Rælingen. Vi ligger 
her noe under landsgjennomsnittet. 
 
Andelen av barn fra kommunen som går på 
kulturskolen er omtrent som normalen i kommune-
Norge, men elevene på kulturskolen i Rælingen får 
få timer undervisning målt mot kommune-Norge for 
øvrig. 
 
Driftstilskudd til lag og foreninger er det nøkkeltallet 
vi scorer best på i Rælingen.  
 
Antall besøk på fritidssenter for aldersgruppa  
6-20 år har hatt en god økning det siste året. 
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Pleie og omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkning og brukere 
 
Utvikling antall brukere 

 
 
Ved utgangen av 2015 var det 449 som mottok 
hjemmetjenester og 73 beboere på institusjon i 
Rælingen kommune i henhold til Kostra. En 
teoretisk fremskriving av behovet tilsier at det fram 
mot 2025 være behov for om lag 30 nye 
institusjonsplasser og 150 flere mottakere av 
hjemmetjenester. Beregningene er forutsatt dagens 
dekningsgrad og aldersfordeling, og med lokale 
befolkningsprognoser lagt til grunn. I virkeligheten 
er brukernes behov sammensatte og vi er kjent 
med flere fremtidige brukere med store behov 
innenfor enhet tilrettelagte tjenester. Antall 
kommunale sykehjemsplasser i drift avviker noe fra 
antall beboere, da noen plasser er definert som 
avlastningsplasser. Antall institusjonsplasser inkl. 
avlastning ved utgangen av 2015 var 83 hvorav 2 
var barneboliger. 
 
For å møte behovet hos brukerne er det planlagt 
flere investeringer. På kort sikt har utvidelsen av 
Løvenstadtunet i 2016 frigjort bygningsmessig 
kapasitet i eksisterende institusjonsbygg. I løpet av 
2017 vil det bli bygget en ny bolig for mennesker 
med rusmiddelavhengighet, og Løvenstadvegen og 
Hauger boliger utvides. Lenger ut i perioden er det 
satt av midler til et nytt helsebygg i sentrum, som 
skal sees i sammenheng med dagens Fjerdingby 
omsorgssenter, og nye omsorgsboliger knyttet til 
behov i enhet tilrettelagte tjenester. En 
rammebevilgning til velferdsteknologi skal bidra til 
effektiv oppgaveløsing fremover.

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I budsjettrammene til institusjonstjenester (EIT), 
hjemmebaserte tjenester (EHT), enhet for 
tilrettelagte tjenester (ETT) og tjenestekontoret for 
helse og omsorg (THO) er det innarbeidet 
oppbemanning knyttet til drift av nye bygg: bolig for 
rusmiddelavhengige og utvidelse av Løvenstad-
vegen og Hauger boliger. Det er også lagt inn en 
styrking i forhold til aktivitetsøkning på EHT, ETT og 
THO.  
 
I kommunestyrets budsjettbehandling ble det også 
bevilget midler til vikarpool på Løvenstadtunet, 
koordinator sammensatte tjenester og 
forebyggende hjemmebesøk for eldre.  
 
Fellesområdet til helse er justert i henhold til kjente 
og forventede kostnader ved ressurskrevende 
brukere.  
 
Det opprinnelige prosentvise kuttet som er fordelt 
på enhetene innen pleie og omsorg utgjør til 
sammen 2,66 mill. I tillegg vedtok kommunestyret 
en ytterligere innsparing på kr 720 000,- som 
foreløpig er lagt på fellesområdet for helse og 
omsorg, og ikke fordelt på enhetene. 
 
Videre i perioden er det lagt inn oppbemanning av 
omsorgsboliger, samt en styrking av sektoren i 
henhold til lokale befolkningsprognoser.



Handlingsprogram 2017-2020 

 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
Pleie og omsorg hadde en liten nedgang i 
sykefraværet fra 2014 til 2015. Enhet for til rette-
lagte tjenester hadde en stor nedgang denne 
perioden, fra 12 % til 9,1 %. I 2012 og 2013 lå de 
høyt på 10-tallet. Begge sykehjemmene økt mye, 
og sykehjemmene hadde et samlet sykefravær på 
13,6 % i 2015, mot 10,1 % i 2014. Hjemmebaserte 
tjenester hadde redusert sykefraværet i forhold til 
året før, men lå likevel godt over hva de har gjort 
tidligere år.  
 
I 2. kvartal 2016 er sykefraværet i pleie og omsorg 
på 6,4 %, ned hele 4,2 prosentpoeng fra i fjor. 2,9 
% er korttidsfravær, og det er det samme som de to 
foregående årene. ETT har 6,7 %, men her er ikke 
ferie for juni registrert, og fraværet vil derfor kunne 
stige noe når dette blir gjort. Fjerdingby omsorgs-
senter har 9,0 % og Løvenstadtunet 7,3 %. 
Hjemmebaserte tjenester er nede i 4,5 %, og 
tjenestekontoret 1,2 %. Disse tallene er svært 
positive, spesielt med tanke på at dette er tunge 
yrkesgrupper. 
 

 
 
Andel årsverk med fagutdanning 

 
 
I Rælingen har 73,5 % av årsverkene i bruker-
rettede pleie- og omsorgstjenester fagutdanning. 
Rælingen ligger noe bedre an enn Akershus, men 
det er fortsatt mange ufaglærte i brukerrettede 
pleie- og omsorgstjenester. Andelen har dessuten 
gått ned siden 2014 
 
Tiltak for å møte denne utfordringen har primært 
vært å lyse ut stillinger som fagarbeider ved 
ledighet, samt å øke stillingsstørrelse til ansatte 
fagarbeidere som ønsker dette fremfor å ansette 
ufaglærte. Det er behov for flere faglærte i 
Rælingen kommune.  
 
Utvikling antall årsverk 
Antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren ved 
utgangen av 2015 er 331 i henhold til Kostra. 
Forutsatt samme bemanningsnorm og pleietyngde 
hos brukerne er det beregnet at det er behov for ca 
120 flere årsverk i disse tjenestene fram mot 2025. 
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Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 
 

 
 
I tallene inngår Kostra-funksjonene for dagsentre 
og aktivitetssentre, institusjonstjenester og -lokaler, 
og hjemmetjenester. 
 
Andelen av kommunens kostnader som brukes til 
pleie og omsorgstjenester har vært stabil litt under 
Akershus-snittet frem til 2015, da andelen økte til 
samme nivå som Akershus. De samlede netto 
driftsutgiftene til pleie og omsorg i Rælingen i 2015 
(ca 216 mill) ble fordelt slik på enhetene:  
- institusjonstjenester (84 mill) 
- tilrettelagte tjenester (68 mill) 
- hjemmebaserte tjenester (47 mill) 
- tjenestekontoret for helse og omsorg (21 mill)  

 
I 2015 fikk vi refundert ca 20 mill av kostnadene 
gjennom en statlig tilskuddsordning for 
ressurskrevende brukere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivitet 
 
Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker hjemmetjenester

 
 
Korr. brutto driftsutg. pr. institusjonsplass 

 
 
Produktivitetsindikatorene viser at vi ligger på nivå 
med de andre kommunen pr mottaker hjemme-
tjeneste, men med en økning fra 2014. Kostnader 
per institusjonsplass viser en økning fra tidligere år, 
noe som sannsynligvis er knyttet til flere ressurs-
krevende brukere, samt at beboerne generelt har 
blitt sykere og mer pleietrengende enn tidligere.  
 
Kommunen har nå et svært høyt kostnadsnivå pr 
plass i institusjonstjenester og har også høy andel 
plasser pr innbygger over 80 år. Kostra-tall viser 
imidlertid at vi har lavere andel beboere over 80 år 
på institusjon enn sammenligningskommunen. 
Dette betyr at våre institusjonsplasser benyttes til 
yngre aldersgrupper. Samlet sett har vi et høyt 
kostnadsnivå. Vi trenger å forstå hvorfor våre 
kostnader er så høye sammenlignet med andre og 
vi trenger å få til økonomiske resultater av en 
omstilling som gir flere tjenester i hjemmet og 
mindre volum/lavere kostnadsnivå i heldøgns-
tjenestene.  
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Kvalitet 
 
Plassering i kommunebarometeret 
 

 

Eldreomsorg har hatt en jevn og positiv utvikling 
over tid, og er for 2016 oppe på en klar plassering 
godt over landsgjennomsnittet.  
 
Det er ikke alle nøkkeltall som er skilt på alder, men 
det er en hensikt i størst mulig grad å reflektere 
selve eldreomsorgen, definert som tilbudet til de 
over 80 år. 
 
73 % av de ansatte har fagutdanning i Rælingen. 
Det er omtrent som i normalkommunen. Andelen er 
litt lavere nå enn for ett år siden.  
 
Tid med lege og fysioterapeut per beboer på 
sykehjem økte litt i fjor, Rælingen har en høy score 
sammenlignet med gjennomsnittet. Årsverk av 
geriatrisk sykepleier og ergoterapeut gir en 
indikasjon om tilbudet på sykehjem. I Rælingen er 
dekningen middels.  
 
Rælingen har en ganske typisk fordeling mellom 
hjemmebasert omsorg og institusjon.  
 
Andelen over 67 år med tjenester og stort 
omsorgsbehov er veldig lav.  
 

71 % av alle over 80 år som får tjenester i Norge, 
bor hjemme. Totalt er det år for år færre gamle som 
får tjenester. Det kan både indikere bedre 
helsetilstand og at lista for i det hele tatt å få 
tjenester øker noe. I Rælingen er andelen 72 %, og 
den har vært ganske uendret de tre siste årene. 
 
Rælingen har en god score sammenlignet med 
landsgjennomsnittet på gjennomsnittlig oppholdstid 
pr korttidsplass, målt i dager.  
 
Samlet er 81 % av plassene på norske sykehjem 
nå moderne enerom, og andelen er omtrent den 
samme som for ett år siden. I Rælingen ligger 
andelen på 46 %, og har vært uendret de siste tre 
årene, noe som gir en lav score i barometeret. 
 
Målt mot hvor mange over 80 år som faktisk bor på 
sykehjem, har kommunen litt flere plasser avsatt til 
demente enn i normalkommunen. I Rælingen er 55 
% av plassene ment for demente.  
 
Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme, er 
andel registrerte trygghetsalarmer lav i Rælingen.  
 
Rælingen ligger noe over landsgjennomsnittet på 
tilbud om praktisk bistand i hjemmet, målt i antall 
timer. Rælingen ligger under gjennomsnittet på 
tilbud om hjemmesykepleie, målt i antall timer. 
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Helse og sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I budsjettrammene til enhet familie og helse er det 
kompensert for en økning i plasserte barn innen 
barnevernet, en 40 % stilling innen helse-
administrasjon og økt basistilskudd til fastleger. Det 
er også lagt inn en forutsetning om å omdisponere 
deler av overskuddet på flyktningetjenesten til 
andre formål innen skole, barnehage og Imiid. 
 
Kommunestyret vedtok i tillegg midler til en 50 % 
stilling som fysioterapeut. 
 
Rammene til Nav er kompensert for forventet 
økning i sosialhjelp.  
 
Den prosentvise innsparingen utgjør til sammen 
920 000,- på enhetene innen helse og sosial. 
 
Et kommunalt bygg i sentrum i 2020 er planlagt å 
huse flere av tjenestene innen familie og helse, 
blant annet helsestasjon.  

Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
Enhet familie og helse hadde et spesielt lavt 
sykefravær i 2014 (3,7 %), men har siden økt, både 
i 2015 (5,4 %) og i 1. halvår 2016 (6 %). Nav sitt 
sykefravær har også økt fra 2015 (5,2 %) til 1. 
halvår 2016 (10,7 %). Dermed følger enhetene 
innen helse og sosial ikke den positive trenden 
innen sykefraværsutviklingen som vi ser i resten av 
kommunen.   
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Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 

 
 
I tallene inngår Kostra-funksjonene for 
kommunehelse, barnevern og sosial. 
 
Tallene viser at andelen av kommunens drifts-
utgifter som dekker helse og sosialtjenester har 
vært stabil de siste årene, omtrent på samme nivå 
som gjennomsnittet i Akershus, litt lavere.  
 
Produktivitetsindikatorene viser at Rælingen har 
relativt lave kostnader til helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, og utgiftene til barnevern pr. 
barn med tiltak er vesentlig lavere enn kommuner vi 
sammenligner oss med og landsgjennomsnittet. 
Utgiftene pr. sosialhjelpsmottaker er litt under 
landsgjennomsnittet. 
 
 
 
 

Produktivitet 
 
Brutto driftsutg. helsestasjon pr innbygger 0-5 år 

 
 
Brutto driftsutgifter barnevern pr barn med tiltak 

 
 
Brutto driftsutg. sosialhjelp pr sosialhjelpsmottaker 
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Kommunebarometeret 
 
Plassering i kommunebarometeret 

 
 
Barnevern ligger omtrent midt på treet perioden sett 
under ett, målt mot gjennomsnittet. 
 
Nasjonalt er barnevernet kanskje den sektoren med 
størst endring de siste årene. Nøkkeltall som for 
fire-fem år siden ga gode plasseringer på tabellen, 
vil ikke være bra nok i dag.  
 
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i 
Rælingen er relativt lav, og bemanningen ble litt 
dårligere i fjor.  
 
Rælingen har en god statistikk for saksbehandling i 
barnevernet. Sett de fire siste årene under ett, er 
statistikken litt bedre enn i normalkommunen. 
Saksbehandlingstid under 3 mnd. er kriteriet. 
 
Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan er litt 
høyere enn i normalkommunen. De aller fleste 
tiltakene er i hjemmet, og det er positivt. Det er ikke 
alltid mulig å ha tiltakene i hjemmet, noen ganger 
må barnet omplasseres. Likevel antas det generelt 
å være bra om tiltakene er i hjemmet – noe som 
også er en uttalt nasjonal ambisjon.  
 
Helse ligger noe under gjennomsnittet perioden sett 
under ett, men har hatt en positiv utvikling de tre 
siste årene. 
 
Legedekningen i Rælingen er en god del lavere 
enn landsgjennomsnittet. Kommunestørrelse har 
stor betydning på dette punktet. Dekningen av 
helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen 
er middels. Antall psykiatriske sykepleiere er noe 
mindre enn i normalkommunen, målt mot antall 
innbyggere. Nesten alle elever hadde helse-
undersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, men 
med noe nedgang det siste året. 84 % av nyfødte 
hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor.  
 
Medisinbruk (samlet) er relativt høy i Rælingen. 
 
Antall innleggelser på sykehus er lavt i Rælingen, 
sett i forhold til gjennomsnittet. 

Sosial har en jamt dårlig score i hele perioden, sett i 
forhold til gjennomsnittet. Det er likevel verdt å 
merke seg en forbedring det siste året. 

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere 
mellom 25 og 66 år er høy i Rælingen, og vi ligger 
langt under gjennomsnittet. 
 
På stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 
år ligger Rælingen derimot mye bedre an. Det har 
vært en tydelig forbedring det siste året. Vi ligger 
her mye bedre an enn gjennomsnittet. 
 
I Rælingen har 43 % av de som får sosialhjelp den 
som hovedinntekt, noe bedre enn gjennomsnittet.  
I barometeret er det positivt at få har sosialhjelp 
som hovedinntekt. 
 
I Rælingen er andelen som får sosialhjelp i mer enn 
6 måneder på 38 %, noe som er litt dårligere enn 
gjennomsnittet. Det har vært en tydelig forbedring 
det siste året i Rælingen. 
 
Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe folk videre til 
jobb. Målt mot hvor mange som går lenge på 
stønad - en hovedmålgruppe for programmet -  
var det 17 % som fikk kvalifiseringsstønad i fjor i 
Rælingen, en god økning fra året før. Det er en 
reduksjon siste året på netto driftsutgifter pr bruker 
til kvalifiseringsprogrammet i Rælingen. 
 
Det er mulig i sosialtjenesten å lage individuelle 
planer. Den naturlige målgruppa er de som går 
lenge på stønad. Her ligger Rælingen godt an.  
 
Andel søknader om kommunal bolig som blir 
innvilget har gått noe ned det siste året, og vi ligger 
under landsgjennomsnittet. 
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Teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 
 
Rammeutvikling 

 
 
I rammene til kommunalteknikk er det lagt inn 
vedlikehold av nye veier, etablering av en løsning 
for håndtering av sandfang, samt ny fagleder for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (IFF) og drift av 
nye anlegg innen IFF.  
 
Utbyggingsservice er styrket med økt bemanning 
begrunnet i økt menge plansaker. Det er også lagt 
inn budsjettmidler til konsulentbistand i 
planprosesser.  
 
Den prosentvise innsparingen utgjør kr 290 000,- 
for kommunalteknikk og utbyggingsservice, og i 
tillegg ble det vedtatt ytterligere kr 350 000,- i 
innsparing planavdeling.  
 
Prisjusteringene gjelder økt tilskudd til NRBR og 
regionskontoret for landbruk. 
 
Investeringer innen vei, vann og avløp følger 
vedtatte hovedplaner. 

Bemanning 
 
Sykefravær 

 
 
Stabilt lavt sykefravær i utbyggingsservice og 
kommunalteknikk. Vi ser en liten økning i 2016 i 
begge enhetene. 
 
Prioritering 
 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter 

 
 
I tallene inngår Kostra-funksjonene for brann- og 
ulykkesvern, plan- og byggesaksbehandling, natur 
og nærmiljø, vei og veilys, samt vann, avløp og 
renovasjon. Andelen driftsutgifter til tekniske 
tjenester i Rælingen har gradvis gått ned de siste 
årene. Den store nedgangen fra 2014 til 2015 
skyldes at 2014 var siste året med tilbakebetaling 
av oppgjør fra de gamle VA-selskapene. 
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Kommunebarometeret 
 
Plassering i kommunebarometeret 

 
 
Vann, avløp og renovasjon har gjennomgående 
god score i hele perioden, og ligger godt over 
landsgjennomsnittet. Det har spesielt vært en 
forbedring det siste året. 
 
Hensikten med nøkkeltallene i denne sektoren er å 
gi et innblikk både i om innbyggerne får nok igjen 
for det de betaler og hvordan kvaliteten utvikler seg. 
Det sentrale er om det er en sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. 
 
Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i 
Rælingen er blant de laveste i landet. Det er 
positivt, så sant det ikke betyr at vedlikeholdet på 
anleggene lider.  
 
Vannforbruket per innbygger i Rælingen er ganske 
lavt, og har også sunket betraktelig det siste året. 
Det er ressursbesparende og positivt. 
 

Andelen innbyggere med vannmåler er ganske lavt 
målt mot resten av landet. Det positive er at 
andelen har økt noe i løpet av de tre siste årene. 
 
Beregnet alder på vannledningsnettet er middels. 
Spillvannsnettet (avløpsnettet) har litt lavere alder 
enn normalen i norske kommuner. Lav alder bør 
indikere høy kvalitet på anlegget. 
 
Estimert vannlekkasje bør også kunne si noe om 
kvaliteten på ledningsnettet. Lekkasjen er litt mindre 
enn tidligere ifølge oppdaterte tall. 
 
Fornyingstakten på ledningsnettet (både vann og 
avløp) er god i Rælingen, og vi ligger her blant de 
beste kommunene. 
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Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Økonomisk utvikling 
 
Frem til 2012 har økonomien til Rælingen 
kommune vært preget av små marginer og 
stramme rammer. En regelendring om 
regnskapsføring av momskompensasjon fra 
investeringer ble tilpasset økonomisk ved å innføre 
betydelige innsparingstiltak i budsjettene i perioden 
2010-2012 på til sammen godt over 30 mill. I 
budsjettprosessen 2012 var strategien nøkterne og 
realistiske rammer, og økonomiske ubalanser ble 
rettet opp.  
 
I 2012 og 2013 gikk kommunens økonomi med 
overskudd, slik at det ble tilført betydelige beløp til 
disposisjonsfondet, som ved utgangen av 2013 var 
på 73,2 mill.  
 
I budsjettet for 2014 ble det funnet rom for 
styrkingstiltak for tilsammen ca 27 mill, som 
inneholdt flere nye stillinger, styrking av skole-
rammene, barnevern og ressurskrevende tjenester. 
Gjennom året i 2014 ble det brukt betydelige deler 
av disposisjonsfondet, til sammen nesten 33 mill til 
blant annet egenkapitalinnskudd ved bytte av 
pensjonsleverandør, forliksavtale for anskaffelse 
ved utvidelse av Løvenstadtunet, grunnerverv og 
barneskiheis i Marikollen. Reell saldo på 
disposisjonsfondet ved utgangen av 2014, korrigert 
for en strykning i regnskapsavslutningen, var ca 40 
mill.  
 
I 2015 ble det innarbeidet styrkingstiltak for ca 35 
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 
ble det avsatt ca 4 mill på flyktningefondet, og 
regnskapet ble avlagt med et positivt resultat på 6,6 
mill.  
 

I statsbudsjettet for 2016 ble det lagt til grunn om 
lag 28 mill i realvekst for Rælingen. Nesten hele 
denne veksten ble disponert gjennom ulike 
styrkingstiltak i rammene – 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 
hjemmesykepleien og ETT, enkeltstillinger innen 
fysioterapi og dagsenter, samt bemanning av 
utvidelse av Løvenstadtunet og økt omfang av 
ressurskrevende enkeltbrukere. Prognosene ved 2. 
tertial 2016 viser et mindre underskudd. 
 
Historisk utvikling disposisjonsfond 
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Budsjett 2017 
 
Økningen i skatt og rammetilskudd (frie inntekter) 
fra 2016 til 2017 er beregnet til 44,1 mill, Økte 
finanskostnader og endringer i øvrige sentrale 
poster gir et redusert handlingsrom på 6,1 mill, slik 
at det for 2017 gjenstår 38 mill å fordele ut i 
budsjettet.  
 
Deflator (vekst i frie inntekter som skal kompensere 
kommunene for lønns- og prisvekst) utgjør ca 21 
mill i 2017, og er fordelt ut på en sentral lønns-
avsetning og på enhetene for økte kostnader 
knyttet til lønns- og prisvekst.  
 
Økte frie inntekter begrunnet i satsingsområder, 
oppgaveendringer etc. er vurdert disponert på 
bakgrunn av anslag på beløpene og vurderinger 
knyttet til intensjonene i statsbudsjettet.  
 
For å skape et handlingsrom i budsjettprosessen 
ble det innarbeidet et prosentvis kutt i alle enheter 
unntatt barnehagene i rammene for 2017. Dette er 
begrunnet i negative enhetsprognoser i 2016 og 
kjente nye behov i 2017, som det ikke var nok 
handlingsrom i 2017 til å håndtere. I kommune-
styrets behandling ble også skolene skjermet mot 
kutt, mens støtteenheter, teknisk og pleie og 
omsorg fikk ytterligere kutt.  
 
Etter en innsparing på til sammen 8,2 mill ble det 
mulig å innarbeide 23,6 mill i enhetsrammene 
utover lønns- og prisvekst. 
 
Den stramme budsjettsituasjonen gjorde at det ikke 
ble mulig å reservere en buffer gjennom et 
disponibelt netto driftsresultat i budsjettet for 2017. 

Disponert vekst i frie inntekter 2017 
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Statsbudsjettet 2017 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2017 legger 
regjeringen opp til en realvekst i kommune-
sektorens samlede inntekter på 3,4 mrd. Av den 
samlede veksten er 4,075 mrd frie inntekter og 
tilsvarer en realvekst på 1,2 %. Midlene fordeles 
med 3,625 mrd på kommunene og 0,45 mrd på 
fylkeskommunene. Realveksten skal bidra til å 
møte kommunesektorens utfordringer knyttet til 
økte demografikostnader, pensjonskostnader 
utover normal lønnsvekst, og rentekostnader.  
 
Utover realveksten i frie inntekter ligger det til grunn 
særskilte satsinger og oppgaveendringer. Staten 
begrunner deler av realveksten med 
satsingsområder de vil at kommunene skal styrke, 
og ved endrede oppgaver med økonomiske 
konsekvenser blir kommunene kompensert eller 
trukket i frie inntekter.  
 
Deflator (forventet lønns og prisvekst i 
kommunesektoren) for 2017 er anslått til 2,5 %, 
hvorav lønnsvekst er 2,7 %. Når vi summerer 
deflator, realvekst og oppgaveendringer, får vi 
nominell vekst i frie inntekter.  
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige 
skatteytere fordeles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner gjennom maksimalsatser på 
skattøre. Den kommunale skattøren foreslås satt til 
11,8 % i 2017. Nivået på skattøre påvirker 
skatteandelen (fordelingen av frie inntekter på skatt 
og rammetilskudd).  

Særskilte satsninger og oppgaveendringer 

 
Den statlige satsingen på tidlig innsats i skolen 
utgjør ca 500 000,- for Rælingen, og styrkingen er 
innarbeidet i skolene gjennom en videreføring av 
ressurslærerordningen som var en forsøksordning. 
Ressurslærerordningen har likhetstrekk med 
intensjonene i satsingen i statsbudsjettet  
 
Den økte satsingen på rusfeltet følger Rælingen 
opp gjennom oppbemanning av ny bolig for 
rusmiddelavhengige på Norumlia. Statlig 
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
følger vi opp gjennom allerede etablerte funksjoner 
innen hjemmebaserte tjenester og tjenestekontoret, 
som ambulante team og koordinator.  
 
Den opptrappede satsingen på skolehelsetjeneste 
utgjør i 2017 2 636 000,- for Rælingen. Dette utgjør 
en styrking fra 2016 på ca 200 000,-. Rælingen har 
i opptrappingsperioden fra 2014 styrket området 
med økt bemanning på helsestasjonen, og årets 
opptrapping i frie inntekter vurderes som en 
delfinansiering av denne styrkingen.  
 
I forhold til oppgaveendringene har Rælingen 
allerede iverksatt aktivitetsplikt for sosialhjelps-
mottakere, og det er vurdert at allerede etablert 
løsning for øyeblikkelig hjelp også kan håndtere 
tilfeller innen psykisk helse og rus uten større 
tilpasninger. Styrkinger innen boligsosialt arbeid er 
ivaretatt gjennom deltakelse i et boligsosialt 
prosjekt gjennom Husbanken. Rælingen får 
gjennom statsbudsjettet kr 356 000,- for tilskudd til 
frivillighetssentraler, og dette er innarbeidet i 
budsjettrammen til kultur- og fritidsenheten. 
 
Helårseffektene av satsingene i 2016 er også 
innarbeidet i kriteriemodellene til skoler og 
barnehager. 
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Fram mot 2025 
 
Beregnet handlingsrom og innsparingsbehov 

 
 
 
Videre i perioden fram mot 2025 er det i inntekts-
beregningene lagt til grunn en nasjonal realvekst i 
kommunesektoren på samme nivå som i 2017 og 
en befolkningsvekst i Rælingen basert på lokale 
befolkningsprognoser, slik at vi forventer større 
uttelling av realveksten i perioden framover etter 
hvert som befolkningsveksten øker.  
 
Befolkningsprognosene er også lagt til grunn for å 
beregne et forventet økt behov i tjeneste-
produksjonen, blant annet er skolerammene 
oppjustert etter forventet elevtallsvekst.  
 
Det er lagt til grunn en høy befolkningsvekst 
framover, og høy vekst gir både muligheter og 
utfordringer. Høy vekst fører til større kompleksitet 
og uforutsigbarhet i tjenestebehovene, men gir 
også mulighet til fleksibilitet i tjenesteytingen 
gjennom å tenke nytt, eksempelvis i forhold til 
innretning av nye bygg ved utskifting, og ved at 
bemanningen øker og vi får mer kompetanse. De 
økonomiske utfordringene knyttet til høy 
befolkningsvekst er blant annet økt belastning på 
driftsbudsjettet ved store investeringer og høy 
lånegjeld, og økt risiko for feildimensjonering av 
investeringer ved usikkerhet i prognosene.  
 
Med planlagt investeringsvolum ser vi at en større 
andel av realveksten vil gå med til å betale renter 
og avdrag i perioden fremover.  
 
Investeringene gjennomføres for å legge til rette for 
befolkningsveksten, blant annet gjennom økt skole-
kapasitet. Økte finanskostnader knyttet til nye låne-

opptak blir en utfordring en periode fram til vi 
forventer økte inntekter fra befolkningsveksten, og 
vi vil i denne perioden være ekstra utsatt for 
endringer i rente- og finansmarkedet. Forenklet kan 
man si at vi investerer i forkant av befolknings-
veksten, og det innebærer at vi må tilpasse 
økonomien etter dette. Mot slutten av perioden 
forventer vi at en redusert investeringstakt vil 
dempe veksten i finanskostnadene, samtidig som 
inntektsveksten har økt, men vi kan legge til grunn 
at vi nå med liten kunnskap om fremtidige 
innbyggere, sannsynligvis har undervurdert 
investeringsbehovet mot slutten av 10 års-perioden. 
Vi bør derfor innrette oss permanent. 
 
Slik det ser ut nå har vi en økonomiplan med 
stramme rammer uten buffere, men i balanse i 
2018 og 2019, før det oppstår et innsparingsbehov i 
perioden 2020-2022. I beregningene anslår vi at vi 
må gradvis over noen år må redusere driften vår 
med om lag 40 mill. Dersom rentenivået øker, vil 
utfordringsbildet bli vesentlig større. 
 
I et lengre tidsperspektiv forventes det et utgifts-
press knyttet til flere ulike faktorer. Demografi vil 
være en utfordring, både knyttet til befolknings-
sammensetning og befolkningsvekst. Eldrebølgen 
vil gi en lavere andel yrkesaktive og en høyere 
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. 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realvekst 16 200 19 300 22 400 26 300 26 800 27 300 27 800 28 400

Økte finanskostnader og øvrige fellesposter-4 800 -9 800 -17 100 -15 600 -10 800 -6 300 -1 400 -1 900

Handlingsrom 11 400 9 500 5 300 10 700 16 000 21 000 26 400 26 500

Behov for styrking av tjenester 11 400 9 500 15 300 20 700 36 000 21 000 26 400 26 500

Innsparingsbehov 0 0 10 000 10 000 20 000 0 0 0
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Økonomiske indikatorer  
 
Det er etablert en rekke økonomiske nøkkeltall som 
mål på sunn økonomi i kommunene, og det er 
anbefalt å se flere i sammenheng. Vi har valgt å 
fokusere på nøkkeltall i prosent av brutto drifts-
inntekter, for å se utviklingen i ulike økonomiske 
størrelser i sammenheng med inntektsveksten 
knyttet til befolkningsvekst. I nøkkeltallene er en 
innsparing på 40 mill fordelt på årene 2020-2022 
innarbeidet.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

 
 
Netto driftsresultat angir om den løpende driften er 
robust og har nok reserver til å møte kostnads-
svingninger. Det foreligger to anbefalinger over 2 % 
og over 3-5 %. Rælingen ligger historisk i underkant 
av anbefalingene. 2014 tilsynelatende positivt, men 
egentlig et underskudd (-2,1 %) hvis vi korrigerer 
for tilbakebetalingen fra NRV og RA2. I 2015 ble 
resultatet ok, litt under anbefalt nivå. Prognosene 
for 2016 er negative, og det er ikke lagt inn noen 
løpende reserver gjennom netto driftsresultat i 
perioden fremover. 
 
Forventet utvikling 

 
 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

 
 
Størrelsen på disposisjonsfondet representerer 
oppsparte midler og angir kommunens evne til å 
håndtere perioder med endrede betingelser uten å 
måtte endre tjenestetilbudet. Anbefalingen er over  
4 %. Rælingen kommune balanserer også her på 
grensen av anbefalingene, etter at det ble disponert 
relativt store beløp til å dekke flere påløpte 
engangskostnader i 2014. 
 
 
 
 
Forventet utvikling 
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Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 

 
Gjeldsgraden angir kommunens evne til å betjene 
lånene. Anbefalingen sier under 100 %, altså at en 
kommune ikke bør ha høyere gjeld enn inntekter. 
Rælingen har de siste årene ligget rett innenfor 
anbefalt nivå, men vippet over grensen i 2015.  
 
Rælingen kommune har planlagt et høyt 
investeringsnivå i perioden fremover, og siden 
investeringene planlegges før innbyggerveksten 
forventes, står vi overfor en periode med høy 
gjeldsgrad før inntektene stiger som følge av 
befolkningsveksten. Dette er en periode der vi vil 
være ekstra sårbare for endringer i finansmarkedet, 
og i denne perioden må det gjøres tilpasninger i 
driften for å møte de økte finanskostnadene som 
følger av låneopptakene. 
 
I de fremskrevne tallene vil gjeldsgraden komme 
opp i 170 % før den går ned igjen etter hvert som 
lånene tilbakebetales og nye innbyggere gir økte 
inntekter.  
 
 
 
 
Forventet utvikling 

 
 
 

Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter 

 
Finanskostnadene viser hvor stor andel av 
inntektene som er bundet opp i å betjene lån, og 
dermed et uttrykk for belastningen lånegjelden har 
på driftsbudsjettet. Anbefalingen sier at 
finanskostnadene ikke bør utgjøre mer enn 6 % av 
driftsinntektene. Dagens nivå er innenfor 
anbefalingene. Det lave nivået i 2014 skyldes 
tilbakebetalingen fra NRV og RA2.  
 
Med et planlagt høyt låneopptak i perioden 
fremover vil finanskostnadene øke kraftig og en 
vesentlig andel av kommunens handlingsrom vil bli 
bundet opp. Det er også stor usikkerhet i 
finansmarkedet framover, knyttet til rentenivå, 
marginpåslag på nye lån, samt nasjonal og 
internasjonal økonomi. Det er også varslet en 
endring i beregningene av minimumsavdrag i 
høringsforslaget til ny kommunelov, som vil 
innebære en ytterligere kostnadsøkning for oss, 
men også bidra til raskere nedbetalingstid på 
lånene.  
 
Toppnivået i de fremskrevne tallene tilsvarer ca 10 
%. 
 
Forventet utvikling 
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Drift 
 
Hovedoversikt 

 
 
 
Driftsbudsjettet viser forventede løpende inntekter 
og hvordan de er disponert. Budsjettet består av 
sentrale budsjettposter og enhetsrammer.  
 
Kommunen har 3 rente- og avdrags-
kompensasjonsordninger. Det er 2 i Husbanken på 
hhv pleie- og omsorgsbygg og skolebygg, samt en i 
Utdanningsdirektoratet på skolebygg. 2017 er siste 
år for ordningen i Utdanningsdirektoratet. Det er 
lagt til grunn en gjennomsnittlig rente i Husbanken 
på 1,6 %. 
 
Enhetenes budsjettrammer skal finansiere 
enhetenes løpende drift og utvikling med 
rammestyring som prinsipp.  
 
Det er lagt til grunn en forventet årlig overføring til 
investeringsregnskapet som inndekning for egen-
kapitalinnskudd til KLP, vår pensjonsleverandør.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Just bud 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Skatt og rammetilskudd 833 720 877 800 894 000 913 300 935 700 962 000 988 800 1 016 100 1 043 900 1 072 300

Rentekompensasjon 4 200 3 500 3 100 3 100 3 000 3 000 3 000 2 900 2 800 2 600

Sentrale inntekter 837 920 881 300 897 100 916 400 938 700 965 000 991 800 1 019 000 1 046 700 1 074 900

Enhetsrammer 771 322 798 300 809 700 819 200 819 500 831 200 845 200 868 200 889 600 911 100

Sentral lønn og pensjon -567 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250

Sentrale driftskostnader 5 750 6 850 6 450 6 050 5 850 5 850 7 350 7 350 7 350 7 350

Finans 62 600 66 500 71 300 81 500 98 700 114 300 123 600 129 800 131 100 132 800

Overføring til investering 1 900 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

Sentrale kostnader 69 683 83 000 87 400 97 200 114 200 129 800 140 600 146 800 148 100 149 800

Udekket/udisponert -3 085 0 0 0 5 000 4 000 6 000 4 000 9 000 14 000

Til/fra disposisjonsfond 3 085 0 0 0 -5 000 -4 000 -6 000 -4 000 -9 000 -14 000

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Handlingsprogram 2017-2020 

 
 

67 

Skatt og rammetilskudd 

 
 
 
Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og 
er inntekter kommunen kan disponere uten andre 
bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. 
Gjennom inntektssystemet fordeles de frie 
inntektene på kommunene.  
 
Skatt 
Ved budsjettering av skatteinntekter legges det til 
grunn en fremtidig skattevekst på nivå med landet. 
Skatteveksten i 2015 ble 4,8 % i Rælingen og 6 % 
for landet. Historisk har vi skattevekst på omtrent 
samme nivå som landet, men har de siste årene 
hatt både litt høyere og litt lavere, uten at vi ser noe 
bestemt mønster. Med høy inn- og utflytting er også 
inntektsgrunnlaget til innbyggerne variabelt. I 
anslaget for 2017 er det lagt til grunn en skattevekst 
på 9,6 % i 2016 og 2,3 % for 2017. Det nasjonale 
anslaget for 2016 er 8,7 %, men Rælingen ligger 
godt over nasjonale anslag hittil i år 
 
Rammetilskudd 
Rammetilskuddet til kommunene består av flere 
deler. Den største delen er innbyggertilskuddet, 
som fordeles med et likt beløp pr. innbygger, kr 
23 300,- i 2017. 
 
Det foretas en omfordeling av innbyggertilskuddet 
fra kommuner som er rimeligere å drive til de som 
er dyrere, og dette utgjør utgiftsutjevningen. I 
kriteriene defineres Rælingen som lettdrevet, og får 
dermed et trekk i tilskuddet på 39,2 mill i 2017. 
Størst trekk får vi fordi vi har vesentlig færre eldre 
enn landsgjennomsnittet. Samtidig får vi tilført 
midler fordi vi har flere barn i barnehage- og 
skolealder enn landsgjennomsnittet. 
 

I nytt inntektssystem er det fra 2017 innført en 
gradering av basistilkuddet, som tidligere var et likt 
beløp pr. kommune, og som nå differensieres 
basert på reiseavstander. Hensikten med endringen 
er at det ikke skal være økonomisk gunstig å ikke 
slå sammen kommuner. Endringen gir Rælingen ca 
2 mill i redusert rammetilskudd. 
 
Overgangsordninger skal skjerme kommuner mot 
brå nedganger i rammetilskuddet fra år til år. 
Rælingen er i vekst og er derfor bare med og 
finansierer ordningen. 
 
Gjennom særskilte fordelinger ligger det i de frie 
inntektene til Rælingen ca 3 mill i 2017, en økning 
på ca kr 600 000,- fra 2016, som er begrunnet i en 
opptrappet styrking av helsestasjon og skolehelse-
tjenesten, samt kompensasjon for at kommunene 
overtar finansieringsansvaret for frivillighets-
sentraler fra 2017. 
 
Skjønnsmidler blir fordelt skjønnsmessig av 
Fylkesmannen, og kan brukes til å kompensere 
kommunene for spesielle forhold som ikke fanges 
opp i det ordinære inntektssystemet. For Rælingen 
er dagens nivå forutsatt videreført.  
 
Veksttilskuddet skal kompensere kommuner med 
store investeringsbehov knyttet til høy befolknings-
vekst. Ordningen er styrket de siste årene, og 
høyere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet 
gir Rælingen økt rammetilskudd.  
 
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. For 2017 er 
det lagt til grunn en forventet inntekt knyttet til et 
lavere skattenivå enn landsgjennomsnittet.  
 

  

Just bud 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Skatt -470 300 -491 900 -497 900 -507 400 -517 500 -529 700 -542 200 -555 100 -568 300 -581 900

Innbyggertilskudd -394 300 -409 400 -419 700 -431 100 -443 300 -457 400 -471 700 -486 100 -500 700 -515 500

Utgiftsutjevning 45 400 39 200 38 100 37 100 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300

Overgangsordninger 1 000 1 700 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Endringer saldert budsjett -1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Særskilt vurdering -2 400 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Skjønnsmidler -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200

Veksttilskudd -5 300 -6 000 -4 000 -1 400 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Inntektsutjevning -3 200 -5 200 -5 300 -5 300 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Rammetilskudd -363 420 -385 900 -396 100 -405 900 -418 200 -432 300 -446 600 -461 000 -475 600 -490 400

Skatt og rammetilskudd-833 720 -877 800 -894 000 -913 300 -935 700 -962 000 -988 800 -1 016 100 -1 043 900 -1 072 300
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Sentral lønn og pensjon 

 
 
 
Lønnsavsetning 
I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet 
årslønnsvekst på 2,7 % i 2017. Beregnet anslag på 
overhenget fra 2016 er anslått til 0,9 % og 
lønnsglidning 0,2 %. Kommunens lønnsavsetning 
for 2017 er beregnet i forhold til dette anslaget. 
Kommunen har et mål om å øke kompetansen 
blant ansatte. Derfor er det flere ansatte som nå er 
under utdanning i regi av kommunen. Der hvor 
lønnen til den ansatte økes som en konsekvens av 
økt kompetanse i forhold til dette, vil enheten 
kompenseres for økte kostnader. Dette er det tatt 
høyde for i lønnsavsetningen. Samlet er det avsatt 
11,25 mill i 2017. 
 
Seniorordning og personforsikringer 
Samlet budsjettert kostnader for seniorordningen, 
OU-midler, gruppeliv og ulykkesforsikringer er 
beregnet til 3 mill for 2017. 
 
Pensjon 
Det avsettes en fast prosentsats av 
lønnskostnadene ute på enhetene til dekning av 
kommunens pensjonskostnader. Noe som er 
innarbeidet i enhetenes budsjettrammer. I tillegg 
avsettes det sentralt 2,4 mill til dekning av årlig 
egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er budsjettert som 
en overføring til investeringsregnskapet. 
Differansen mellom hva som forventes avsatt ute 
på enhetene og budsjettert pensjonskostnad for 
2017, motregnes sentralt. For 2017 utgjør dette 
anslaget en mindrekostnad på 7 mill. Dette 
anslaget videreføres i planperioden.  

Regnskapsmessig pensjonskostnad er betydelig 
lavere enn innbetalt premie, noe som gir store 
premieavvik. Premieavviket er en kostnad som 
utsettes og som kommer som en kostnad året etter 
med en amortiseringstid på 7 år. I de siste årene 
har kommunen benyttet premiefond for å holde 
premieavviket så lavt som mulig, noe vi også 
sannsynligvis kan gjøre i 2017, men om dette er 
mulig videre avhenger av hva som årlig tilføres 
premiefondet. Det er derfor stor usikkerhet knyttet 
til pensjonskostnadene fremover i planperioden. 
 
I 2017 er forventet regnskapsmessige 
pensjonskostnad 64,5 mill, hvorav innbetalt 
pensjonspremie utgjør 92,6 mill og premieavvik 
23,9 mill. Premiefondet er ved utgangen av 2016 
forventet å være 15,5 mill og akkumulert 
premieavvik per 15.12.15 var 44,4 mill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Just bud 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lønnsavsetning 1 133 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250

Seniorordning 2 200 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

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

Pensjon -5 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Sentral lønn og pensjon -567 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250
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Sentrale driftskostnader 

 
 
 
Driftstilskudd Kirkelig fellesråd og andre 
trossamfunn 
Driftstilskuddet til kirkelig fellesråd er oppjustert fra 
2016 med kommunal deflator tilsvarende 2,5 %. 
 
Driftstilskuddet til andre trossamfunn følger 
automatisk nivået til kirkelig fellesråd per medlem 
og er videreført på samme nivå i perioden.  
 
Internfakturering 
Øyeren IKT belastes for renter og avdrag av 
investeringene de foretar. Samtidig betaler 
kommunen avdrag utover minsteavdrag knyttet til 
disse investeringene. Fra 2017 vil det bli en 
lignende ordning knyttet til investeringen på IKT 
systemer som gjelder utskifting av elev PC`er. 
 
Gebyrinntekter og bankgebyrer 
Gebyrinntekter er inntekter fra fakturagebyr, 
purregebyr og morarenter. Bankgebyrer er 
omkostninger vi betaler til banken knyttet til ulike 
banktjenester.  
 
 
 
 
 
 

Avskrivninger 
Budsjettet for avskrivninger i 2017 er beregnet med 
utgangspunkt i balanseførte verdier på eiendeler og 
anleggsregisteret ved utgangen av 2015 og et 
estimat på nye investeringer i 2016. Avskrivningene 
er estimert ut fra levetid og kostpris, og er videreført 
på samme nivå videre i perioden, men vil øke 
gjennom et økt investeringsvolum. Avskrivningene 
har ingen direkte effekt på resultatet, men skal 
bruttoføres og synliggjøres i regnskapet. Avdragene 
beregnes på bakgrunn av avskrivningene, og økte 
avskrivninger vil dermed gi utslag i økte 
avdragsutgifter ved et høyt investeringsvolum. 
 
 
 
 
 

  

Just bud 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tilskudd Kirkelig fellesr. 7 870 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070

Tilskudd andre trossamf. 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180

Internfakturering -3 400 -2 500 -2 900 -3 300 -3 500 -3 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Gebyrinntekter -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Bankgebyrer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Avskrivninger 50 000 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500

Motpost avskrivninger -50 000 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500 -58 500

Sentrale driftskostnader 5 750 6 850 6 450 6 050 5 850 5 850 7 350 7 350 7 350 7 350
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Finans 

 
 
 
Kommunen har i 2016 inngått ny bankavtale som 
gir ca 1 % lavere rente på innskuddene enn avtalen 
som gikk ut. Renteinntektene for 2017 er basert på 
betingelsene i kommunens nye bankavtale og at 
gjennomsnittlig innskudd er 200 mill. 
 
Avdragene er beregnet som minsteavdrag, men 
med ekstraordinære avdrag knyttet til 
investeringene i Øyeren IKT. I 2017 er gjennom-
snittlig levetid på anleggsmidlene beregnet å være 
30,0 år. Det er ikke lagt inn at minsteavdrags-
beregningen kan endres som en følge av ny 
kommunelov. Det vil gi en økning på ca 5 mill 
dersom forslaget som er ute på høring blir 
gjeldende. 
 
Renteutgiftene for 2017 er basert på en gjennom-
snittlig rente på låneporteføljen på 2,0 %. Rente-
utgiftene i hele perioden er basert på dagens 
prising av 3 mnd NIBOR. Den er forventet å være 
1,0 % i 2017 og øke til 1,9 % i 2025. I tillegg er det 
lagt på en margin på 50 pkt (0,5 %) på alle nye lån. 
Marginene varierer med løpetiden på lånene. I dag 
prises det til ca 0 pkt ved 3 mnd lån og ca 100 pkt 
ved 10 årige lån. Porteføljerenta i 2025 er i dette 
scenariet 2,5 %. 
 

Markedet priser rentene fremover i tid med 
utgangspunkt i Norges banks rentebane. 
Rentebanen er den forventede fremtidige renta gitt 
Norges banks syn på fremtiden. Norges bank 
opererer også med en rentevifte for å si noe om 
usikkerheten i sin forventede rentebane. 
 
Dersom det legges til grunn det høye anslaget i 
Norges banks rentevifte, 3 mnd NIBOR på 6,7 % i 
2025, så vil kommunens porteføljerente bli 6,9 %. 
Sammen med økte avdrag som en følge av ny 
forventet kommunelov som vil finansutgiftene 
utgjøre 15 % av brutto driftsinntekter i 2015. Dette 
er skyhøyt over fylkesmannens anbefaling på 6 %. 
Andelen vil være fortsatt økende i 2025. Det betyr 
at befolkningsveksten som er lagt til grunn er altså 
ikke stor til å dekke 0,5 % økning i NIBOR-renta.  
 
En annen konsekvens av å ha et høyt gjeldsnivå er 
at markedet kan oppfatte kommunen som mer 
risikabel å låne ut penger til. I dag er det slik at 
ROBEK-kommuner betaler ca 10 pkt høyere rente 
enn andre. På en portefølje på 2 mrd så utgjør 
dette 2 mill. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Just bud 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Renteinntekter -6 900 -5 000 -5 200 -6 200 -7 000 -7 700 -8 800 -9 500 -10 100 -10 800

Renteutgifter 27 700 29 100 30 100 34 800 43 200 50 300 56 500 59 400 60 200 61 500

Avdrag 41 800 42 400 46 400 52 900 62 500 71 700 75 900 79 900 81 000 82 100

Finans 62 600 66 500 71 300 81 500 98 700 114 300 123 600 129 800 131 100 132 800
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Driftstiltak 
 
Utvikling enhetsrammer 2016-2017 

 
  

Just bud 
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Politisk virksomhet 5 935 250 40 -60 100 6 270

Rådmannskontoret 21 022 -1 875 0 -2 390 1 600 18 360

Organisasjonsenheten 18 778 -139 125 -180 500 19 080

Økonomienheten 13 891 50 -50 -140 170 13 920

Øyeren IKT 12 430 -2 380 0 0 0 10 050

Eiendomsenheten 32 090 -1 010 0 -310 3 770 34 540

Støtteenheter 104 146 -5 104 115 -3 080 6 140 102 220

Blystadlia skole og barnehage 18 400 864 0 0 0 19 260

Fjerdingby skole 23 062 372 0 0 0 23 430

Løvenstad skole 17 943 -69 0 0 0 17 870

Nordby skole 10 658 280 0 0 0 10 940

Rud skole 23 722 10 0 0 0 23 730

Marikollen u-skole 29 650 1 123 0 0 250 31 020

Sandbekken u-skole 24 357 634 0 0 0 24 990

Smestad skole 17 284 2 459 0 0 0 19 740

Felles skoler 5 207 -4 290 0 0 4 800 5 720

Skoler 170 283 1 383 0 0 5 050 176 700

Mårbakken barnehage 2 636 -2 640 0 0 0 0

Sannum barnehage 10 916 -688 0 0 0 10 230

Elgen barnehage 6 925 -368 0 0 0 6 560

Løvlia barnehage 8 678 -493 0 0 0 8 190

Lilleborg og Torva barnehage 16 259 -1 254 0 0 0 15 010

Løvenstad barnehage 8 514 -1 087 0 0 0 7 430

Heimen barnehage 7 380 -323 0 0 0 7 060

Felles barnehager 74 731 6 566 750 0 2 450 84 500

Barnehager 136 039 -287 750 0 2 450 138 980

Kultur- og fritidsenheten 14 221 -94 0 -140 1 095 15 080

Kultur 14 221 -94 0 -140 1 095 15 080

Enhet familie og helse 65 530 1 257 2 100 -660 -210 68 020

Nav 25 886 530 565 -260 1 200 27 920

Hjemmebaserte tjenester 64 150 -284 0 -670 2 910 66 110

Institusjonstjenester 85 955 1 482 0 -920 4 310 90 830

Tilrettelagte tjenester 78 901 -272 660 -810 3 340 81 820

Tjenestekontoret for helse og omsorg 26 224 -184 300 -260 2 260 28 340

Felles helse og omsorg -18 630 0 0 -720 620 -18 730

Helse og omsorg 328 016 2 529 3 625 -4 300 14 430 344 310

Kommunalteknikk 23 331 730 500 -240 765 25 090

Kommunalteknikk, selvkost -8 600 -200 0 0 0 -8 800

Utbyggingsservice 4 886 17 20 -400 1 200 5 720

Utbyggingsservice, selvkost -1 000 0 0 0 0 -1 000

Teknisk 18 617 547 520 -640 1 965 21 010

Enhetsrammer 771 322 -1 026 5 010 -8 160 31 130 798 300



 

 
 

72 

Tekniske justeringer i enhetsrammene 

 
 
 
Lønns- og prisjustering i enhetsrammene 

 
 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Politisk virksomhet Valg 500 0 500 0 500 0 500 0 500

Politisk virksomhet Folkeavstemming komm.reform (ettårig) -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250

Rådmannskontoret Utredninger fremt. invest. (ettårig i HP 16-19) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Rådmannskontoret Utredning helsebygg (toårig i 1. tertial 2016) 0 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350

Økonomienheten Reversert statliggj. skatteoppkr. (helårseff.) -990 -990 -990 -990 -990 -990 -990 -990 -990

Øyeren IKT Felles infrastruktur og just. rente for int.fakt. -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420

Eiendomsenheten Midl. stillingsressurs (ettårig i HP 16-19) -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550

Eiendomsenheten Lønnskostnader (toårig tiltak i 1. tertial 2016) 0 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200

Løvenstad skole Tilrettelagt tilbud (toårig tiltak i 1. tertial 2016) 0 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790 -790

Felles skoler Ressurslærerordningen revurd. fra 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kultur- og fritidsenheten Kulturskole i SFO revurderes fra 17/18 -250 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

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

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

Hjemmebaserte tjenester Dokumentasjonsrom samlok. (ettårig tiltak) -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140

Tjenestekontoret for helse og omsorgProsjekt 20 % innsatsteam (ettårig tiltak) -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Kommunalteknikk Spillemidler barneskiheis (ettårig tiltak) 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Kommunalteknikk Lærlinger (toårig tiltak) 0 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140

Kommunalteknikk, selvkost Justerte selvkostrammer -200 -1 600 -3 000 -4 200 -5 400 -6 400 -7 500 -8 600 -9 500

Utbyggingsservice, selvkost Justerte selvkostrammer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum konsekvensjusteringer -2 820 -6 450 -7 350 -9 050 -9 750 -11 250 -11 850 -13 450 -13 850

1. tertial 2016 - konsekv.just. -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450 -3 450

2. tertial 2016 - konsekv.just. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reversert overf. fra 2015 405 405 405 405 405 405 405 405 405

Overheng lønnsoppgj. 2016 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389

Kriteriemodeller -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550

Sum tekniske justeringer -1 026 -4 656 -5 556 -7 256 -7 956 -9 456 -10 056 -11 656 -12 056

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Politisk virksomhet Økt tilskudd kontrollutvalg 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Organisasjonsenheten Prisøkning kontingenter og lisenser 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Organisasjonsenheten Lønnsglidning tillitsvalgte 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Økonomienheten Økt tilskudd revisjon -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Eiendomsenheten Indeksregulering (inntekter og utgifter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felles barnehager Prisøkning tilskudd ikke-kommunale bhg 750 750 750 750 750 750 750 750 750

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

Enhet familie og helse Økt tilskudd legevaktsamarbeid 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Nav Økt tilskudd Romerike krisesenter 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Nav Prisøkning statens veil. satser sosialhjelp 445 445 445 445 445 445 445 445 445

Tilrettelagte tjenester Prisøkning kjøp av praktisk bistand 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Tjenestekontoret for helse og omsorgPrisøkning kjøp av BPA og avlastning 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Kommunalteknikk Økt tilskudd NRBR 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Utbyggingsservice Økt tilskudd regionkontor landbruk 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sum 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010 5 010
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Styrking i enhetsrammene 

 
 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rådmannskontoret Ny kommunalsjef 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Rådmannskontoret Driftskonsekvenser av nye IKT-systemer 0 250 450 650 850 1 050 1 250 1 450 1 650

Rådmannskontoret Styrkning IKT og innovasjon 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Politisk virksomhet Ny valgkrets 100 0 70 0 70 0 70 0 70

Politisk virksomhet Opplæring folkevalgte 0 0 0 200 0 0 0 200 0

Organisasjonsenheten Lærlinger 160 450 600 600 600 750 900 1050 1050

Organisasjonsenheten Bemanning 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Økonomienheten Nye moduler Visma 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Eiendomsenheten Driftskonsekvenser nye bygg 2 340 2 170 5 320 9 100 11 910 13 340 14 770 14 770 14 770

Eiendomsenheten Fornying av bilpark 140 240 380 380 380 380 380 380 380

Eiendomsenheten Fyrkjele rådhuset 240 0 0 0 0 0 0 0 0

Eiendomsenheten Paviljonger utvidelse 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Eiendomsenheten Paviljonger nedtrapping 0 0 -600 -2 500 -3 950 -3 950 -3 950 -3 950 -3 950

Eiendomsenheten Inntekt nærvarmeanlegg 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500

Felles skoler Utvikling i elevtall 4 000 9 000 12 000 17 000 22 000 28 000 33 000 38 000 44 000

Felles skoler Ny naturfagstime - helårseffekt 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Felles skoler Særskilt norskopplæring 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Marikollen u-skole Økt elevtall FINE 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Felles barnehager Utvikling i barnetall 0 3 300 3 300 3 300 8 300 13 300 18 300 23 300 28 300

Felles barnehager Økt behov ekstraressurser 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450

Felles barnehager Moderasjonsordninger 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Felles barnehager Lønn ekstraressurs kompetanseheving 600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Kultur- og fritidsenheten Elevtallsvekst kulturskolen 130 220 290 360 430 500 570 640 710

Kultur- og fritidsenheten Frivillighetssentraler 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Kultur- og fritidsenheten Økt administasjonsressurs kulturskolen 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Kultur- og fritidsenheten Integrering og mangfold i idretten (IMIID) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Kultur- og fritidsenheten Videreføre kulturskoletimen 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Kultur- og fritidsenheten Rælingen skolekorps 10 % dirigent 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kultur- og fritidsenheten Driftstilskudd idrettsanlegg 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Enhet familie og helse Økning i plasserte barn i barnevernet 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Enhet familie og helse Helseadministrasjon 40 % stilling 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Enhet familie og helse Basistiltsk. fastleger, lege- og barnevernvakt 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Enhet familie og helse Generell bruk av tilskudd flyktningstjenesten -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050

Enhet familie og helse 50 % fysioterapeut 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Nav Økning sosialhjelp 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Hjemmebaserte tjenesterBoliger for mennesker med rusmiddelavh. 2 560 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680

Hjemmebaserte tjenesterAktivitetsøkning hjemmetj. 1,7 årsverk 550 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Hjemmebaserte tjenesterRessurskrevende tjenester -200 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400

Institusjonstjenester Ressurskrevende tjenester 210 -7 760 -7 760 -7 760 -7 760 -7 760 -7 760 -7 760 -7 760

Institusjonstjenester Utvidelse av Løvenstadtunet 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Institusjonstjenester Vikarpool Løvenstadtunet 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Tilrettelagte tjenester Aktivitetsøkning 320 600 600 600 600 600 600 600 600

Tilrettelagte tjenester Utv. Løvenstadvegen og Hauger boliger 3 020 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240

Tjenestekontoret for helse og omsorgØkt omfang BPA, avlastning og omsorgslønn 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840

Tjenestekontoret for helse og omsorgKoordinator sammensatte tjenester 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tjenestekontoret for helse og omsorgForebyggende hjemmebesøk eldre 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Felles helse og omsorg Ressurskrevende tjenester 620 10 395 10 615 11 035 10 935 11 445 11 125 11 575 11 335

Felles helse og omsorg Ny samlokalisert bolig (9 leiligheter) 0 0 0 0 0 22 210 22 210 22 210 22 210

Felles helse og omsorg Vekst i helse og omsorg 0 4 000 8 000 13 000 24 000 24 000 36 000 48 000 60 000

Kommunalteknikk Nye veier 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kommunalteknikk Sandfang 165 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Kommunalteknikk Ny fagleder IFF 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Kommunalteknikk Drift av nye anlegg IFF 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Utbyggingsservice Økt bemanning til plansaker 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Utbyggingsservice Konsulentbistand til planprosesser 300 500 500 300 300 300 300 300 300

Sum 31 130 46 160 56 560 68 560 90 960 126 460 150 060 173 060 195 960
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Tekniske justeringer 
 
Politisk virksomhet 
 
Valg 
Annenhvert år er valgår, med et kostnadsanslag på 
kr 500 000,-.  
 
Folkeavstemming kommunereform 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016. 
 
Rådmannskontoret 
 
Utredninger knyttet til fremtidige investeringer 

Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016. 
 
Utredning helsebygg 
Uttrekk fra 2018 av toårig tiltak innarbeidet i 1. 
tertial 2016.  
 
Økonomienheten 
 
Reversert statliggjøring av skatteoppkreveren 
Regjeringens forslag om statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen ble ikke vedtatt i 
Stortinget, og midlene som var trukket ut ble lagt 
tilbake til kommunene.  
 
Øyeren IKT 
 
Felles infrastruktur og rente for internfakturering 
Det er justert for endring i kostnader knyttet til 
investeringsprosjekter som er felles for 
kommunene. 
 
Eiendomsenheten 
 
Midlertidig stillingsressurs 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016.  
 
Lønnskostnader 
Uttrekk fra 2018 av toårig tiltak innarbeidet i 1. 
tertial 2016. 
 
Løvenstad skole 
 
Tilrettelagt tilbud 
Uttrekk fra 2018 av toårig tiltak innarbeidet i 1. 
tertial 2016. 
 
Felles skoler 
 
Ressurslærerordningen 
Tiltaket ble innarbeidet i 2014, og i HP 2015-2018 
ble den videreført fram til skoleåret 2016-2017 med 
tanke på at ordningen skulle revurderes. Ordningen 
foreslås nå videreført, derfor trekkes ikke midlene 
ut i 2017 som forutsatt.  

Kultur- og fritidsenheten 
 
Kulturskole i SFO 
Ordningen er ikke lenger finansiert over frie 
inntekter, men Rælingen har valgt å videreføre ut 
skoleåret 2016-2017. Ordningen er nå ikke foreslått 
videreført, og budsjettet nedjusteres fra 2017.  
 
Imiid-prosjektet 
Ettårig tiltak i 2015, som ble videreført i 2016. 
Trekkes nå ut.  
 
Kulturskole fordypning 
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 
foreslås ikke videreført, og budsjettet nedjusteres 
fra 2017. 
 
Hjemmebaserte tjenester 
 
Dokumentasjonsrom samlokaliserte 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016.  
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg 
 
Prosjekt 20 % innsatsteam 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016. 
 
Kommunalteknikk 
 
Spillemidler barneskiheis 
Uttrekk av ettårig tiltak innarbeidet i 2016. 
 
Lærlinger 
Uttrekk fra 2018 av toårig tiltak innarbeidet i 2016. 
 
Justerte selvkostrammer 
Rammen er justert i forhold til forventet nivå på 
indirekte driftsutgifter i 2017, investeringer i 2016 og 
2017, rentenivå i 2017 og fond ved utgangen av 
2016. 
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Lønns- og prisjustering 
 
Politisk virksomhet 
 
Økt tilskudd kontrollutvalg 
Økt tilskudd i henhold til særutskrift fra 
kontrollutvalget med budsjettforslag for 2017. 
 
Organisasjonsenheten 
 
Prisøkning kontingenter og lisenser 
Dette gjelder i hovedsak KS-kontigenten, bedrifts-
helsetjeneste med Solheim HMS reguleres for 
lønnsoppgjør, kvalitetslosen samt noen mindre 
systemer. 
 
Lønnsglidning tillitsvalgte 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet barnehage 
har byttet hovedtillitsvalgte. Pga lønnsforskjeller 
mellom tidligere og nye hovedtillitsvalgte øker 
lønnskostnadene til frikjøp. 
 
Økonomienheten 
 
Redusert tilskudd revisjon 
Tilskuddet går noe ned i 2017 i henhold til 
særutskrift fra kontrollutvalget med budsjettforslag 
for 2017. 
 
Eiendomsenheten 
 
Indeksregulering 
Det er forutsatt at økte inntekter fra husleie på 
bakgrunn av lønns- og prisvekst er i samme 
størrelsesorden som kostnadsøkningen i de 
løpende driftskostnadene, derfor justeres rammen 
ikke.  
 
Felles barnehager 
 
Prisstigning tilskudd ikke-kommunale barnehager 
Økning i tilskuddssatser til drift og kapital til private 
barnehager fra 2016 til 2017 på omtrent 1 %. 
Tilskuddssatsene til drift fastsettes ut i fra hva 
kommunen selv benyttet per barn i kommunale 
barnehager i 2015 justert med deflator og 
gjeldende maksimalsats for foreldrebetaling i 2017.  
Kapitalsatsene fastsettes av staten. 
 
Enhet familie og helse 
 
Økte KS-satser barnevern 
Økte kommunale egenandeler i statlige tiltak, 
justeringer av arbeidsgodtgjøring fosterhjem og 
andre prisøkninger. 
 

Økt tilskudd legevakt 
Nedre Romerike legevakt finansieres ved tilskudd 
fra medlemskommunene, beregnet beløp per 
innbygger ganget med folketall per 1.1.2017. Sats 
per innbygger i 2017 er beregnet til kr 311, som er 
en økning per innbygger på kr 93 fra 2016. 
Økningen forklares med økte krav til kompetanse, 
bemanning og utstyr som følge av innføring av ny 
akuttmedisinsk forskrift.  
 
Nav 
 
Økt tilskudd Romerike krisesenter 
Tilskuddet til krisesenteret foreslås økt med 7,3 %. 
Lønnsbudsjettet foreslås økt med 20 %, men 
dekkes delvis av reduserte rente og avdragsutgifter. 
 
Prisøkning sosialhjelp og KVP 
Prisjustering av grunnlaget for lønn til deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet, samt justering av 
veiledende satser sosialhjelp i henhold til statens 
satser. 
 
Tilrettelagte tjenester 
 
Prisøkning kjøpte plasser 
Prisøkning på kjøp av heldøgnplasser, praktisk 
bistand, kommunal andel VTA-plasser (varig 
tilrettelagt arbeid) samt lønnstilskudd for forhøyet 
bemanning etter avtale Aktivum.  
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg 
 
Prisøkning kjøp av BPA og avlastning 
Prisøkning på brukerstyrt personlig assistanse og 
avlastningstjenester fra privat leverandør. 
 
Kommunalteknikk 
 
Økt tilskudd NRBR 
NRBR øker tilskuddet fra eierkommunene med    
4,3 %. Rælingens tilskudd til brannvesenet øker 
med 7,5 % som følge av at overgangsperioden på 
10 år gradvis slår dårligere ut for kommunen. 
 
Utbyggingsservice 
 
Økt tilskudd regionkontor landbruk 
Enheten kompenseres ift budsjettforslag fra 
regionkontor landbruk.  
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Styrking 
 
Politisk virksomhet 
 
Ny valgkrets 
Smestad er fra Stortingsvalget 2017 opprettet som 
egen stemmekrets og det vil samlet sett være 
behov for flere valgmedarbeidere samt utstyr til 
stemmelokalet. Det innføres elektronisk 
manntallsavkryssing på valgdagene. Økte 
lønnsutgifter hvis det opprettes nye 
forhåndsstemmesteder i tillegg til dagens. 
 
Opplæring folkevalgte 

De folkevalgte gjennomgår et kursopplegg i 
etterkant av lokalvalgene for de nyvalgte 
kommunestyrene. 
 
Rådmannskontoret 
 
Ny kommunalsjef 
Kommunen har i 2015 og 2016 hatt en 
organisasjonsevaluering utført av Varde Hartrmark. 
Evalueringsrapporten avdekket behov for å styrke 
ledelsesressursene i kommunen. 
 
Driftskonsekvenser av nye IKT-systemer 
Driftskonsekvenser i 2017 er lagt ut på de aktuelle 
enhetene, mens driftskonsekvenser fra 2018 og 
utover er samlet på rådmannskontoret. 
 
Organisasjonsenheten 
 
Lærlinger 
Rælingen kommune har kommunestyrevedtak på at 
vi skal ha én lærling pr 1000 innbyggere, pt. 17 stk. 
Etter at Opplæringsringen for offentlig sektor på 
Romerike ble lagt ned vinteren 2016 så har 
kommunen bygget kompetanse internt for å 
håndtere lærlingeområdet.  
 

Bemanning 
Organisasjonsenheten har de siste 3 årene 
finansiert en stilling til «sammen omen bedre 
kommune» med tilskudd og fondsmidler. Nå er 
prosjektet avsluttet og stillingen går nå delvis til å 
bygge opp lærlingeområdet etter at opplærings-
ringen ble nedlagt. Enheten kompenseres for å 
beholde dagens bemanning og styrke personal. 
 
Økonomienheten 
 
Nye moduler i Visma 

Driftskonsekvenser av planlagte investeringer i nye 
IKT-systemer ihht rammebevilgning. Systemene 
som anskaffes er nye moduler i Visma ERP-
system, som skal gjøre arbeidsprosesser enklere, 
samt gi bedre sporbarhet og følger utviklingen 
innen satsing på digitalisering. 
 
Eiendomsenheten 
 
Fornying av bilpark 
I 2016 ble det lagt en plan for å bytte bilparken i 
løpet av 4 år. Det inngås ny leasingavtaler for nye 
biler etter hvert som bilparken blir utrangert. Dette 
gjør at vi får forutsigbarhet i våre kostnader og 
minimerer risiko for å stå uten bil. 
 
Fyrkjele rådhuset 
El-kjele i fyrrommet på rådhuset er i dårlig 
forfatning. Det er nok nødvendig å bytte ut den da 
det ikke lenger er mulig å bytte varmeelementer i 
den.  Hvis vi skal unngå å bruke oljefyren mest 
mulig må el-kjelen byttes slik at vi igjen får ut full 
effekt. 
 
Driftskonsekvenser av nye bygg 
Det er tatt utgangspunkt i Norsk prisbok 2015 for 
beregning av livssykluskostnader (LCC). 
 
 
 
 

Driftskonsekvenser av nye bygg 

 
 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Løvenstadtunet nybygg 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380

Hauger boliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Løvenstadtunet boliger trinn 2 -40 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80

Bolig for rusmiddel-avhengige 0 -130 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -260

Ny idrettshall 0 0 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Smestad skole 0 0 980 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950

Fjerdingby skole 0 0 0 1 380 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760

Kommunalt bygg sentrum 0 0 0 1 430 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860

Helsebygg 0 0 0 0 0 1 430 2 860 2 860 2 860

Sum driftskonsekvenser nye bygg 2 340 2 170 5 320 9 100 11 910 13 340 14 770 14 770 14 770
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Utvidelse paviljonger 
I 2016 ble årlige kostnaden til paviljonger på 
Løvenstad, Fjerdingby og Smestad anslått til 2,9 
mill. Dette var noe lavt og nå er det også tenkt en 
dobling av kapasitet på paviljonger på Smestad fra 
høsten 2017. 
 
Nedtrapping paviljonger 
Paviljongene er tenkt tatt ned etter hvert som 
byggeprosjektene på de respektive skolene blir 
ferdige. 
 
Felles skoler 
 
Utvikling elevtall 
Det er lagt inn vekst i planperioden i henhold til 
lokale befolkningsprognoser. Det legges inn helårs-
virkning av forventet innbyggertall i aldersgruppen 
ved inngangen av året og halvårsvirkning av 
forventet innbyggertall ved utgangen av året. For 
2016 ble vekstberegningen 1,0 mill lavere enn det 
som ble lagt til grunn i HP 2016-2019. 
Kompensasjonen er for å opprettholde dagens drift. 
 
Ny naturfagstime helårseffekt 
Helårsvirkning av Regjeringens tiltak for å øke 
timetallet i grunnskolen med en uketime fra høsten 
2016, noe som skal gi en ekstra time undervisning i 
naturfag.  
 
Særskilt norskopplæring 
Det er økt aktivitetsnivå av elever som har behov 
for særskilt norskopplæring.  
 
Marikollen ungdomsskole 
 
Økt elevtall FINE 
Elevtallet på FINE er forventet å øke fra 14 til 17 fra 
høsten 2017. 
 
Felles barnehager 
 
Utvikling barnetall 

Barnetallet i aldersgruppen 1-5 år har gått ned fra 
2015 til 2016 med omtrent 40 barn, og dermed ble 
også behovet for barnehageplass i kommunen 
redusert. For å tilpasse seg denne endringen ble 
kapasiteten i de kommunale barnehagene tatt ned 
ved å avvikle Mårbakken barnehage. Barnetallet er 
forventet å gå noe mer ned fra høsten 2017, og 
deretter være uendret frem til 2020. Fra 2021 viser 
befolkningsprognosene at barnetallet igjen vil øke, 
med omtrent 40 barn per år videre i planperioden.  
 

Kommunen har barn i kommunale barnehager, 
private barnehager og barn barnehager i andre 
kommuner som man er forpliktet til å finansiere. 
Dette gjør at det er knyttet en del usikkerhet til 
størrelsen på det kommunale tilskuddet. I plan-
perioden har man lagt inn en forventet andel av 
barn i barnegruppen 1-5 år som man tror vil benytte 
seg av en barnehageplass. Andelen (93,14 %) er 
basert på historiske tall og er et gj.sn. fra de siste 5 
årene. 
  
I 2017 er det budsjettert med 1 137 barn som 
kommunen skal finansiere plass til. Det er da 
forventet omtrent 580 barn i kommunale 
barnehager, 535 i private barnehager i kommunen 
og resten er barn i barnehager i andre kommuner. 
En ny barnehage planlegger å etablere seg på 
Smestad. Siden dette er et område hvor det er 
behov for flere barnehageplasser, kan det bety at 
flere av de andre barnehagene lokalisert i 
kommunen i en periode kan få problemer med å få 
fylt opp sine plasser. Om dette blir tilfellet og 
eventuelt når en ny barnehage vil stå klar, er så 
usikkert at det er noe man må komme nærmere 
tilbake til når man vet noe mer. 
 
Videre i planperioden er det lagt opp en liten økning 
i kostnadene for 2018, dersom andelen barn i 
private barnehager blir høyere enn i 2017. Fra 2021 
er det lagt inn en økning i kostnadene knyttet til økt 
barnetall. 
 
Økt behov ekstraressurser 
Alle barnehager i Rælingen, kommunale og ikke-
kommunale, kan søke om tilskudd til arbeid med 
barn med nedsatt funksjonsevne. Midlene skal 
brukes til å styrke arbeidet med barnegruppen 
disse barna er en del av. Hvor mange barn dette 
gjelder varierer fra år til år og er vanskelig å forutse. 
Det vi ser helt klart er at tallet på søknader stiger. 
Det er nedsatt en gruppe som vurderer alle 
innkomne søknader. Denne gruppen består av 
leder av PPT, rådgiver barnehage og skole, samt 
en kommunal og en ikke-kommunal barnehage-
leder. Sammen vurderer gruppen hver enkelt 
søknad på bakgrunn av gitte kriterier og tildeler 
midler ut fra dette. 
 
I 2016 har vi til nå mottatt søknader på i overkant 
av 10 barn flere enn i 2015. Å si noe om tallene for 
2017 er vanskelig, men det er lite sannsynlig at 
antallet søknader går ned. Det er derfor et behov 
for å styrke dette budsjettet ut i fra økt behov i 2016 
og en forventning om at dette behovet vedvarer 
videre i 2017. 
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Moderasjonsordninger 
I henhold til forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager, har kommunen moderasjonsordninger 
knyttet til søsken og familier med lav inntekt. 
Barnehager i kommunen, både kommunal og 
privat, kompenseres ved tapt inntekt som følge av 
at disse ordningene. Kostnadene til dette har økt 
både i volum og ved at maksimalsatsen har økt de 
siste årene.  
 
Lønn ekstraressurs kompetanseheving 
Vedtakene som barnehagene får knyttet til barn 
med ekstrabehov har til nå vært beregnet ut i fra en 
assistentlønn. Det viser seg at barnehagene 
benytter ansatte med høyere kompetanse og det 
foreslås derfor å endre beregningsgrunnlaget til å 
benytte fagarbeiderlønn. Dette vil gjelde både 
kommunale og private barnehager.  
 
Unntak fra prosentvis kutt 
Kostra-tallene viser at Rælingen kommune ligger 
lavt sammenlignet med andre kommuner i 
kostnader per barn i kommunale barnehager. Det 
er ikke ønskelig å redusere dette nivået ytterligere 
og barnehagene holdes derfor utenfor % 
innsparing. Budsjettrammene til barnehagene 
videreføres derfor med dagens nivå. 
 
Kultur- og fritidsenheten 
 
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 inntekts-
økning på brukerbetalinger tilsvarende deflator. 
 
Frivillighetssentraler 
Tilskuddet til frivillighetssentraler har tidligere vært 
utbetalt fra staten. Fra 2017 er det innlemmet i 
rammetilskuddet og skal betales fra kommunen. 
 
Økt administrasjonsressurs kulturskolen 
En kraftig økning i elevtall i kulturskolen de siste 
årene har medført en betydelig økning i omfang av 
administrative oppgaver. Kulturskolen er også blitt 
et ressurssenter for de frivillige kulturlivet og har 
stor grad av faglig samarbeid med skoler og barne-
hager, i tillegg til prosjektledelse for den kulturelle 
spaserstokken og den kulturelle skolesekken. Det 
foreslås en 20 % stilling for å avlaste dagens 
lederressurs. 
 
Integrering og mangfold i idretten (Imiid) 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
50 000,- til Imiid-prosjektet, som skal finansieres 
ved bruk av overskudd fra flytkningetjenesten. 
 

Videreføre kulturskoletimen 
I kommunestyrets behandling ble det vedtatt å 
videreføre kulturskoletimen i SFO. Kulturenheten 
kompenseres med 250 000,-.  
 
Rælingen skolekorps 10 % dirigent 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
20 000,- til en 10 % stilling som dirigent i Rælingen 
skolekorps. 
 
Driftstilskudd idrettsanlegg 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
120 000,- i økt driftstilskudd idrettsanlegg. 
 
Enhet familie og helse 
 
Økning plasserte barn i barnevernet 
Utgiftene til plasseringer øker mer enn reduksjon av 
utgifter til kjøp av private tiltak i hjemmet. 
 
Helseadministrasjon 40 % stilling 
40% økning av stilling i helseadministrasjon, til 
styrking av arbeidet med Friskliv/lærings- og 
mestring. 
 
Basistilskudd fastleger, legevakt og barnevernvakt 
Kommunen betaler faste beløp pr innbygger for 
fastlege, legevakt og barnevernvakt. Kostnadene 
øker derfor med befolkningsøkningen. 
 
Generell bruk av tilskudd flyktningtjenesten  
Flyktningtjenesten har til nå vært selv-
finansierenede, hvor årlig overskudd har blitt avsatt 
på fond med formål. Dette har vært en bevisst 
strategi, for å kunne håndtere svingninger i 
inntekten mellom år, samt usikkerhet knyttet til 
tjenesten videre. Pr. 31.12.2015 var fondet 7,3 mill, 
og prognosene for 2016 viser også et forventet 
overskudd. Med en slik størrelse på fondet kan det 
vurderes å benytte noe av inntekten til andre 
formål. 
 
Det foreslås å omdisponere kr 1 050 000,- av 
forventet overskudd på flyktningtjenesten til andre 
formål i 2017. Midlene er tenkt som delfinansiering 
av andre tiltak i budsjettet – styrking av særskilt 
norskopplæring i skolene, styrkinger i barnehagene 
og som finansiering av Imiid.  
 
50 % fysioterapeut 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget 
midler til en 50 % stilling som fysioterapeut. Kr 
300 000,- er kompensert på enhet familie og helse. 
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Økning sosialhjelp 
Et anslag basert på tilgjengelige data om 
utviklingen av sosialhjelp tilsier behov for en økning 
på kroner 1,2 millioner i budsjett for 2017. 
 
Hjemmebaserte tjenester 
 
Drift av nye boliger for mennesker med 
rusmiddelavhengighet 
Oppbemanning til døgnbemanning i Norumlia bolig 
med drift hele året, og full bemanning av basen når 
boliger for mennesker med rusavhengighet er i drift. 
Det blir en felles døgnbemanning for boliger for 
mennesker med rusavhengighet og psykiatri-
boligene. 
 
Aktivitetsøkning hjemmetjenesten 1,7 årsverk 
Styrking av hjemmesykepleien og hjemmehjelps-
tjenesten som følge av krav i samhandlings-
reformen, og flere brukere. Økningen er fra 2 halvår 
2017, med helårsvirkning videre i 2018.  
 
Ressurskrevende tjenester 
I hovedsak videreføring av nivået fra 2016. Dette 
gjelder kjøp av institusjonsplasser psykisk helse og 
rus, samt styrking av enkeltbrukere i hjemme-
tjenesten. Årlig vurdering av nivået. 
 
Institusjonstjenester 
 
Ressurskrevende tjenester 
Uendret ressursbehov fra 2016. Tjenesten kjøpes 
av eksterne leverandører. Tiltaket prisjusteres. 
Løpende vurdering av nivået. 
 
Utvidelse av Løvenstadunet 
Helårsvirkning 5 nye institusjonsplasser for 
personer med demens, inkludert sterkplasser. 
 
Vikarpool Løvenstadtunet 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
500 000,- til vikarpool på Løvenstadtunet, som er 
kompensert i rammen til institusjonstjenester. 
Ordningen evalueres i løpet av 2017. 
 
Tilrettelagte tjenester 
 
Aktivitetsøkning 
Økt behov for dagaktivitetstilbud fra august 2017. 
Tiltaket inkluderer lønnskostnader 0,4 årsverk fra 
august 2017, arbeidsoppmuntringspenger samt 
utgifter til transport. 
 

Utvidelse av Løvenstadvegen og Hauger boliger 
Aktivitetsøkning i forbindelse med oppstart drift av 7 
nye leiligheter ved de samlokaliserte boligene i 
enhet tilrettelagte tjenester, samt andre med økt 
bistandsbehov / nye brukere tilknyttet avlastnings- 
og bo- og miljøarbeidertjenesten 
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg 
 
Økt omfang BPA, avlastning og omsorgslønn 
Nye og økte tjenester til eksisterende og tilflyttende 
unge hjemmeboende. 
 
Koordinator sammensatte tjenester 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
300 000,- til koordinator sammensatte tjenester, 
som er kompensert i rammen til enhet for 
tilrettelagte tjenester. 
 
Forebyggende hjemmebesøk eldre 
I kommunestyrets behandling ble det bevilget kr 
120 000,- til forebyggende hjemmebesøk eldre, 
som er kompensert i rammen til enhet for 
tilrettelagte tjenester. 
 
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. 
I 2017 ser det foreløpig ut som nivået vil være 
uendret fra 2016. Kostnadene har de siste årene 
økt betydelig, men det forutsettes at behovet vil gå 
noe ned fra 2018. Men dette er høyst usikkert. 
Det finnes en statlig tilskuddsordning for særlig 
ressurskrevende tjenester som dekker noe av 
kostnadene. For 2017 er det foreslått å stramme 
inn på denne ordningen, ved å heve innslags-
punktet med kr 50 000,- utover normal prisvekst. 
Forventet tilskudd for 2017 er omtrent 22,4 mill. 
 
Ny samlokalisert bolig med 9 leiligheter 

I 2022 er det avdekket behov for en ny 
samlokalisert bolig med inntil 9 leiligheter samt 
fellesareal for ressurskrevende tjenestemottakere. 
 
Vekst i helse og omsorg 
På bakgrunn av lokale befolkningsprognoser og 
forventet økning i tjenestebehovet er det avsatt et 
beløp til generell vekst.  
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Kommunalteknikk 
 
Nye veier 
Nye tilkommende veier og veier som ved tidligere 
overtagelse på Smedstad Nedre vil bli driftet av 
kommunen. Veiene har en samlet lengde på 1560 
meter. 
 
Sandfang 
Rælingen kommune har fått pålegg fra fylkes-
mannen om registering og utarbeiding av 
tømmerutiner for kommunens sandfang. Pålegget 
er sendt alle kommuner i Akershus. Bakgrunnen for 
pålegget er strengere krav fra forurensnings-
myndigheten til håndtering av overvann fra vei. 
Tiltakene skal være utført innen juni 2018, dvs at all 
registering og rutiner/systemer må være på plass i 
2017. 
 
Ny fagleder IFF 
For å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv, og øke gjennomføringsevnen i drift og 
vedlikehold og på prosjekter, er det behov for en 
styrking på avdeling IFF med en 100 % stilling. 
Stillingen vil blant annet håndtere oppgaver som 
tidligere har vært kulturenhetens ansvar. 
 
Drift av nye anlegg IFF 
Økte kostnader i forbindelse med nye anlegg, 
vedlikehold av maskinpark og eksternt tilsyn av 
kommunens uteanlegg.

Utbyggingsservice 
 
Økt bemanning plansaker 
Styrking av bemanningen på Utbyggingsservice 
med 1 årsverk for å ivareta det økte omfanget av 
plansaker. 
 
Konsulentbistand til planprosesser 
Økt omfang av plansaker utløser også behov for å 
kjøpe eksterne tjenester. 
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Investering 
 
Investeringsoversikt 

 
 
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.  
 
 
 
 
Formidlingslån 

Prosjekterte investeringer 
Dette er investeringer som er ferdig prosjektert og 
prosjektleder kan iverksette bygging. 
 
Investeringsbehov 
Dette er forventede investeringer hvor omfanget er 
mer uklar, men hvor det er gjort grove beregninger i 
forhold til kostnader. Prosjektlederne kan sette i 
gang med prosjektering, men må fremme egen sak 
for kommunestyret før iverksetting av bygging.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totale 

investeringer 

2017-2025

Rehabilitering kommunale bygg 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 57 600

Funksjonsendring kommunale bygg 4 200 2 100 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 17 500

Rehabilitering leiligheter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 27 000

Kjøp av kommunale utleieboliger 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500

IKT systemer 10 020 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 22 820

Velferdsteknologi 500 400 400 400 400 400 400 400 400 3 700

Øyeren IKT 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 18 000

Idrett og friluftsliv 9 600 9 600 9 600 9 600 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 50 400

Vann og avløp 23 700 29 500 25 100 24 500 20 200 20 200 25 200 25 200 20 200 213 800

Veg 6 100 6 100 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 2 000 44 200

Trafikksikkerhet 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 10 800

Rælingen Kirkelige fellesråd 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500

Sum rammebevilgninger 89 720 62 400 57 400 56 800 45 300 43 300 48 300 48 300 41 300 492 820

Løvenstadtunet nybygg -49 031 0 0 0 0 0 0 0 0 -49 031

Boliger for rusmiddelavhengige 11 200 6 800 0 0 0 0 0 0 0 18 000

Løvenstadveien boliger trinn 2 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100

Hauger boliger 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

Sum prosjekterte investeringer -28 731 6 800 0 0 0 0 0 0 0 -21 931

Utfasing av oljefyring 2 000 2 800 400 0 0 0 0 0 0 5 200

Ladestasjoner 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 160

Fjerdingby skole 1 000 36 000 144 000 144 000 0 0 0 0 0 325 000

Smestad skole 28 000 56 000 30 400 0 0 0 0 0 0 114 400

Løvenstad skole 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 24 000

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

Fjerdingby helsebygg 0 0 1 000 36 000 95 000 68 000 0 0 0 200 000

Omsorgsboliger 0 0 0 2 000 12 000 11 000 0 0 0 25 000

Kommunale bygg i sentrum 2 000 16 000 60 000 58 800 0 0 0 0 0 136 800

Torg og nærmiljøanlegg 400 8 000 4 000 0 0 0 0 0 0 12 400

Ombygging Marikollen ungdomsskole 13 600 0 0 2 000 0 0 0 0 0 15 600

Varmesentral Marikollen 8 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 12 000

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

Utvidelse av hallkapasitet 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 80 000

Alarmer ETT 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

Sum investeringsbehov 100 160 160 800 289 800 268 800 115 000 109 000 0 0 0 1 043 560

Totale investeringer 161 149 230 000 347 200 325 600 160 300 152 300 48 300 48 300 41 300 1 514 449

R
a
m

m
e
b
e
v
ilg

n
in

g
e
r

In
v
e
s
te

rin
g
s
b
e
h
o
v

P
ro

s
je

k
te

rte
 

in
v
e
s
te

rin
g
e
r

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utlån 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Bruk av lånemidler -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Avdrag 5 700 6 400 7 100 7 800 8 000 8 500 9 000 9 700 10 300

Mottatte avdrag -12 800 -13 500 -14 200 -14 900 -15 600 -16 300 -17 000 -17 700 -18 400

Avsetning avdrag 7 100 7 100 7 100 7 100 7 600 7 800 8 000 8 000 8 100

Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interkommunale selskaper 
 
Nedre Romerike Vannverk IKS 
Budsjettert vannpris øker med 13,6 % pga økte 
rente og avdragskostnader, samt nye kostnads-
anslag på dammer og flomberegninger. 
 
Nedre Rommerike Avløpsselskap IKS 
Tilskuddet til NRA øker med 4,4 % hovedsakelig 
pga økte rente og avdragskostnader. 
 
Romerike Avfallsforedling IKS 
Driftstilskuddet til ROAF øker med 17,9 %. 
Økningen er sterkt misvisende da det i 2016 er 
benyttet 16 mill fra justeringsfond som bortfaller fra 
2017. Justeringsfond er bruk av tidligere års 
resultat. I tillegg øker behandlingsavgiftene for 
restavfall til energiutnyttelse betydelig. ROAF har 
også utvidet næringsvirksomheten ved å ta imot 
avfall fra Follo Ren. Dette øker brutto utgiftene 
betydelig, men har en tilsvarende inntektsside. 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 
NRBR øker tilskuddet fra eierkommunene med 4,3 
%. For brannvesenet er økningen på 4,7 %. 
Rælingens tilskudd til brannvesenet øker med 8,3 
% som følge av at overgangsperioden på 10 år 
gradvis slår dårligere ut for kommunen. 
 
Romerike Kontrollutvalgssekreteriat IKS 
Tilskuddet til ROKUS øker med 2,5 %. Det er 
fortsatt budsjettert med inntekt fra Asker kommune 
som utgjør ca 5 % av utgiftssiden til ROKUS. 
Avtalen går ut høsten 2017, med opsjon på 
ytterligere 2 år. 
 
Romerike Krisesenter IKS 
Tilskuddet til krisesenteret foreslås økt med 7,3 %. 
Lønnsbudsjettet foreslås økt med 20 %, men 
dekkes delvis av reduserte rente og avdragsutgifter. 
 
Romerike Revisjon IKS 
Tilskuddet til RRI går ned med 3,2 % som en følge 
av at 2016 var siste år med oppstartstilskudd etter 
sammenslåingen. De foreslår heller ingen økning i 
det ordinære tilskuddet slik at det reelt sett er en 
innsparing i selskapet på 0,6 mill, eller 2,7 % av 
totalt tilskudd. 
 
 
 
 
 

Interkommunale selskaper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2016 2017 Endring

NRV Nedre Romerike Vannverk IKS (pris pr m3) 5,07 5,76 13,6 %

NRA Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 8 100 8 453 4,4 %

ROAF Romerike Avfallsforedling IKS 13 930 16 423 17,9 %

NRBR Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 10 730 11 530 7,5 %

ROKUS Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 198 203 2,5 %

RKS Romerike Krisesenter IKS 1 255 1 346 7,3 %

RRI Romerike Revisjon IKS 1 483 1 435 -3,2 %
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Betalingssatser selvkost 
 
Vannprisene økes med 5 %. Det er vesentlig 
mindre enn økningen fra NRV og det vil redusere 
selvkostfondet i 2017. Selvkostfondet benyttes til å 
holde en jevnere prisutvikling enn vannprisen fra 
NRV skulle tilsi.  
 
Avløpsprisene økes med 5 %. Avløp skal hente inn 
et underskudd fra tidligere år. Slik det ser ut nå vil 
det være hentet inn ila 2 år.  
 
Renovasjonsprisene økes med 4 %. I 2016 er det 
ventet at selvkostfondet øker betydelig da tilskuddet 
til ROAF er «subsidiert» med tidligere års 
resultat(justeringsfond). Dette fondet brukes til å 
jevne ut prisstigningen som er foreslått av ROAF de 
kommende årene. 
 
Feiegebyret økes med 3,0 %. Det økes noe mindre 
enn økningen fra NRBR slik at selvkostfondet tas 
ned over noen år. 
 
Gebyr for slamtømming økes med deflator. 
 
 
 
 
 

Vann 

 
 
Avløp 

 
 
Renovasjon 

 
 
Pipefeiing 

 
 
Slamtømming 

 
 
Byggesaksgebyrer 

Kjerneprodukt driftsutgifter 14 974

Kjerneprodukt kapitalkostnader 3 614

Interntjenester driftsutgifter 470

Interntjenester kapitalkostnader 80

Gebyrinntekter -17 446

Renter -60

Bruk av fond -1 632

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 15 285

Kjerneprodukt kapitalkostnader 3 393

Interntjenester driftsutgifter 510

Interntjenester kapitalkostnader 85

Gebyrinntekter -19 032

Renter 10

Bruk av fond -251

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 16 487

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 213

Interntjenester kapitalkostnader 0

Gebyrinntekter -16 153

Renter -30

Bruk av fond -517

Sum 0

Kjerneprodukt driftsutgifter 1 816

Kjerneprodukt kapitalkostnader 0

Interntjenester driftsutgifter 106

Interntjenester kapitalkostnader 0

Gebyrinntekter -1 776

Renter -10

Bruk av fond -136

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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Budsjettskjema 
 
Budsjettskjema 1A 

 
 
Budsjettskjema 1B 
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Budsjettskjema 2A 

 
 
Budsjettskjema 2B 

  

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Justert 

budsjett 

2016

Regnskap 

2015

Investeringer i anleggsmidler 282 150 264 883 148 265

Utlån 20 000 15 000 12 934

Kjøp av aksjer og andeler 2 400 1 900 1 961

Avdrag 5 700 4 800 3 831

Dekning av tidligere års udekket 0 0 61 968

Avsetninger avdrag utlån 7 100 7 200 26 002

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 6 401 0

Årets finansieringsbehov 317 350 300 184 254 961

Bruk av lånemidler investering 161 149 208 570 194 691

Bruk av lånemidler utlån 20 000 15 000 12 931

Inntekter fra salg av anleggsmidler 14 500 10 000 5 374

Tilskudd til investeringer 62 211 0 8 581

Momskompensasjon 41 790 43 813 14 489

Mottatte avdrag på utlån 12 800 12 000 11 765

Refusjoner 0 2 500 1 004

Andre inntekter investering 0 0 432

Andre inntekter utlån 0 0 43

Overørt fra driftsregnskapet 2 400 1 900 12 050

Bruk av tidligere års udisponert 0 6 401 0

Bruk av ubundet investeringsfond 2 500 0 0

Finansiering 317 350 300 184 261 362

Udekket (-) / udisponert (+) 0 0 6 401

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Justert 

budsjett 

2016

Regnskap 

2015

Rehabilitering kommunale bygg 8 000 8 000 7 666

Funksjonsendringer komm. bygg 5 200 12 375 3 901

Rehabilitering leiligheter 3 000 3 000 1 234

Kjøp av kommunale utleieboliger 37 000 16 000 6 214

Kjøp av boliger til flyktninger 0 0 18 488

IKT-systemer 12 530 3 960 1 686

Velferdsteknologi 620 940 20

Øyeren IKT 2 500 2 500 476

Idrett og friluftsliv 12 000 7 133 2 235

Vann og avløp 23 700 25 200 30 217

Veg og veilys 6 100 9 250 7 968

Trafikksikkerhet 4 600 4 600 845

Gang- og sykkelveger 0 1 000 0

Utfasing oljefyring 2 500 450 0

Energieffektivisering 0 1 000 531

Løvenstad skole påbygg 0 6 250 2 347

Fjerdingby skole 1 250 1 250 0

Blystadlia skole og barnehage 0 0 407

Smestad skole og elevutvikling 35 000 11 500 2 496

Sandbekkhallen 2 500 0 0

Boliger for rusavhengige 14 000 6 250 2 650

Løvenstadtunet nybygg 0 104 550 43 361

Løvenstadvegen boliger trinn 2 11 000 13 250 795

Hauger boliger 13 700 7 750 715

Fjerdingby helsebygg 0 10 000 106

Trivselssenteret 0 2 625 259

Alarm ETT 1 250 0 391

Kommunale bygg i sentrum 2 500 2 500 353

Garasjeanlegg 0 2 500 58

Ombygging rådhuset 0 0 7 050

Rælingen Kirkelige fellesråd 3 000 1 050 1 350

Justeringsrett 0 0 628

Utstyr Øyeren IKT 0 0 1 914

IKT-utstyr felles skole 0 0 1 375

Ladestasjoner 2 700 0 0

Torg og nærmiljøanlegg 500 0 0

Ombygging Marikollen ungdomsskole 17 000 0 0

Varmesentral Marikollen 10 000 0 0

Utvidelse av hallkapasitet 50 000 0 0

Bil Øyeren IKT 0 0 149

Bil post og arkiv 0 0 145

Bil psykisk helse og rus 0 0 238

Investeringer i anleggsmidler 282 150 264 883 148 265
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