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Om dokumentet 
 
 
Dette dokumentet er et vedlegg til handlingsprogrammet, og skal vise mer detaljert hvordan budsjettrammer 
og oppfølging av styringsmål blir fordelt på de enkelte enhetene, samt hvordan investeringsprosjektene er 
planlagt gjennomført. 
 
Enhetsdel 
Enhetsdelen viser hvordan enhetene planlegger å følge opp kommunens satsingsområder i et 
ettårsperspektiv. Sidene beskriver også et bakgrunnsbilde av hver enhet, enhetens kjerneoppgaver og 
økonomirammer, planlagte årsverk og mål for sykefravær. 
 
Prosjektdel 
Prosjektdelen beskriver de enkelte investeringsprosjektene som er innarbeidet i handlingsprogrammet, slik 
de er begrunnet med rammer og planlagt fremdrift.  
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Rådmannskontoret 
Rådmann Eivind Glemmestad 

 

Bakgrunn 
Det er i kommuneplanen lagt til grunn utbygging som 
vil gi ca 2 % befolkningsvekst årlig og med dette 
følger nye tjenestebehov og nye oppgaver. Dette gir 
utfordringer for kommuneorganisasjonen på en rekke 
områder.  
 
Rådmannskontoret har mange oppgaver knyttet til å 
styrke hele organisasjonens evne til å håndtere de 
nye utfordringene. Det er økende krav til 
saksbehandling, kvalitetssikring og ikke minst til å 
digitalisere kommunikasjon og tjenester.  
 
Vedtatte styringsmål knyttet til folkehelse, tilhørighet 
og bærekraft, og en tjenesteutvikling som ligger i 
forkant av behovsutvikling ligger til grunn for prioriterte 
utviklingsområder for 2017. 
 
Utviklingsområder  

 Utarbeide digitaliseringsstrategi, videreutvikle 
digitale løsninger og velferdsteknologi for 
innbyggere og tjenesteytere (O1, O2) 

 Utvikle organisasjonens fellesprosesser gjennom 
økt bruk av styringsindikatorer, gjennomgang av 
myndighet og ansvarsplassering, og etablering av 
ikt sikkerhetssystem (T1, O1) 

 Stimulere deltakelse og tilhørighet gjennom arbeid 
for økt valgdeltakelse (T4)  

 Bedre innbyggerservicen gjennom forbedring av 
språk og respons på skriftlige og muntlige 
henvendelser (O1, T4) 

 Etablere nye arenaer og arbeidsformer for bedre 
dialog med næringsliv og utbyggerinteresser (T4, 
U1) 

 Bidra til å utvikle avdelingsledelse i de store 
sektorene og sikre at arbeidet med internkontroll 
bidrar til godt avklarte organisasjonsmodeller i 
enhetene (O1, O2, O3) 

 Følge opp kompetansestrategien ved å videreutvikle 
kompetansearbeidet i skole, barnehage, helse og 
omsorg og øke metodekompetansen for felles 
organisasjonsprosesser (O2, O3) 

 Videreutvikling av system for byggeprosjekter med 
særlig vekt på tidligfaser og samhandling med 
driftsorganisasjonen (O1) 

 Bidra til rådmannens kontroll med virksomheten 
gjennom videreutvikling av systemer for 
utviklingsdialoger og tilstandsrapportering (O1, O3, 
T1) 

 Tilrettelegge for nye nasjonale planer for 
barnehage- og skolesektoren (O1) 

 Utvikle en eierstrategi for å sikre kvalitet i alle 
kommunens barnehager (O1, O2, O3, T3) 

 Kjerneoppgaver 
Rådmannskontorets (RMK) hovedoppgaver er å bidra til 
riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ 
ledelse og å sikre ønsket utvikling av kommunen. RMK 
bistår ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de 
kommunale virksomhetene og bistår enhetene i utvikling 
og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretar RMK politisk 
sekretariat, valgavvikling, beredskapsledelse, over-
ordnet samfunnsplanlegging, strategisk utvikling og 
faglig rådgivning for natur og miljø, helse og omsorg, 
skole og barnehage samt kommunikasjonsvirksomhet. 
Videre har RMK utredning av og prosjektansvar for store 
byggeprosjekter og strategiske IKT-prosjekter. 
Samhandlingskontoret (RSK) er organisatorisk tillagt 
enheten. 
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 26 957 24 630 23 930 24 700 24 530

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Budsjettrammen til rådmannskontoret er i 2017 styrket 
med midler til en ny kommunalsjef, samt at kommune-
styrets vedtak om ytterligere innsparinger utover 
opprinnelig prosentvis kutt innen støtteenheter, teknisk 
og administrasjon er foreløpig plassert på 
rådmannskontoret. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

16,2 18,1 21,3 22,3

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Ny kommunalsjefstilling. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

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

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
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Regionalt samhandlingskontor 
Rådmann Eivind Glemmestad 

 

Bakgrunn 
Regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike 
(RSK) skal bistå kommunene Skedsmo, Nittedal, Fet, 
Sørum, Lørenskog, Rælingen og Aurskog-Høland i 
samhandlingen med Ahus. RSK inngår i Rælingen 
kommunes organisasjon.  
 
Formålet med kontoret er å styrke deltaker-
kommunenes partsinteresser i forholdet til Ahus. 
Kontorets hovedoppgaver er arbeid med avtaleverk 
og samhandlingsflater mellom kommunene og Ahus, 
skape gode samarbeidsformer og knytte kontakt med 
aktuelle aktører i samhandlingsfeltet. Aktiv bruk og 
evaluering av samarbeidsavtalene er viktig for å gjøre 
dem til egnede virkemidler i samhandlingen.  
 
Videreutvikling av samarbeidet mellom samarbeids-
kommunene og andre regioner, samt med 
utdannings- og forskningsinstitusjoner, er andre 
satsingsområder for å fremme våre interesser i 
samhandlingsfeltet. Kontorets utviklingsområder har 
sin bakgrunn i;  
1) «Avtale om felles samhandlingskontor», en avtale 
mellom kontorets deltakerkommuner,  
2) Strategi- og bestillerrådet (SBR/ kommunalsjefs-
nettverket) som gir føringer for ressursene til RSK og 
3) Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og 
kommunene.  
 
Utviklingsområder  

 Oppfølging og forankring av fagforumsordningen 
(O1) 

 Utvikle samarbeid med utdannings- og forsknings-
institusjoner om forskning i vår region (O2) 

 Oppfølging av kommunens forpliktelser som følger 
av avtalene/endring av disse (O1) 

 Etablere prosedyrer for å kvalitetssikre RSKs arbeid 
(O1) 

 
 

 Kjerneoppgaver 
Regionalt samhandlingskontors hovedoppgave er å 
bistå og representere samarbeidskommunene i 
samhandlingen med Ahus med et særlig fokus på 
avtaleverket. Regionalt samhandlingskontor skal også 
være en pådriver for at kommunene ivaretar sine nye 
samhandlingsplikter og bistå med utviklingsarbeid.  
For å ivareta dette skal enheten utøve utstrakt kontakt 
og samarbeid med nærliggende kommuner, Ahus, KS, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre aktuelle 
aktører i samhandlingsfeltet. 
 
Økonomi, årsverk og sykefravær 
Budsjettrammer, årsverk og sykefraværsmål for 
samhandlingskontoret er inkludert i rådmannskontoret. 
To årsverk er vedtatt i avtale mellom 
samarbeidskommunene. 
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Organisasjonsenheten 
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal 

 

Bakgrunn 
Økende bruk av digitale tjenester og digital 
kommunikasjon med innbyggerne i kommunen 
medfører behov for et samlet utviklingsarbeid på dette 
området. Dette vil, for organisasjonsenheten 
innebære arbeid med blant annet Digitalt førstevalg, 
integrasjoner mot ID-porten og innføring av Svar Inn, 
som er en KS-løsning for digital kommunikasjon som 
er under utvikling.  
 
Videre vil digitalisering av personalarkivet videreføres. 
I byggesaksbehandlingen er det behov for et 
utviklingsarbeid knyttet til standardiserte formater på 
digitale kart og integrasjon mellom oppmålings-
dokumenter og ePhorte (Geointegrasjon).  
 
Nåværende telefoniløsning har store mangler som 
påvirker tilgjengelighet og kvalitet i kommunikasjonen 
med innbyggerne så vel som internt i organisasjonen. 
Det planlegges derfor et utviklingsarbeid på dette 
området. 
 
Det er i 2016 gjennomført et utviklingsarbeid som skal 
danne grunnlag for revisjon av Arbeidsgiver- og 
organisasjonsplattformen (AOP). Resultatene av dette 
utviklingsarbeidet (Helhet i ledelse, HeLe) skal 
implementeres i 2017. 
 
Måten vi jobber på er i stadig utvikling blant annet 
som følge av at det tas i bruk digitale verktøy og ny 
teknologi. Dette medfører et behov for oppdatering av 
våre lokale arbeidstidsbestemmelser og HMS-
håndbok, og det vil bli iverksatt et utviklingsarbeid på 
dette området sammen med de tillitsvalgte. 
 
Utviklingsområder  

 Innføring av KS Svar Inn og integrasjon mellom 
ePhorte og oppmålingsdokumenter vil bidra til 
enklere tilgang til opplysninger og døgnåpne 
selvbetjeningsløsninger (O1) 

 Videreføre arbeidet med ny telefoniløsning for å 
bidra til økt tilgjengelighet både mot innbyggere og 
internt i organisasjonen (O1) 

 Oppfølging av vedtatt kompetansestrategi vil være 
et viktig utviklingsområde for å sikre riktig grunn-
kompetanse hos våre ansatte og helhetlig, 
systematisk og langsiktig kompetanseutvikling (O2) 

 AOP skal revideres og organiseringsprinsippene vil 
bli justert som følge av utviklingsarbeidet i HeLe 
(O2) 

 Kommunens HMS-håndbok og lokale arbeidstids-
bestemmelser skal revideres og tilpasses et 
moderne arbeidsmarked (O2) 
 

 

 Kjerneoppgaver 
Enheten ivaretar kommunens personalfunksjon, og 
arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiver-
politiske spørsmål. Enheten er rådgiver og veileder til 
ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer 
frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har 
systemansvar for kommunens arkiv-, HMS- og kvalitets-
systemer.  
 
Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkiv-
tjenester med kommunens post- og kopieringstjeneste 
og servicetorg. 
 
Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av 
saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret 
ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. 
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 18 778 19 080 19 370 19 520 19 520

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
  

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

19,8 15,8 16,0 16,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
 
Enheten planlegger ingen endringer i bemanningen. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

6,2 % 4,5 % 2,5 % 2,7 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Målsettingen for sykefravær har i 2016 vært 2,9 %. 
Denne justeres til 2,7 % for 2017. 
  
Nøkkeltall 
Innsynsbegjæringer 
Saker og journalposter i ePhorte 
Ansettelsessaker, ansiennitetsberegninger og 
henvendelser knyttet til rekruttering 
Henvendelser til servicetorget 
Attføringssaker 
Varslingssaker 
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Økonomienheten 
Økonomisjef Lillian Pedersen 

 

Bakgrunn 
I en periode med høy befolkningsvekst og høyt 
investeringsnivå har vi behov for å sikre god og 
langsiktig forvaltning av kommunens økonomi 
gjennom å videreutvikle styringssystemet. Økt fokus 
på prognoser, spesielt befolkningsprognoser, danner 
grunnlag for et langsiktig investeringsnivå. Fokus på 
økonomiske indikatorer, både historisk og frem-
skrevet, vil gi bedre oversikt over konsekvenser av 
investeringer og andre prioriteringer. I hørings-
forslaget til ny kommunelov er det forutsatt et krav om 
at kommunene skal ta i bruk målsettinger på 
økonomiske indikatorer. Bruk av styringsindikatorer vil 
gi oss bedre styring mot overordnete satsinger i 
kommuneplanen.   
 
Vi er opptatt av kontinuerlig effektivisering av 
arbeidsprosesser i egen enhet og i hele 
organisasjonen gjennom tilrettelegging av verktøy. 
Digitalisering er en viktig del av dette, og vi tar i bruk 
flere nye moduler i eksisterende ERP-system.  
 
Innkjøp som fagområde trenger en gjennomgang i 
forhold til å klargjøre rollefordeling, både internt og 
mot innkjøpssamarbeid, og få på plass gode og 
effektive rutiner, verktøy, maler etc. 
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle bruk av indikatorer og prognoser i 
styringssystemet (O1) 

 Effektiv systemutnyttelse (O1) 

 Effektivisere innkjøpsområdet (O1) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 13 891 13 920 13 920 13 920 13 920

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
  

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

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

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

3,5 % 6,3 % 1,3 % 3,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
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Øyeren IKT 
Daglig leder Finn Borge 

 

Bakgrunn 
Fremover vil Øyeren IKT fokusere på å tilpasse seg til 
å kunne understøtte den digitaliseringen vi nå ser 
komme i kommunene. Det innebærer å vri fokus fra 
drift til prosjekt. I tillegg endres IKT drift til mer og mer 
å organisere at brukernes behov løses ved å sette 
sammen tjenester i en blanding av lokal drift og bruk 
av skytjenester. Alt dette betyr at den interne 
kompetansen vil måtte tilpasses.  
 
Det er også viktig for kommunene at den enkelte 
brukeren i organisasjonene blir understøttet med god 
service og god praktisk understøttelse slik at man kan 
bruke IKT verktøyene effektivt i jobben sin.  
 
Kommunene har nå en god IKT plattform som 
videreutvikles mhp sikring av stabil dift med 
tilstrekkelig kapasitet, sikkerhet og brukerunder-
støttelse. I forhold til kommunens overordnede 
utviklingsområder er det sjelden direkte kobling 
mellom ØIKT sine naturlige utviklingsområder og den 
overordnede HP fordi ØIKT primært bedriver teknisk 
understøttende virksomhet for brukerne i de 3 
kommunene og ikke leverer tjenester rettet mot 
innbyggerne direkte. Den mest naturlige koblingen 
finnes som deltakende i prosjekter og i å understøtte 
organisasjonen. Derfor bidras det primært på 
organisasjonsorienterte områder.  
 
Utviklingsområder  

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

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

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

 
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 12 430 9 905 10 050 10 050 10 050

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

15,0 14,6 14,6 14,6

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

2,6 % 7,4 % 1,7 % 3,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
  
Nøkkeltall 
Variable kostnader til reparasjon/vedlikehold 
Konsulentbruk 
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Eiendomsenheten 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Bakgrunn 
Eiendomsenheten utfører svært mange og ulike 
oppgaver innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. Vi 
har flere systemer som ikke dekker alle våre behov. 
Vi ønsker å forenkle og forholde oss til færre, men et 
dekkende internkontrollsystem.  
 
Eiendomsenhetens leveranse ovenfor brukere i 
formålsbygg er definert i en ansvar og leveranse-
beskrivelse. Denne beskrivelsen er generell for alle 
bygg. Vi ønsker i 2017 å gå igjennom denne 
beskrivelsen og sammen med brukere av formåls-
byggene revidere den. Vi ønsker at beskrivelsen skal 
ha en generell del, men også en tilpasset del som 
dekker byggets og brukernes behov.  
 
Utvikling og modernisering av kommunale formåls-
bygg som fører til bruk av nyere og mer avansert 
teknologi, gjør at driftsorganisasjonen mangler 
kompetanse til å drifte moderne og teknologirike bygg. 
Vi installerer moderne velferdsteknologi i omsorgs-
byggene. Vi har avansert kommunikasjonsutstyr og 
styringsverktøy for bygg. Vi skal i fremtiden utvikle 
Fjerdingby sentrum som kommer til å huse de mest 
moderne og avanserte byggene i Rælingen 
kommune. Drift- og vedlikeholdsavdelingen vil ruste 
opp, slik at vi er i stand til å drifte og vedlikeholde 
kommende bygg på en god måte.  
 
Vi har vurdert internkontrollsystemet vårt. Det er i dag 
utfordrende å forholde seg til alle forskriftskrav og ha 
oversikt over dette i et system. Kommunal 
forvaltnings- og driftsorganisasjon har behov som er 
utover det private aktører har. IK-bygg er et system 
utviklet av kommunene i regi av norsk kommunal-
teknisk forening, og er rettet mot kommunal 
forvaltning.  
 
Utviklingsområder  

 IK-bygg som internkontrollsystem  

 Konkretisering av begrepet klimatilpasning  
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 32 090 34 540 34 030 36 720 38 100

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
De største styrkingene i budsjettrammene til eiendoms-
enheten i 2017 er driftskonsekvenser av nye bygg og 
planlagt økt bruk av paviljonger. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

30,4 28,6 28,6 28,6

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

8,2 % 11,9 % 6,9 % 6,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
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Blystadlia skole og barnehage 
Rektor Sissel Berg 

 

Bakgrunn 
Utviklingsområder er valgt med bakgrunn i andre års 
oppfølging av Strategi for skoleeier 2015-2018. 
Kartlegginger viser for svake resultater på 
begynneropplæringen, både i lesing og regning. Den 
første leseopplæringen må sikres gjennom felles 
føringer og systematisk oppfølging. Elevenes læring, 
tidlig innsats, oppfølging av fravær samt ledelse og 
nøkkelfunksjoner i skolen er områder som skal 
prioriteres. God tilbakemeldingskultur er avgjørende 
for elevenes læringsutbytte, og resultater på våre 
brukerundersøkelser fra 2015 viser en negativ 
utvikling på vurdering for læring siste året.  
Vår enhet, med skole og barnehage i samme bygg, 
gjør at det ligger godt til rette for et godt samarbeid og 
en helhet i tilbudet. Barna skal oppleve sammenheng, 
gjenkjennelse og progresjon i læring og erfaringer fra 
barnehage til skole. 
 
Utviklingsområder 

 Læring og utvikling (T3 og O3)  
- Den første leseopplæringen og tidlig innsats 
- Gode læringsmiljøer 
- Tilpasset opplæring  
- God vurderings- og tilbakemeldingskultur 
 

 Enheten som organisasjon (T3 og O2) 
- Videreutvikle resultatledelse med fokus på 

nøkkelfunksjoner 
- Helhetlig, systematisk og langsiktig 

kompetanseutvikling  
 

 Styrke sammenheng og progresjon mellom 
barnehage og skole (O2 og O3) 
- Utarbeide progresjonsplaner i språk og sosiale 

ferdigheter 
- Legge til rette for refleksjon og læring på tvers 

av tradisjonelle faggrupper i barnehage og 
skole 

- Videreutvikle metoder innenfor kommunikasjon, 
konflikthåndtering og sosiale ferdigheter  

- Følge opp kompetanseprogrammet språk- og 
leseutvikling i barnehage og SFO for 
assistenter og fagarbeidere gjennom 
forpliktende tiltak  

 

 Sikre god kvalitet på barnehagetilbudet (O2 og T3) 
- Sikre god sammenheng og progresjon i språk- 

og leseutvikling 
- Planlegge for fremtidens barnehage og 

forberede implementering av ny rammeplan 
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 18 400 19 260 19 260 19 260 19 260

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

30,1 31,6 32,1 34,4

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økning i bemanning i barnehagen når alle tre avdelinger 
er fullt bemannet hele året. Nedgang i bemanning på 
skole etter generelle kutt. Nedbemanning vil merkes 
spesielt godt i skolen i høsthalvåret, etter overtilsetting 
på våren.   
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

5,6 % 8,1 % 2,9 % 6,0 %

* 2. kvartal 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Vi ligger godt innenfor målet for 2016 på 6 %. Siden 
uforutsette ting kan oppstå velger vi å ha samme 
målsetting for 2017, opprettholde et lavt korttidsfravær. 
Ved å fortsatt bruke de nye sykefraværsoppfølgings-
rutinene aktivt, og være tettere på den sykmeldte, har vi 
som mål å redusere langtidsfraværet også. 
 
Nøkkeltall 
Resultater fra nasjonale kartlegginger og nasjonale 
prøver 
Antall elever og barnetall i skole og barnehage 
Brukerundersøkelser 
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Fjerdingby skole  
Rektor Inger-Jorunn Andersen 

 

Bakgrunn 
Skolens elevtall vil være økende i årene fremover. 
Dette vil stille krav til effektiv bruk av ressurser og 
arealer. Skolen er trukket inn i arbeidet med 
Konseptvalgutredningen for nye Fjerdingby skole i 
2020. 
 
Faglige kartleggingsresultater viser at vi må arbeide 
med å løfte flere elever til et høyere nivå i de 
grunnleggende ferdighetene lesing og regning.  
Vi må styrke og utvikle kompetansen hos de ansatte 
slik at de kan sikre kontinuitet i dette arbeidet. 
 
Utviklingsområder 

 Videreutvikle «Vi-skolen» (T3) 
Dette handler om å bygge kollektiv kapasitet og å 
gjøre hverandre gode! Godt skolemiljø, samarbeid 
skole-hjem og en felles læringskultur er temaer som 
skal arbeides med. Å utvikle felles standarder og 
klare forventninger til alle på skolen er en viktig del 
av dette arbeidet. 

 

 Heve analysekompetansen blant lærerne (T3) 
Vi driver skolebasert kompetanseutvikling, og i 2017 
vil vi spesielt arbeide med å heve analyse-
kompetansen med hensyn til kartlegging og 
vurderingskompetansen blant lærerpersonalet. Vi vil 
også innføre Plan for regning i alle fag. 

 

 Gjennomføre prosjekt med Ipad (T3) 
Skolen skal gjennomføre et prosjekt der vi forsker 
på hva Ipad-bruk kan bety for elevenes lærings-
utbytte. Dette skal vi gjøre innenfor spesial-
undervisningen, særskilt norskopplæring og 
tilpasset opplæring. 

 

 Utarbeide rutiner som sikrer god drift og innsikt (O2) 
Vi skal forbedre og utarbeide flere rutiner som sikrer 
at ledelsen sikrer god drift av skolen. At ledelsen får 
tilstrekkelig innblikk i enhetens utfordringer og 
arbeidet mot de enkelte målbildene. Dermed kan vi 
bedre sikre at alle ansatte blir i stand til å nå sine 
mål. 

 
 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 23 062 23 430 23 430 23 430 23 430

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

39,2 39,2 39,2 40,2

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Det øker med 1 klasse mer fra skolestart 2017. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

13,1 % 8,1 % 5,7 % 5,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
 
Arbeidet med å beholde et lavt sykefravær vil fortsette. 
Dette krever tett oppfølging og tilrettelegging for de som 
vil måtte ha behov for det. Arbeidet gjøres i tråd med 
kommunens veileder for oppfølging av sykemeldte og i 
samarbeid med organisasjonsenheten, Nav og 
bedriftshelsetjenesten.   
  
Nøkkeltall 
Statlige- og nasjonale kartleggingsprøver 
Brukerundersøkelser for elever og foreldre 
Medarbeiderundersøkelsen 
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Løvenstad skole 
Rektor Svein Fjellheim 

 

Bakgrunn 
Utviklingsområder er valgt med bakgrunn i andre års 
oppfølging av Strategi for skoleeier 2015-2018. 
Kartlegginger viser at vi må fortsette med fokus på 
begynneropplæringen, både i lesing og regning. Den 
første leseopplæringen må sikres gjennom felles 
føringer og systematisk oppfølging. Vi har en stadig 
økende antall barn vi er bekymret for. Vi har en 
markant økning i antall flyktninger.  
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle skolens arbeid med Vurdering for 
læring (T3) 

 Systematisk arbeid med begynneropplæringen i 
lesing og regning (T3) 

 Videreutvikle SFO som arena for arbeid med 
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning (T3) 

 Jobbe med elevmiljøet (T3)    

 Videreføre kompetansearbeid for lærere og 
nøkkelpersoner innenfor lesing, regning, IKT og 
engelsk, særskilt språkopplæring og barn med 
særskilte behov (O2) 

 Bygge kollektiv kapasitet ved god oppfølging, god 
tilbakemeldingskultur og fordeling av oppgaver i 
enheten, spesielt bedre samarbeid internt og 
eksternt rundt barn som ikke har det bra/barn med 
særlige behov (O3) 
 
 
 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 17 943 17 870 17 080 17 080 17 080

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. Løvenstad skole har i tillegg en midlertidig 
styrking til tilrettelagt tilbud t.o.m. 2017. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

27,4 28,8 30,8 31,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
 
Økt antall flyktninger. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

8,3 % 7,6 % 5,2 % 7,0 %

* 2. kvartal 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Korttidsfravær ligger kontant over år, mens langtids-
fravær varierer fra år til år.  
  
Nøkkeltall 
Antall vedtak om særskilt språkopplæring  
Antall vedtak om spesialundervisning 
Antall bekymringsmeldinger 
Tall fra elev- og foreldreundersøkelsen 
Tall fra medarbeiderundersøkelsen 
Kartlegginger 
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Nordby skole 
Rektor Kari Bloch-Johnsen 

 

Bakgrunn 
Strategi for skoleeier gir føringer for skolens 
prioriteringer. Skolens utviklingsområder er valgt med 
bakgrunn i andre års oppfølging av strategien. 
 
Kartlegginger viser for svake resultater på begynner-
opplæringen, både i lesing og regning. Den første 
leseopplæringen må sikres gjennom felles føringer og 
systematisk oppfølging. Elevenes læring, tidlig 
innsats, oppfølging av fravær samt ledelse og 
nøkkelfunksjoner i skolen er områder som skal 
prioriteres. Her er riktig rekruttering og å styrke den 
kollektive kapasiteten viktig. 
 
Ledergruppa har jobbet aktivt med sin struktur, 
organisering og kommunikasjon innad i gruppa og 
utad i organisasjonen. Dette arbeidet forsettes med 
stor tyngde i 2017. Formålet er å styrke ledelsen av 
enheten samt sikre god oppfølging og forutsigbarhet. 
 
En fornyelse av Kunnskapsløftet er varslet. Skolen må 
ha overordnet fokus på hvilken kompetanse 
fremtidens samfunn har brukt for. 
 
Utviklingsområder  

 Sikre implementering av første leseopplæring (T3) 

 Styrke skolen som organisasjon ved å 
ansvarliggjøre, myndiggjøre og følge opp 
medarbeidere i forhold til struktur og kultur (O2)  

 Bygge kollektiv kapasitet ved god oppfølging, god 
tilbakemeldingskultur og fordeling av oppgaver i 
enheten (O3) 

 Rekruttere medarbeidere som vil styrke den 
kollektive kapasiteten (O2) 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 10 658 10 940 10 940 10 940 10 940

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

14,6 15,0 17,0 17,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økning i årsverk grunnet økning i elevtall skole og antall 
barn på SFO samt økt timetall på mellomtrinnet. 
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

7,0 % 8,1 % 15,8 % 8,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Vi har hatt et meget høyt langtidsfravær i 2016. Vi jobber 
systematisk og langsiktig i forhold til varig reduksjon av 
sykefravær.  
 
Nøkkeltall 
Nasjonale kartlegginger  
Nasjonale prøver 
Utvalgte områder i elevundersøkelsen 
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Rud skole 
Rektor Øystein Hellum 

 

Bakgrunn 
Skolen må ha overordnet fokus på hva slags 
kompetanse framtidens samfunn har bruk for. 
 
Strategi for skoleeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer skolen gjør. Skolens utviklingsområder 
blir fulgt opp i tråd med strategielementer og andre års 
oppfølging av strategien.  
 
En forventet jevn økning i elevtall de neste årene 
stiller krav til å utnytte arealene og ressursene 
effektivt.  
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle skolens arbeid med Vurdering for 
læring etter skolens systemplan (T3) 

 Videreføre kompetansearbeid for lærere og 
nøkkelpersoner innenfor lesing, regning, IKT og 
engelsk (O2) 

 Bygge kollektiv kapasitet ved god oppfølging, god 
tilbakemeldingskultur og fordeling av oppgaver i 
enheten (O3) 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 23 722 23 730 23 730 23 730 23 730

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

40,1 39,2 43,3 42,5

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Bemanningsøkningen er knyttet til elevtallsøkning, antall 
barn på SFO og økt timetall på mellomtrinn. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

7,8 % 7,5 % 5,9 % 5,5 %

* 2. kvartal 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Skolen vil fortsatt jobbe aktivt med oppfølging av 
enkeltansatte slik at målsetting om sykefravær på 5,5 % 
nås. 
  
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 
Utvalgte områder i elevundersøkelsen 
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Marikollen ungdomsskole 
Rektor Anne Beate Belstad 

 

Bakgrunn 
Eksamensresultater og resultater fra nasjonale prøver 
viser at det er en svak framgang når det gjelder 
regneferdigheter og matematikk. Det blir viktig at 
skolen fortsetter sitt systematiske arbeid med å heve 
resultatene både i matematikk og i de andre fagene. 
I alle fag er det viktig å se nærmere på hvilken 
kompetanse elevene har behov for i framtiden. 
Hvordan vi legger opp undervisningen for å trene 
elevene til å løse komplekse og sammensatte 
oppgaver må være i fokus. 
 
På FINE-gruppa har vi fått flere elever og flere 
ansatte. Fokus er nå på hvordan vi skal komme fram 
til en god organiseringen av FINE slik at alle elevene 
får et forsvarlig tilbud både i forhold til innhold og i 
forhold til fysiske rammer.  
 
Det er forventet jevn økning i elevtallet på 
ungdomsskolen de neste årene. Dette stiller krav til å 
utnytte arealene og ressursene effektivt. 
 
Utviklingsområder  

 Tilpasset opplæring (T3) 

 Oppfølging av elevresultat (T3) 

 Utprøving av nye undervisningsmetoder (T3) 

 Utbygging av FINE-avdelingen slik at det er 
tilpasset økt elevtall på FINE (O1) 

 Organisering og oppgavefordeling på FINE (O1)  

 Skolen benyttes som arena for studenter fra 
høyskolen (O2) 

 Langsiktig kompetanseutvikling, legge til rette for 
lærere som tar videreutdanning (O2) 

 Veiledning og oppfølging av avdelingsledere og 
ressurslærere (O2) 

 
 

 
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 29 650 31 020 31 020 31 020 31 020

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. Rammen til Marikollen er kompensert i henhold 
til elevtallsvekst på Fine i 2017. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

40,6 43,4 45,0 47,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

6,9 % 6,6 % 9,0 % 6,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Arbeidet med å redusere sykefraværet vil fortsette.  
 
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 9. trinn 
Standpunktkarakterer 
Eksamenskarakterer 
Utvalgte områder i brukerundersøkelsene 
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Sandbekken ungdomsskole  
Rektor Gina Kveen  

 

Bakgrunn 
Nye læreplaner blir innført om noen år. Skolen må 
allerede nå ha overordnet fokus på hva slags 
kompetanse framtidens samfunn har bruk for. 
 
Utfordringsbildet på kort sikt tar utgangspunkt i 
tilstandsrapporten for 2016: Løfte enkeltelever til 
neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter. På 
ungdomstrinnet gjelder dette spesielt regning og 
matematikk. Rekruttering som møter langsiktige 
behov, samt styrking og videreutvikling av 
kompetansen skal bidra til å sikre god kvalitet og 
kontinuitet i arbeidet.   
 
Resultater fra 2016 viser at skolen fremdeles må ha 
fokus på forholdet mellom standpunkt- og 
eksamenskarakterer.  
 
Strategi for skoleeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer skolen gjør. Skolens utviklingsområder 
blir fulgt opp i tråd med strategielementer og andre års 
oppfølging av strategien.  
 
En forventet jevn økning i elevtall de neste årene 
stiller krav til å utnytte arealene og ressursene 
effektivt.  
 
Utviklingsområder  

 Videreutvikle systemarbeidet med vurdering for 
læring (T3) 

 Videreføre kompetansearbeid for lærere og 
nøkkelpersoner innenfor lesing, regning og 
matematikk (T3) 

 Styrke lederferdigheter knyttet til tilbakemeldinger 
og bygging av kollektiv kapasitet, og fortsette å 
prioritere læring og utvikling gjennom skolebasert 
kompetanseutvikling (O3) 

 Styrke ressurslærernes organisasjonskompetanse 
(O3)  

 
 
 

 
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 24 357 24 990 24 990 24 990 24 990

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

28,4 29,9 33,5 34,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Bemanning blir planlagt ut fra forventet elevtall.  
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

6,5 % 6,7 % 2,1 % 5,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Generelt lavt sykefravær gjør det realistisk å videreføre 
målsetting om å ligge under 5,5 %.  
  
Nøkkeltall 
Nasjonale prøver 9. trinn 
Standpunktkarakterer 
Eksamenskarakterer 
Utvalgte områder i elevundersøkelsen 
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Smestad skole 
Rektor Elisabeth Aandalen 

 

Bakgrunn 
Strategi for skoleeier 2015-2018 gir føringer for 
skolens prioriteringer. Skolens utviklingsområder er 
valgt med bakgrunn i andre års oppfølging av 
strategien. 
 
En fornyelse av Kunnskapsløftet er varslet. Skolen må 
ha overordnet fokus på hvilken kompetanse 
framtidens samfunn har bruk for. 
 
Skolens elevtall fortsetter å øke, skoleutvidelse er 
under planlegging. I påvente av dette har vi en 
fortløpende vurdering av hvordan inne- og utearealer 
kan benyttes på best mulig måte. Spesialrom er tatt i 
bruk som klasserom, og det vil være behov for å 
utvide paviljongen fra skolestart 2017. 
 
Utviklingsområder  

 Systematisk arbeid med begynneropplæringen i 
lesing, skriving og regning (T3) 

 Videreutvikle SFO som arena for arbeid med 
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning (T3) 

 Gi elevene dypere forståelse innenfor fag og på 
tvers av fag – dybdelæring (T3) 

 Følge opp skolens systemarbeid med vurdering for 
læring (T3) 

 Videreføre kompetansearbeid for lærere og 
nøkkelpersoner innenfor lesing, regning, IKT og 
engelsk, dybdelæring og barn med spesielle behov 
(O2) 

 Bygge kollektiv kapasitet ved god oppfølging, god 
tilbakemeldingskultur og fordeling av oppgaver i 
enheten (O3) 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 17 284 19 740 19 740 19 740 19 740

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrkinger innen skolene i 2017 (inkl. elevtallsvekst) er 
foreløpig plassert på felles skoler, og vil bli fordelt på 
skolene. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

25,5 28,7 34,6 36,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økt bemanning er knyttet til elevtallsøkning. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

9,1 % 15,2 % 7,0 % 7,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Skolen vil fortsette å jobbe aktivt med sykefraværs-
oppfølging, for å ivareta den enkelte og for å redusere 
sykefraværet.  
  
Nøkkeltall 
Nasjonale kartleggingsprøver 
Nasjonale prøver 
Utvalgte områder i brukerundersøkelsene 
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Sannum barnehage 
Barnehageleder Per Olaf Steinsland 

 

Bakgrunn 
Meld. St. 19 Tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene, hvor implementering 
av tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene framover. 
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagenes kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandlingen mellom voksne og 
barn og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barns lek, 
læring og relasjoner er derfor et viktig satsingsområde 
for Rælingsbarnehagen. 
 
Friluftsavdelingen, Troll på Marikollen ble etablert i 
2013. Det er en utfordring å fylle de 15 plassene. Vi 
åpner for at 3 åringer kan starte på avdelingen og 
arbeider videre med rekruttering av barn.  
 
Sannum barnehage er en stor barnehage med 5 
tradisjonelle avdelinger, og en friluftsavdeling på 
Marikollen. Byggets utforming med 5 avdelinger på 
rekke, en avdeling på Marikollen og resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen er med på å forme 
utviklingsområdet innenfor organisasjonsutvikling.  
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3) 

 Videreutvikle resultatledelse helt ut (O1, O3) 

 Styrke enhetens kompetanse på kommunikasjon og 
informasjon (O1, O3) 

 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 10 916 10 230 10 230 10 230 10 230

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

24,7 24,9 26,0 26,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Grunnbemanning i Sannum barnehage økte med en 
stilling i 2016 da en avdeling ble utvidet fra 18 til 24 
barn. Vi har over tid hatt barn med spesialpedagogiske 
vedtak og ulike funksjons-nedsettelser knyttet til 
barnehagen. Dette utløser ekstra midler. Høsten 2015 
startet en lærekandidat sin læreperiode, avsluttes 
høsten 2017. 
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

10,0 % 16,1 % 11,7 % 7,2 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Barnehagen vil fortsatt jobbe aktivt med oppfølging av 
enkeltansatte slik at målsetting om sykefravær på 7,2 % 
nås. Langtidsfraværet er den største delen av fraværet. 
Ved tett oppfølging av de sykemeldte har vi som mål å 
redusere langtidsfraværet.   
 
Nøkkeltall 
Brukerundersøkelse  
Antall barn 
Antall pedagoger  
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Elgen barnehage 
Barnehageleder Jane Ukkestad 

 

Bakgrunn 
Meld. St. 19 Tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene, hvor implementering 
av tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene framover. 
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagenes kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandlingen mellom voksne og 
barn og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barns lek, 
læring og relasjoner er derfor et viktig satsingsområde 
for Rælingsbarnehagen. 
 
Elgen barnehage har de siste årene hatt fokus på 
kvalitet og kompetanse. Vi skal videreføre disse 
områdene for 2017 i arbeidet med pedagogisk 
dokumentasjon og vurdering. I brukerundersøkelser 
kommer det frem at foreldre ønsker å vite mer om 
barnets opplevelser og erfaringer i hverdagen. 
Gjennom arbeid med pedagogisk dokumentasjon skal 
vi styrke kommunikasjonen mellom barnehagen og 
hjemmet og synliggjøre barns læringsprosesser og 
utvikling. 
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3) 

 Utvikle relasjonskompetanse i lek og samspill, 
støtte barn i lek og fremme gode relasjoner mellom 
barna (T3, O2) 

 Bruke pedagogisk dokumentasjon som metode for 
å styrke kommunikasjon og medvirkning, og 
synliggjøre læringsprosesser og utvikling (T3, O3) 

 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 6 925 6 560 6 560 6 560 6 560

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

15,5 13,5 15,1 15,1

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Grunnbemanning i Elgen barnehage har vært stabil i 
flere år. Årsaken til variasjoner er studiepermisjoner og 
barn med funksjonsnedsettinger som har utløst ekstra 
midler til midlertidig bemanning. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

6,6 % 8,7 % 7,4 % 4,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Enheten har som mål å ha et stabilt lavt sykefravær. Det 
jobbes kontinuerlig med nærvær og trivsel på 
arbeidsplassen. Sykefraværsoppfølgingen fortsetter i 
tråd med rutinene for Rælingen kommune.  
  
Nøkkeltall 
Brukerundersøkelse  
Antall barn 
Antall pedagoger  
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Løvlia barnehage 
Barnehageleder Ninette Rudberg 

 

Bakgrunn 
Meld. St. 19 Tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene. Implementering av 
tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene framover. 
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagenes kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandlingen mellom voksne og 
barn og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barns lek, 
læring og relasjoner er derfor et viktig satsingsområde 
for Rælingsbarnehagen.  
 
Løvlia har det siste året jobbet for å bruke digital 
kommunikasjon med brukerne. Brukerundersøkelsen 
viste at vi har et stort forbedringspotensial på flere 
måter. Derfor fortsetter arbeidet med å utvikle bruken 
av systemet generelt, men og i forhold til digital 
pedagogisk dokumentasjon spesielt. 
 
Enheten har inneværende år jobbet med å samle og 
systematisere internkontrollsystemet. Gjennom 
arbeidsprosessen har det oppstått behov for å 
gjennomgå internkontrollsystemets funksjon og 
innhold for ansatte. Den jobben vil fortsette 2017 for å 
sikre at enhetens rutiner og prosedyrer blir delt og 
forstått. 
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3)  

 Øke bevisstheten og kompetansen i bruken av 
digital kommunikasjon (O3) 

 Skape trygghet og forståelse for internkontroll-
systemets funksjon og innhold (O1, O3) 

 
 
 
 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 8 678 8 190 8 190 8 190 8 190

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

21,6 20,7 18,2 18,4

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Antall barn er stabilt, så ingen endring i bemanningen. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

8,4 % 12,1 % 10,3 % 7,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Sykefraværsoppfølgingen fortsetter i tråd med rutinene 
for Rælingen kommune. Det er et mål å komme ned mot 
7 %, selv om fraværsprosenten varierer mye i løpet av 
året. 
  
Nøkkeltall 
Brukerundersøkelse  
Antall barn 
Antall pedagoger  
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Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad 

 

Bakgrunn 
Barnehageenheten Lilleborg og Torva vil i 2017 bli to 
enkeltstående enheter. Personalet i begge barne-
hagene må derfor finne sin visjon og sine mål for å 
sikre at en god organisasjonskulturen utvikles og 
etableres.  
 
Medarbeidere skal oppleve ledelse helt ut i 
organisasjonen og vi skal være best på ledelse. 
Helhetsforståelse og teamutvikling innad i de to «nye» 
enhetene er viktig. Interne roller, oppgaver, myndighet 
og funksjoner må være avklart og tydelige for alle 
medarbeidere. 
   
Meld. St. 19 Tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene, hvor implementering 
av tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene framover  
 
For å utnytte de faglige ressursene best mulig vil 
pedagogenes faglige veiledningsansvar få en større 
plass i kvalitetsarbeidet i barnehagene.  
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagenes kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandlingen mellom voksne og 
barn og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barns lek, 
læring og relasjoner er derfor et viktig satsingsområde 
for Rælingsbarnehagen. 
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3) 

 Etablere en åpen og inkluderende organisasjons-
kultur med resultatledelse som metode (O1, O2, 
O3) 

 Øke ansattes bevissthet og kompetanse i digital 
informasjon og kommunikasjon både internt og 
eksternt (O3,) 

 
  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 16 259 15 010 15 010 15 010 15 010

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

36,6 35,0 35,0 35,5

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

12,5 % 16,9 % 10,4 % 7,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Sykefraværet er redusert i 2016 og målet er å redusere 
fraværet ned mot 7 %. 
 
Nøkkeltall 
Antall pedagoger med barnehagelærerutdanning 
Brukerundersøkelsen 
Medarbeiderundersøkelsen  
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Løvenstad barnehage 
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen 

 

Bakgrunn 
Meld. St. 19 Tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene, hvor implementering 
av tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene framover. 
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagenes kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandlingen mellom voksne og 
barn og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barns lek, 
læring og relasjoner er derfor et viktig satsingsområde 
for Rælingsbarnehagen. 
 
Barn og foreldres medvirkning er viktige elementer i 
barnehagenes pedagogiske praksis. Gjennom 
brukerundersøkelser kommer det fram at dette er et 
område det er vanskelig for foresatte å få godt nok 
innblikk i og god nok forståelse for. Vi ønsker å se på 
dokumentasjonsarbeidet som gjøres i barnehagen 
knyttet til medvirkning. 
 
Videreutvikling av samarbeid mellom barnehage og 
skole er et viktig innsatsområde for å oppnå en god 
sammenheng og helhet i barnas overgang fra 
barnehage til skole.  
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3) 

 Videreutvikling av prosesser og dokumentasjon av 
prosesser knyttet til medvirkning for barn og 
foresatte (O1, O3) 

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

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 8 514 7 430 7 430 7 430 7 430

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

16,7 16,5 16,2 16,2

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Grunnbemanning i Løvenstad barnehage har vært stabil 
i flere år. Årsaken til tidligere variasjonen, er studie-
permisjoner. Vi har over tid hatt en del barn med 
spesialpedagogiske vedtak og ulike funksjons-
nedsettelser i barnehagen. Dette utløser ekstra midler 
som benyttes til midlertidig bemanning. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

9,4 % 8,5 % 17,0 % 7,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Det er bred enighet i Løvenstad barnehage om at vårt 
samlede sykefravær er for høyt. Det er ulike sammen-
fallende årsaker til at fraværet i 2016 blir høyere enn 
andre år. Tett samarbeid med tillitsvalgte, og de som er 
sykmeldt eller har behov for kortere perioder med 
tilrettelegging er viktige faktorer i arbeidet med å få ned 
sykefraværet.  
  
Nøkkeltall 
Brukerundersøkelse  
Antall barn 
Antall pedagoger  
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Heimen barnehage 
Barnehageleder Marit Hareide 

 

Bakgrunn 
Meld. St. 19 tid for lek og læring – bedre innhold i 
barnehagen og ny rammeplan vil få store 
konsekvenser for barnehagene, hvor implementering 
av tiltak og selve rammeplanen vil kreve stort fokus i 
årene fremover. 
 
Prosesskvaliteten er et bærende element i 
barnehagens kvalitetsutvikling. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandling mellom voksne og barn 
og mellom barn er særlig viktig for barnas trivsel, 
utvikling og læring. Personalets arbeid med barnas 
lek, læring og relasjoner er derfor et viktig 
satsingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Heimen barnehage har i 2016 hatt fokus på å utvikle 
gode arbeidsverktøy for å oppnå god struktur og 
oversikt i det daglige arbeidet. Dette vil bli 
videreutviklet videre det kommende året. Pedagogene 
vil som et ledd i dette få et tydeligere faglig ansvar. 
 
De ansatte har fått økt sin kompetanse innenfor lek. 
Implementering av tiltak vil bli videreført, samt sikre at 
nye ansatte får tilsvarende kompetanse. 
Relasjonskompetanse på alle nivå i barnehagen, vil 
være hovedområdet for Heimen barnehage sitt 
utviklingsarbeid i 2017.  
 
Utviklingsområder  

 Implementering av ny rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (O1, O3) 

 Videreutvikle Rælingsbarnehagens arbeid med 
innholds- og prosesskvalitet (O1, T3) 

 Styrke enhetens kompetanse på barns 
språk/kommunikasjon (T3) 

 Utvikle enhetens relasjonskompetanse i lek og 
samspill, som metode for forebygging av krenkende 
adferd (T3, O2) 

 Videreutvikle samarbeidet med barnas hjem med 
vekt på kommunikasjon (T3) 

 
 

  

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 7 380 7 060 7 060 7 060 7 060

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Styrket tilbud til førskolebarn avsettes på felles 
barnehage og fordeles ut årlig til hver enkelt barnehage 
etter vedtak. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

16,6 15,3 16,2 17,6

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

15,1 % 13,9 % 7,7 % 7,0 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Barnehagen vil jobbe aktivt med forebygging av fravær 
og oppfølging av enkeltansatte. Ut fra de siste års 
nedgang i sykefravær, anses et samlet sykefravær på 7 
% som realistisk. 
  
Nøkkeltall 
Brukerundersøkelse  
Antall barn 
Antall pedagoger  
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Kultur og fritidsenheten 
Kultursjef Kirsten Hauso 

 

Bakgrunn 
Konseptvalgutredningen om nytt kommunalt bygg i 
sentrum ble vedtatt i juni, og det ble besluttet et 
kulturprogram og at tjenester fra familie og 
forebygging skal inn i bygget. KUB (Kulturskole, 
ungdomshus og bibliotek) har vært i gode prosesser i 
forhold til hvilke arealer vi har behov for og hvilke vi 
kan sambruke. I 2017 vil det bli viktig å få til disse 
prosessene med Familiens hus, for å sikre en god 
arealbruk som kan legge til rette for faglig og 
arealmessig samarbeid som vil sikrer gode tjenester 
fremover.       
 
Rælingen bygdetun er igjen blitt et rent kommunal 
museum etter 10 år som en del av Akershusmuseet. I 
en vekstkommune som Rælingen er det behov for å 
se på hvordan museet kan få bedre og mer 
tilrettelagte lokaler.  
 
KDP planer både for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
og kulturminner og kulturmiljøer ferdigstilles i 2016. 
Gode systemer for oppfølging blir viktig å få på plass. 
Markedsføring får en stadig større plass gjennom bruk 
av sosiale medier.  
 
Utviklingsområder  
Allmenkultur 

 Videreutvikle Rælingen Bygdetun til kommunalt 
museum (O1, O3) 

 Utvikle et system for oppfølging av kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og av 
kulturminneplanen (O3) 

 
Vår aktive møteplass 

 Bidra med tydelige mål for utvikling av bygg og 
uteområder (O1, U1) 

 Etablere og videreutvikle aktiviteter (T4, T5) 

 Ivareta alle brukergruppenes interesser (T4, O1) 

 Videreutvikle et faglig samarbeid (T1, T5, O3, O2)  

 Utrede organisatorisk samarbeid mellom bibliotek 
og ungdomshus (O3)  

 
Kulturskole 

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

 Utvikle lokale læreplaner (O1, O3) 
 
Ungdomshus 

 Utvikle ungdomsstyrte aktiviteter og involvere i 
arbeidet med utvikling av vår aktive møteplass (T5, 
T3, T4) 

 
Bibliotek 

 Utarbeide en lokal plan for brukermedvirkning i 
prosjekter (T4) 

 Bidra i integreringsarbeidet gjennom prosjektet Ny i 
Rælingen (O3) 

 Kjerneoppgaver 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole.  
Allmenn kultur: museum, kulturminner, idrett, friluftsliv, 
spillemiddelprioritering, tilskudd, utleie av lokaler, drift 
offentlig bad, arrangementer, priser og stipender, 
navneforslag veier. Kontaktledd for organisasjoner. 
Koordinator-rolle for BUK, UR, Nattravner, MOT, DKS 
og Safir. Saksbehandler for komité for kultur og 
nærmiljø. 
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 14 221 14 640 14 480 14 550 14 620

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
  

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

19,6 18,9

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

3,3 % 3,5 % 4,1 % 4,0 %

* 1 halvår 2016  
 
Nøkkeltall 
Antall møter med frivillige 
Besøkstall og arrangementer bibliotek 
Antall plasser og kostnader pr plass kulturskole 
Venteliste kulturskole 
Besøkstall og arrangementer kulturskole 
Besøkstall u hus 
Antall deltakere UKM 
Antall saker til høring UR 
Antall betalende i Marikollen kultursal 
Antall brukere i badene 
Antall deltakere i kulturuka 
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Enhet familie og helse 
Enhetsleder Brynhild Belsom 

 

Bakgrunn 
Tjenestene enheten tilbyr er under press som følge av 
befolkningsvekst og økte forventninger til tjeneste-
tilbudet fra sentrale myndigheter og tjeneste-
mottakere, inkludert barn og ungdom. Sentrale 
føringer kan virke i ulik retning ift for eksempel økt 
læringsfokus vs helseperspektivet. Hovedfokus blir 
derfor å videreutvikle dagens tilbud utfra de strategier 
som er valgt og med de ressursene man har, 
balansert opp mot den daglige driften av tjenestene.  
 
Dagens lokaler er i liten grad tilpasset endrete krav, 
og det blir viktig å bidra aktivt inn i arbeid med 
sentrumsutvikling Fjerdingby for å sikre lokaler som gir 
god ressursutnyttelse, samt å se på tiltak som kan gi 
midlertidige bedringer i mellomtiden.  
 
Enheten har et særlig ansvar for å bidra til tidlig 
innsats og forebygging, og arbeider samlet med å 
videreutvikle valgte gruppetilbud som ICDP, COS, 
ART, Friskliv, fallforebyggende grupper mm.  
Det er krevende å sikre kvalitetsmessig god nok drift 
og samtidig jobbe med utvikling.  
  
Utviklingsområder  

 Videreutvikle arbeidsformer fram mot familiens hus 
og bidra videre inn i Fjerdingbyutviklinga særlig inn 
mot dialog med kultur for å legge til rette for 
framtidig tverrfaglig samarbeid (T1, T3, T4, O1) 

 Sikre kunnskapsbaserte arbeidsformer og god 
ressursbruk ved å fullføre organisatoriske endringer 
i fysio- og ergoterapitjenesten (O1, T1, T2) 

 Digital post på alle fagsystemer (U2) 

 Revidere kompetanseplan med fokus på å kunne 
møte framtidige utfordringer. Fortsette kompetanse-
spredning ICDP-foreldreveiledning gjennom å 
utdanne nye veiledere fra skolehelsetjeneste, PPT 
og andre aktuelle i tråd med plan (O2, T1) 

 Sikre kvalitet i tjenestene gjennom implementering 
av aktuelle sentrale retningslinjer, som for 
eksempel retningslinjer for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, veileder for samordnet bistand 
fra opplærings- og helsetjenester for barn og unge 
med habiliteringsbehov (O1, T1) 

 Bidra til felles utviklingsarbeid på områder som 
- boligsosial arbeid /husbankens kommuneprogram 
- barnefattigdom 
- konseptvalgsutredning helsehus for voksne 
- frafall fra videregående opplæring 
- videreutvikling av samarbeid rundt 
voksenopplæring/introduksjonsprogrammet 
- revidering av plan mot vold i nære relasjoner (T1, 
O1) 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 65 530 68 020 68 020 68 020 68 020

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

60,0 62,6 64,0 64,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økt bemanning som følge av statlige tilskudd. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

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

*1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Det jobbes målrettet i hver enkelt avdeling med nærvær. 
  
Nøkkeltall 
Antall aktive saker i PPT 
Antall barn i tiltak i barnevernet 
Andel med fullført introprogram som er i jobb/utdanning 
Antall brukere fysio-/ergoterapitjenesten 
Antall fødsler 
Antall med fastlege i Rælingen 
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Nav 
Nav-leder Daniel Berg-Hansen 

 

Bakgrunn 
Nav Rælingen vil jobbe videre med kompetanse-
utvikling, organisering og arbeidsformer på tvers av 
fagområder for å sikre brukere et godt tjenestetilbud. 
Vi ser at mer samhandling på tvers både i kommunen 
og internt i Navs organisasjon bidrar til kvalitet for 
brukerne og bedre utnyttelse av ressurser. Samtidig 
krever det god kompetanse hos den enkelte 
medarbeider og gode strukturer for ressurseffektive 
prosesser. Dette krever at vi jobber videre med 
kompetanseutvikling i tråd med satsningsområdene til 
Nav. 
 
Utviklingsområder  

 Implementere gode rutiner i forbindelse med 
internkontrollsystem, herunder prosedyrer og 
rutiner samt system for avvik og forbedringstiltak. 
Dette som et ledd i å sikre gode tjenester og god 
ressursutnyttelse, både av interne ressurser og 
sosialhjelp (O1, O3) 

 Videreutvikling av medarbeidere i henhold til 
kontorets overordnede mål, som veilednings- og 
relasjonskompetanse, arbeidsmarkedskunnskap og 
god forståelse for aktuelle lovverk (O1, O2) 

 Videreutvikle internkommunikasjon med andre 
kommunale samarbeidspartnere for å sikre brukere 
et helhetlig tjenestetilbud (T1, T4, T5, O1)  
Eksempler: Boligsosial arbeid på tvers, samarbeid 
med flyktningetjenesten om enkeltbrukere, 
samarbeid kultur og barnevern for å hindre 
barnefattigdom, samarbeid med organisasjons-
enheten rundt sykefravær og IA og RMK og 
barnevern rundt unge som dropper ut av 
videregående.  

 Videreutvikle bedriftsnettverk i samarbeid med 
kommunen og næringslivet i Rælingen (T1, T4, T5) 

 Opprettholde fokus på nærværsarbeid og tett 
oppfølging av sykmeldte (O2) 

 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 25 886 27 920 27 920 27 920 27 920

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Sosialhjelpsbudsjettet er i 2017 styrket med 1,2 mill.  
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

Kommunalt ansatte 16,1 12,2 15,2 15,2

Statlig ansatte 14,2 14,2

* 2. tertial 2016  
Kontoret har 29,4 årsverk fordelt på 31 ansatte. Økning i 
kommunalt ansatte er boveileder med prosjektmidler fra 
fylkesmannen. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

Kommunalt ansatte 5,4 % 5,2 % 10,7 %

Statlig ansatte 4,4 %

* 1 halvår 2016  
Samlet sykefravær hittil i år er på 7,5. Måltall for Nav 
Rælingen er 5 %. 
  
Nøkkeltall 
Antall mottakere dagpenger 
Antall mottakere sosialhjelp 
Utbetaling sosialhjelp 
Antall i kvalifiseringsprogram 
Antall unge med sosialhjelp 
Antall med arbeidsavklaringspenger 
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Hjemmebaserte tjenester 
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen 

 

Bakgrunn 
Mer komplekse og tidkrevende oppdrag for 
sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien, samt flere 
tiltak med 1:1 bemanning på deler av døgnet.  
 
Økende oppdragsmengde for praktisk bistand i 
avdeling psyk/avhengighet, samt for hjemmehjelp.  
 
Vi ser en økende andel av mennesker med kombinert 
rusavhengighet og somatikk, som er i behov av 
sykehjemsplass eller mer tilrettelagt bolig. Det er 
behov for å vurdere hvilket tilbud disse skal motta fra 
kommunen.  
 
Stor etterspørsel av palliativ koordinator. 
Demensteam overflyttes fra EIT til EHT. 
 
Oppstart av felles døgnbemannet base for boliger for 
mennesker med rusavhengighet og psykiatriboligene.  
 
Utviklingsområder  
Opprettholde høyt fokus på arbeidsnærvær og arbeid 
med sykefraværsoppfølging (O3, O2) 
 
Utrede behov og driftsform for palliativt team, samt 
palliativ koordinator (O2, T1) 
 
Overta og videreutvikle demensteam (O2, T1, T4) 
 
Oppstart og drift av døgnbemannet base tilknyttet 
boliger for rusavhengige og psykiatriboligene  
(O1, O2, O3, T1, T4) 
 
Styrke enhetens kompetanse på intern og ekstern 
kommunikasjon (O1, O2,03, T4) 
 
Pilot med EL biler i enheten (U2) 
 
Kvalitetssikre løpende driftsoppgaver i enheten ved å 
øke robusthet, sikre gode disponeringer av ressurser, 
fagutvikling, internkontroll og ressursorientert fokus i 
tjenestebildet (01, O2, O3, T1, T2, T4) 
 
Gjennomføre pilotprosjekt velferdsteknologi hjemme 
hos brukere (T5, T2, O1, O3) 
 
Opprette og videreutvikle tjenester som følge av nye 
krav knyttet til samhandlingsreformen og 
utfordringene med rett tilbud til de med kombinasjon 
av somatisk sykdom og rusavhengighet (T1, O1, O3) 
 
Gjennomføre nødvendige enderinger i enhetens leder 
og funksjonssystem i tråd med anbefalingene fra 
prosjektet om helhetlig ledelse (O1, O2, 03) 
 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 64 150 66 110 62 580 62 580 62 580

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Den største økningen i rammene i 2017 skyldes drift av 
nye boliger for mennesker med rusmiddelavhengighet. 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

59,1 66,0 75,5 80,6

* 2. tertial 2016  
Inkluderer demensteam og økning ambulant team.  
 

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

11,8 % 10,4 % 5,8 % 8,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
 
Nøkkeltall 

 2015 2016* 

Avvik KKS 45 31 

Avvik Profil 
 

 

Vedtak hjemmesykepleie 228 232 

Vedtak hjemmehjelp 153 157 

Vedtak trygghetsalarm 144 146 

Vedtak bo oppfølgertjenesten 24 24 

Vedtak amb. Psyk. Helsetjeneste 43 55 

Vedtak psykisk helsetjeneste/psykolog 63 63 

Vedtak rustjenesten 60 57 
 

* Per 2. tertial  
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Institusjonstjenester 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid 

 

Bakgrunn 
Fjerdingby omsorgssenter sin bygning er vurdert til 
ikke å inneha nødvendige kvaliteter for fremtidens 
tilbud innen rehabilitering og mer intensiv pasient-
behandling i kommunen. 
 
Institusjonstjenesten yter tjenester av god kvalitet med 
fokus på personorientert omsorg som fremmer 
brukermedvirkning. 
 
Ahus skriver ut sykere og flere uavklarte pasienter til 
institusjonstjenesten. Etiske dilemma knyttet til hvor 
aktiv behandlingen skal være blir overlatt til 
kommunen. Ahus starter i større grad enn før intensiv 
behandling. Pasient og pårørende ønsker i stor grad 
at vi følger opp denne behandlingen. Dette øker 
spesielt presset på lege, sykepleiere og behov for 
utstyr og medisiner. 
 
Har samlokalisert tilbudet til personer med kognitiv 
sykdom og/eller demens med 32 plasser i nytt bygg 
på Løvenstadtunet. Det er utvidelse med 5 plasser. 
Dagsenteret i 5. etg har også fått flere plasser. 
 
Økende andel eldre personer med psykisk sykdom, 
rusproblemer og alvorlig somatisk sykdom har hatt 
behov for korttidsopphold etter Ahus. Dette utfordrer 
avdelingene med flest eldre over 80 år.  
 
Utviklingsområder  

 Deltaker i prosjekt knyttet til konseptutredning for 
nytt helsehus som skal erstatte Fjerdingby 
omsorgssenter (T1, O1) 

 Videreutvikle tjenestene til brukere i institusjon ved 
Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter med 
forventningsavklaring, brukerdialog, avklaring av 
grensesnitt og god disponering av ressurser  
(T1, O1)  

 Være en tydelig stemme overfor Ahus for å gi 
innspill og tilbakemelding på behandling av 
pasienter som blir innlagt på korttidsavdeling (O1, 
O3, T1) 

 Øke tilbudet ved dagsenteret på Løvenstadtunet 
slik at frivillige og servicenæring får mer kunnskap 
om demens sykdom og at flere brukere får et 
dagtilbud (T1, O2, O3, T3) 

 Personorientert omsorg påvirker rolleforståelse til 
medarbeiderne og vi skal utnytte potensialet som 
ligger i «Ledelse helt ut» (O1, O2, O3) 

 Opprettholde høyt fokus på arbeidsnærvær og 
arbeid med sykefraværsoppfølging (O3, O2) 
 

  

 Kjerneoppgaver 
Drift av Løvenstadtunet med institusjonsplasser for 
brukere med somatisk sykdom, kognitiv svikt/demens, 
produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri samt drift av 
Fjerdingby omsorgssenter med mottakskjøkken, langtids 
og korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, dagsenter, 
vaskeri og transport av dagsenterpasienter. 
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 85 955 90 830 82 860 82 860 82 860

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
Den største økningen i budsjettrammene i 2017 skyldes 
utvidelse av Løvenstadtunet. Budsjettmidler til ressurs-
krevende tjenester er fra 2018 plassert på felles helse 
og omsorg. 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

103,3 108,2 108,6 115,0

* 2. tertial 2016  
Økt bemanning til utvidelse av 5 institusjonsplasser og 5 
plasser på dagsenter fra november 2016. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

10,1 % 13,6 % 8,6 % 8,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Positiv utvikling i arbeidsnærvær med tettere oppfølging 
av ansatte. 
  
Nøkkeltall 

2014 2015 2016*

Institusjonsplasser 81 81 81

Døde på institusjon 44 56 28

Avslag inst.plass 7 7 3

Korttidsopphold 187 171 139

Langtidsplass 32 35 23

Lindrende enhet ant.opphold 2 7 3

Dagsenterbrukere 50 44 47

Demensteambrukere 101 111  
 

*2.tertial 2016 
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Tilrettelagte tjenester 
Enhetsleder Siv Feie Stevenson 

 

Bakgrunn 
Det er beregnet vekst med ca 15 nye ressurskrevende 
tjenestemottakere ved henholdsvis aktivitetssenteret 
og boligene innen 2022. 
 
Det er gjennomgående god kvalitet på tjenestene, 
fokus på brukernes ressurser og bruker-medvirkning. 
Enheten har brukere og pårørende med høye 
forventninger, samtidig som det er behov for å utnytte 
ressursene bedre. 
 
Tjenestene ovenfor utviklingshemmede møter krav 
om å ha færre ulike tjenesteytere rundt brukeren, 
samt redusere antall personer som har dispensasjon 
fra utdanningskrav ved vedtak om bruk av tvang. 
Behov for flere ansatte med formell kompetanse, og 
beholde kvalifiserte, aktive medarbeidere med god 
rolleforståelse. 
 
Det er stadig behov for videreutvikling i 
hensiktsmessig bruk av IKT verktøy, samt få 
erfaringer i utnyttelse av velferdsteknologi 
 
Utviklingsområder  

 Tilpasse drift til endrede og nye brukerbehov, 
gjennom fagutvikling, forventningsavklaring, 
brukerdialog, avklaring av grensesnitt og god 
disponering av ressurser (O1) 

 Øke kapasiteten ved å overføre avlastning fra 
Buholen boliger til Løvenstadvegen boliger, og 
etablere 7 nye heldøgnsplasser ved ferdigstillelse 
av påbygg Hauger og Løvenstadvegen boliger, 
samt vurdere ytterligere utbyggingsmuligheter (O1) 

 Utnytte potensialet i samling av dagtilbudene 
Ressurssenteret, Roas, Rådhuskantina og 
Rælingen aktivitetssenter i en felles avdeling i 
Dovrebygg (O1, T3, T5) 

 Rekruttere, beholde og øke andel formelt 
kvalifiserte medarbeidere, samt utnytte 
kompetansen bedre på tvers i organisasjonen (O2) 

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

 Øke nærværet blant ansatte (O2, O3) 

 Digitalisering og videreutvikling i bruk av 
velferdsteknologi (O1) 

  
 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 78 901 81 820 84 320 84 320 84 320

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016   
Økningen i rammene skyldes hovedsakelig utvidelse av 
Løvenstadvegen og Hauger boliger. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

75,5 86,4 95,3 102,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økning i vedtak i forbindelse med påbygg 7 leiligheter 
samt andre endrede bruker behov. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

12,0 % 9,1 % 7,1 % 8,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
 

Nøkkeltall 2014 2015 2016* 

Avvik i Kvalitetslosen 412 261 170 

Avvik i Profil 1277 1209 945 

Truende episoder pr. årsverk 7,3 6,2 4,9 

Andel høyskoleutdannede 51% 53% 56% 

Andel fagarbeidere 21% 18% 20% 

Snittscore medarb.tilfredshet 4,9  4,7 5,1 

Vedtak pr. tjeneste - boliger 2014 2015 2016 

Kjøp praktisk bistand 5 4 4 

Bo- og miljøarbeidertjenester 27 27 29 

Avlastning i bolig 7 6 7 

Barnebolig 0 2 2 

Dagaktivitetstilbud 2014 2015 2016 

Khol vedtak dagaktivitetsplass 18 18 19 

Komm. vedtak dagaktv.plass 5 3 3 

Ressurssenteret -  gjennomsnitt 
besøkende åpne dager 

6 7,5 8,8 

Ressurssenteret–gjennomsnitt 
besøkende/dag øremerket unge 

- 3,4 3,4 

Roas – deltakere/mnd fra NAV 10 9,1 7,2 

Roas – kommunale vedtak 
 

1 1 
*tall per 2.tertial 2017 
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
R. Victoria Frogner Michelsen 

 

Bakgrunn 
Det er gjort flere endringer og oppdateringer i lovverk, 
rundskriv, retningslinjer og veiledere det siste året. 
Det er krevende å sette seg inn i alle endringer, holde 
oversikt og se alt i sammenheng. Det er en dreining 
mot «pasientens helse- og omsorgstjeneste», noe 
som medfører større krav til å tenke utenfor faste 
rammer, og mot mer fleksible tjenester. Denne 
dreiningen fordrer mer samarbeid på tvers av enhets-
grenser, flere parter involvert og mer helhetlig 
forvaltning av kommunens tjenester. Det stilles også 
større krav til tidlig kartlegging av alle områder, bl.a. 
ernæring, kognitiv svikt og symptomer på forverring av 
sykdom. Det er nødvendig med tettere og mer avklart 
arbeid omkring mennesker med flere diagnoser som 
har et sammensatt behov. Det være seg eldre med 
psykiske lidelser og/eller rusproblematikk eller psykisk 
utviklingshemmede med høy alder eller psykiske 
lidelser. I flere tilfeller enn tidligere gjennomfører og 
følger kommunen opp tvangsvedtak for personer med 
alvorlig rusmiddelavhengighet. Dette er svært 
ressurskrevende i hver enkelt sak. 
 
Vi ser at overgangen fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen er spesielt krevende der kommunen må 
videreføre aktiv og spesialisert behandling, ved 
utskrivelse fra psykisk helsevern/ tverrfaglig 
spesialisert behandling eller der problemstillingene er 
mange og svært sammensatte. Enheten ser at bolig, 
en helt grunnleggende faktor, ofte skaper utfordringer 
i arbeidet rundt brukeren i disse overgangene. Det 
synes å være behov for mer variasjon i hvordan 
kommunale boliger utformes slik at rett tjeneste kan 
tilbys med riktig omfang. Helhetlig forvaltning av den 
totale kommunale boligmassen er nødvendig. 
Samtidig er det behov for mer systematisk arbeid med 
vanskeligstilte som bor i kommunal utleiebolig, på 
tvers av enheter. Den store veksten i bolig- og 
avlastningsbehov for personer med utviklings-
hemming eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelser 
må også møtes. Det vurderes som avgjørende at 
kommunen benytter og blir gode på forebyggende 
tiltak, hverdagsmestring /-rehabilitering, pårørende- og 
frivilligsamarbeid samt digitale løsninger og 
velferdsteknologi. 
   
Utviklingsområder  
Sikre at de beslutninger som tas på bakgrunn av 
rapport faglige ambulante team og rapport alternativ 
organisering koordinatorfunksjonen følges opp (T1, 
O1, O2, O3). 
 
Tydeliggjøre enhetens ansvar som koordinerende 
enhet, samt bidra til videreutvikling og bedre 
koordinering på tvers av fag og enheter (T1, T3, O1, 
O3). 
 

 Kjerneoppgaver 
Enheten saksbehandler alle helse- og omsorgstjenester 
i kommunen, mens vedtaksmyndighet og budsjett er 
tillagt den enhet som drifter tjenestene. Tjenestekontoret 
drifter støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig 
assistanse, personlig assistanse, omsorgslønn og 
innsatsteam. Tjenestekontoret innehar rollen som 
kommunens koordinerende enhet og har ansvar for 
boligsosialt arbeid på system- og individnivå. Enheten 
har systemansvar for helse- og omsorgstjenestenes 
fagsystem.  
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 26 224 28 340 28 340 28 340 28 340

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016

Økning grunnet flere hjemmeboende med stort 
tjenestebehov. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

11,4 13,3 15,5 16,0

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Årsverk er forutsatt 20 % stilling forebyggende hjemme-
besøk eldre fra 01.01.17 og 50 % ressursøkning 
koordinering kompliserte/ uavklarte saker fra 01.08.17. I 
tillegg er det 21,7 årsverk oppdragstakere. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

8,0 % 3,6 % 1,2 % 2,2 %

* 2. kvartal 2016

** Mål for sykefravær 2017  
Enheten har hatt en svært god utvikling på området. Det 
har vært jobbet aktivt med godt arbeidsmiljø og tydelig 
ansvarsavklaring. 
  
Nøkkeltall 
Antall behandlede saker 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
Antall tjenestemottakere THO 
Antall individuelle planer/ koordinator 
Fakturerte overliggerdøgn Ahus 
Antall husstander på venteliste kom. utleiebolig u/tj. 
 
Utvide bruken av eksisterende digitale verktøy samt 
vurdere nye aktuelle løsninger (T1, T4, T5, O1, O2) 
 
Videreutvikle og forankre arbeidet med et helhetlig 
ressurs- og mestringsfokus i møte med bruker (T1, T2, 
T4, T5) 
 
Videreutvikle kommunens boligsosiale arbeid gjennom 
deltagelse i kommuneprogrammet (T1, T2, O1, O3) 
 
Heve kompetansen knyttet til endringer i aktuelt lovverk 
og nasjonale føringer (T1, T2, T3, T4, T5, O1, O2, O3) 
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Kommunalteknikk 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Nye rutiner for kommunens vilt og fiskeforvaltning og 
implementering av disse starter for i 2017. Dette blir 
en ny tjeneste og oppgave for kommunalteknisk 
enhet. Rælingen kommune har fått pålegg fra 
fylkesmannen 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.  
 
Trafikksikker kommune innføres for å oppnå 
kommunedelplan for trafikksikkerhet sine overordnede 
målsettinger. Arbeidet skal forankres politisk og 
administrativt tverrsektorielt. Medvirkningsprosessene 
er igangsatt i 2016. Frist for gjennomføring er 
2018.Kommunalteknisk enhet sine tjenester endres i 
takt med kommunens utvikling og endrede interne og 
statlige rammer. Enhetens ressurser og forutsetninger 
må tilpasses endringene. En gjennomgang og 
avklaring på lokalisering og organisering skal gjøres 
2017. Erfaringen de siste årene viser tegn til mildere 
og våtere klima. Mer nedbør på kortere tid gjør 
håndtering av overvann utfordrende. I tillegg til teknisk 
dimensjonering av anlegg er de største utfordringene 
knyttet til uklare eiergrensesnitt, forvaltningsansvar, 
samt juridiske og økonomiske forhold. Arbeidet med 
felles kommunale retningslinjer med Lørenskog og 
Skedsmo er i gang. Interne grensesnitt skal være 
avklart i løpet av 2017. 
 
Utviklingsområder  

 Alle enheter skal sertifiseres som trafikksikker 
kommune (U1) 

 Kartlegging og rutiner for registrering og tømming 
av sandfang (U2) 

 Implementere nye rutiner for kommunens arbeid 
med vilt- og fiskeforvaltning (O1) 

 Organisasjonsmodell inne og ute (O1) 

 Avklaring av grensesnitt og ansvarsforhold ved 
overvannshåndtering internt og eksternt (O1, U2) 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Kjerneoppgaver 
Enheten har hovedansvar utvikling og ivaretagelse av 
kommunens infrastruktur og alle kommunale 
uteområder.  
 
Enheten har ansvar for utvikling, prosjektering og 
gjennomføring investeringsprosjekter, drift og 
vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveger, 
veilys, vann og avløp, idrettsanlegg og friluftsområder, 
renovasjon, samt budsjettansvar for brann- og 
feievesenet og eiendoms- og tilknytningsebyrer. 
 

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 14 731 16 290 15 685 14 285 13 085

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

22,8 23,7 24,7

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

4,8 % 3,2 % 4,4 % 2,5 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
 
Nøkkeltall 
Vannforbruk 
Levert avløp 
Antall ileggelser 
Antall besøkende til friluftsområde Myrdammen 
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Utbyggingsservice 
Plan- og bygningssjef John Hage 

 

Bakgrunn 
På lik linje med de andre kommunene i hovedstads-
regionen forventes det at Rælingen vil få en betydelig 
befolkningsvekst i årene som kommer. Som en følge 
av at både regionale føringer og kommunens egne 
planer og strategier tar dette inn over seg og legger 
opp til å håndtere veksten, må det legges til rette for 
en betydelig vekst i boligmassen. Utfordringen for 
plan- og bygningsmyndigheten i forhold til dette blir å 
få behandlet detaljregulerings-planer som initieres av 
private aktører innenfor akseptable tidsfrister, samt å 
få utarbeidet og behandlet reguleringsplaner og andre 
arealplaner som kommunen selv har hovedansvaret 
for fremdriften av. 
 
Ved sist revisjon av arealdelen til kommuneplanen ble 
det avsatt noen områder nord i kommunen der det 
forutsettes at det skal gjennomføres felles 
planprosess for flere eiendommer og delområder. Noe 
av det som er felles for disse er at de ligger sentralt til, 
at de har god kollektivdekning, at de ligger innenfor 
bybåndet mellom Oslo og Lillestrøm og at deler av 
arealene allerede er bebygd med boliger.  
 
Fortetting medfører ofte interessekonflikter og det er 
viktig å ha fokus på kvalitet i de prosjekter som 
gjennomføres. Felles forståelse både administrativt og 
politisk om hva som skal til for å oppnå god kvalitet 
ved fortetting, vil bli viktig fremover etter hvert som 
presset på arealer og graden av utnytting øker. 
 
Utviklingsområder  

 Utarbeide system og rutiner for behandling av 
arealplansaker (U1) 

 Forankre en felles forståelse mellom administrasjon 
og folkevalgte om hva som skal vektlegges ved 
vurdering av fortettingsprosjekter (U1) 

 

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

Økonomi 2016* 2017 2018 2019 2020

Budsjett 3 886 4 720 4 920 4 920 4 720

* Justert budsjett ved 2. tertial 2016  
 Økt bemanning plansaker i 2017. 
 

Årsverk 2014 2015 2016* 2017**

12,2 12,6 13,6 14,6

* 2. tertial 2016

** Planlagt bemanning 2017  
Økning med et årsverk for å styrke kapasiteten på 
behandling av plansaker. 
  

Sykefravær 2014 2015 2016* 2017**

1,8 % 6,7 % 10,3 % 3,2 %

* 1 halvår 2016

** Mål for sykefravær 2017  
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Rehabilitering kommunale bygg 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

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

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 8 000 8 000 8 000 8 000

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

Inntekt

Sum 6 400 6 400 6 400 6 400
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Funksjonsendring kommunale bygg 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

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

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 5 200 2 600 2 000 2 000

Momskomp -1 000 -500 -400 -400

Inntekt

Sum 4 200 2 100 1 600 1 600
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Rehabilitering kommunale leiligheter 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

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

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 3 000 3 000 3 000 3 000

Momskomp

Inntekt

Sum 3 000 3 000 3 000 3 000
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Kjøp av kommunale utleieboliger 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Sak i kommunestyret 17.02.2016 hvor Rælingen 
kommune imøtekommer Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratets anmodning om å bosette inntil 
50 flykninger i 2017. Bosetting av dette antallet er 
under forutsetning av at kommunen greier å skaffe 
tilstrekkelig antall boliger. I tillegg kommer behovet for 
boliger tilknyttet boligsosial handlingsplan for øvrige 
innbyggere, som får vedtak om kommunal bolig. Målet 
er å innfri seks måneders fristen etter vedtak om bolig. 
 
Mulighetene for å leie i det private markedet vil 
redusere vårt behov for å kjøpe egne leiligheter.  
 
Fremleie av bolig behovsprøves i hver enkelt tilfelle og 
benyttes der hvor f.eks. innleie av enebolig er et riktig 
virkemiddel. Dette på grunn av ulike kvaliteter og 
muligheter som frittliggende eneboliger gir og innehar 
av fasiliteter, kontra leiligheter. 
 
Antall kjøp og innleie av boliger avhenger av 
sammensetningen av familier og enslige. 
Videre vil andelen enslige mindreårige som bosettes 
avhenge av tilgangen på fosterhjem og andre ytelser 
som kreves.  
 
15 mill netto til bosetting av flyktninger, 7,5 mill netto 
til økning av boligmasse til tjenestekontoret for helse 
og omsorg og enhet for hjemmebaserte tjenester. 
 
Fremdrift 
Kjøp, privat leie og fremleie gjennomføres fortløpende 
i samarbeid med fagenhetene.  
 
Vi ser utfordringer med anskaffe mindre leiligheter til 
enslige.  
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 37 000 10 000 10 000 10 000

Momskomp

Inntekt -14 500 -10 000 -10 000 -10 000

Sum 22 500 0 0 0

 
Driftskonsekvens 
Vi er usikre på omfanget av hvorvidt fremleide og 
leiligheter hvor våre brukere har direkte avtale med 
utleier medfører oss merutgifter som det ikke er dekning 
for i driftsbudsjettet. Det er pr i dag usikkerhet rundt om 
utbetaling av depositum og utbetalingsrutiner er ikke 
implementert. 
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IKT-systemer 
Ben Marius Lundberg 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune er vertskommune for 
samarbeidet Øyeren IKT, sammen med kommunene 
Fet og Enebakk. Disse tre kommunene forsøker å 
etablere en felles IKT-plattform der samarbeid og 
gevinstrealisering er viktige elementer. Investeringene 
som foretas på bakgrunn av bevilgningen følger en 
prioriteringsliste.  
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av prosjekter 
blir nettokostnadene disponert fra rammen. 
 
Fremdrift 
Skole: 
Utskifting av elev-Pcer. Økt Pc-dekning. 
 
Barnehage: 
Styrke trådløs dekning i barnehagene. 
Anskaffe pc/nettbrett til barnehage-pilotering, 
leseferdigheter og begrepsforståelse. 
 
Økonomienheten: 
Reiseregningsmodul, 2-faktor autentisering, 
refusjonsmodul NAV, fraværsoppfølging, mobile 
løsninger for eBilag, fakturabehandling og eHandel. 
 
Organisasjonsenheten: 
Ny rekrutteringsmodul. 
 
Digitaliseringsstrategi: 
Etablering av en digitaliseringsstrategi som er godt 
forankret i alle lederledd. Prosjektet omfatter analyse 
av nåsituasjonen, metodikkutvikling for kartlegging, 
prosesskartlegging, gevinststyring og prosjektledelse, 
samt kompetansetiltak rettet mot ledere. 
 
Øyeren IKT: 
Etablering av ny standard for tynnklienter. 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 12 530 2 000 2 000 2 000

Momskomp -2 510 -400 -400 -400

Inntekt

Sum 10 020 1 600 1 600 1 600

 
(tall i hele tusen) 
 
Prosjekter 2017 2018 2019 2020 

Digitalisering   1 600 1 600 1 600 

Skole 9 000    

Barnehage 280    
Økonomienheten 70    
Org.enheten 70    

Dig.strategi 500    

ØIKT 100    

Sum 10 020 1 600 1 600 1 600 

 
(tall i hele tusen) 
 
Driftskonsekvens (tall i hele tusen) 
Visma ERP-moduler (ØKO): 70 (i 2018) 
Rekrutteringsmodul (ORG): 68 (i 2018) 
 
Investeringen for elev-PCer avskrives årlig med 1 500 
mot driftsbudsjettet for IKT-skole felles, ansvar 0291. 
 
Investering i IKT-systemer innebærer i hovedsak økte 
driftskostnader til vedlikehold av systemene. Samtidig er 
det ofte også ved slike anskaffelser en forventning om 
gevinstrealisering gjennom mer effektive arbeids-
prosesser og andre produktivitetsgevinster. Det jobbes 
med å utvikle en metodikk for å håndtere drifts-
konsekvenser av investeringer i nye IKT-systemer 
systematisk.  
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Velferdsteknologi 
Ben Marius Lundberg 

 

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

 Forprosjekt mobile digitale trygghetsalarmer 

og mottaksapparat 

 Innføring av medisindispensere i 

hjemmetjenesten 

 Full utbredelse av trådløst nettverk ved alle 

relevante lokasjoner innen helse og omsorg 

 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 620 500 500 500

Momskomp -120 -100 -100 -100

Inntekt

Sum 500 400 400 400

 
Prosjekter 2017 2018 2019 2020 

Velferdsteknologi  400 400 400 

Medisindispensere 140    
Trådløst nettverk 360    
Sum 500 400 400 400 

 
 
Driftskonsekvens 
Medisindispensere: 110.000,- (i 2018) 
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Øyeren IKT 
Finn Borge 

 

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

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 2 500 2 500 2 500 2 500

Momskomp -500 -500 -500 -500

Inntekt

Sum 2 000 2 000 2 000 2 000
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Idrett og friluftsliv 
Kirsten Hauso 

 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2009-2020” vedtatt 09.12.2009.  
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av prosjekter 
blir nettokostnadene disponert fra rammen. Det gjøres 
også separate bevilgninger til prosjekter knyttet til 
kommunedelplanen, og ved avslutning av slike 
prosjekter blir eventuelle merforbruk disponert fra 
rammen. Revisjonen av planen er i gang og vil bli 
ferdigstilt tidlig i 2017. Vi har relativt god oversikt over 
tiltak som vil ligge i planen.  
 
040100 Idrett og friluftsliv 
Markahytte, med toalettanlegg, ved Myrdammen, 
rehabiliteringsbehov ca 1 mill. Et av satsnings-
områdene vil være oppgradering av turveier. Vi 
foreslår å bygge 1 km turvei pr år, kostnad 1 mill.  
 
041000 Nærmiljøanlegg   
2013 ble det vedtatt en egen veileder for nærmiljø-
anlegg ved skolene, og vi fikk en egen ramme-
bevilgning. Alle skolene, med unntak av Fjerdingby og 
Marikollen har fått nye nærmiljøanlegg. Det vil være 
naturlig å utvikle disse i forbindelse med sentrums-
utviklingen og ny skole. 
 
042000 Marikollen utvikling  
Rælingen kommune og Rælingen skiklubb ønsker i 
samarbeid å videreutvikle Marikollen idrettsanlegg til 
et helårsanlegg og med et godt turområde for 
allmenheten. Reguleringsplanen for Brudalsveien er 
under utarbeiding, det tas sikte på å få sendt inn 
konsesjonssøknad for oppdemming av 
Fjerdingbyputten i høst. Samarbeidsavtale mellom RK 
og RSK er politisk behandlet og roller og ansvar er 
avklart gjennom denne. 
 
RKs eierskap i utvikling av anlegget vil være knyttet til 
tiltak med parkeringsplasser, langrennsarena, turvei til 
Ramstadsjøen, oppdemming av Fjerdingbyputten og 
turveiene til og fra Blystadlia.  
 
RSK vil utvikle alpinanlegget, men bakker, lys, 
snøproduksjon og heiser. Tippavgift, spillemidler og 
dugnad vil være deres viktigste kilden i finansieringen.  
 

Fremdrift  
RK s anlegg er parkeringsplasser, turvei Blystadlia, 
langrenns arena og løyper, ny skibro over 
Tangerudvegen, turvei til Ramstadsjøen og 
oppdemming av Fjerdingbyputten.  
 
Uavklart og med evt egne bevilgninger:  
Ny storhall, kunstgresskapasitet, vedlikeholdsbehov 
kunstgressanlegg, grendehus Nordby. 

 Økonomi 
2017 2018 2019 2020

Kostnad 12 000 12 000 12 000 12 000

Momskomp -2 400 -2 400 -2 400 -2 400

Inntekt

Sum 9 600 9 600 9 600 9 600

 
Prosjekter 
 

2017 2018

040100 Idrett og friluftsliv 2 000 1 500

041000 Nærmiljøanlegg 0 500

042000 Marikollen utvikling 10 000 10 000

12 000 12 000  
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Vann og avløp 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

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

- Vanntapet reduseres til 25 %. 
- Redusere innlekking av fremmedvann på 

spillvannsnettet slik at brutto spesifikk 
avløpsmengde levert til NRA IKS reduseres 
med 16 %. 

- Optimalisere overvåking og driftsrutiner. 
-  

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

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 23 700 29 500 25 100 24 500

Momskomp

Inntekt

Sum 23 700 29 500 25 100 24 500

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Enhets- og prosjektsider 2017 

 
 

44   

Vei og veilys 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

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

Hovedplan vei og veilys er i utarbeidet i samråd med 
Hovedplan for vann og avløp, med tanke på å oppnå 
et best mulig utnyttelse og resultat av kommunens 
innvesteringer på det kommunale veinettet og vann- 
og avløpsanlegg. 
 
Hovedplan vei og veilys 2016 – 2026 ble vedtatt i 
kommunestyre 26.8.2015 hvor det i planen er 
utarbeidet investeringsgrunnlag for kommende 
planperiode.   
 
Fremdrift 
Måling av umålte veilysanlegg. Prosjektet ble 
påbegynt 2015 etter krav fra Hafslund om måling av 
umålte veilysanlegg, (NVEs vedtak av 27.februar 
2009 om Hafslund Netts målings- og 
tarifferingspraksis av veilys) Kommunens målsetting 
er nådd innen utgangen av 2016 ved å måle ca. 95% 
av kommunal veibelysning. For resterende belysning 
vil det bli søkt om fritak for måling, da kostnadene vil 
forløpe seg til uforholdsmessige store.  
 
Ulleråsen. Arbeidene med opparbeidelse av vei er i 
sluttfasen, For å spare asfaltdekke for skader i 
byggeperioden vil det vil bli lagt et midlertidig dekke 
på vei. Asfaltdekke legges i sluttfasen av 
boligbyggingen. 
 
Vegbelysning. Arbeidene følger hovedplan vei og 
veilys for utskifting av kvikksølvarmaturer og utbytting 
av blanktråds anlegg. Noe utbytting av bakkekabel 
anlegg ved Tomter vil fremskyndes, da anlegget gir 
mye feil og avbrudd.  
 
Ullervegen. Prosjektet må utsettes grunnet fremføring 
av privat vannledning i veiareal, Prosjekt Kirkevegen 
parkeringsareal langs vei frem prioriteres da frem  
 
Kirkevegen parkeringsareal. Det ønskes utvidet 
parkeringsareal langs Kirkevegen ved Øvre Rælingen 
kirke. Arealet er regulert i «Reguleringsplan for 
Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende 
områder» 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 6 100 6 100 6 000 6 000

Momskomp

Inntekt

Sum 6 100 6 100 6 000 6 000

 
Akutte småprosjekter. Små investeringsprosjekter som 
ved akutte hendelse kan iverksettes.   
 
Hammarsvegen. Veien er asfaltert fra Kirkevegen frem 
til Hammarstoppen. Videre arbeider med oppgradering 
av vei vil bli utført i samråd med rehabilitering av 
ledningsnett i Hammarsvegen og Mads Klokkersvei. 
 
Maskiner og Utstyr. For å bedre kapasitet og redusere 
vedlikeholdskostnader på kommunens beredskaps 
lastebil, er denne satt opp for utskiftning. 
 
Sorenskriveren Fase 1. Eikelivegen, Wessels veg og 
Baldersveg. Arbeidene med opparbeidelse av vei ble 
noe utsatt grunnet en omprioritering i V/A prosjekter. 
Arbeidet er godt i gang og vil fortsette i 2017 og 2018, 
forsinket 4mnd. 
 
Sorenskriveren Fase 2. 
Oppstart forskyves til 2017 grunnet omprioriteringer i 
V/A prosjekter  
  
Øvre Aamodt Fase 4. 
Oppstart forskyves til 2017 grunnet omprioriteringer i 
V/A prosjekter   
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Trafikksikkerhet 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Trafikksikkerhetsplanen følger kommuneplanens 
planperiode og fram til 2027 med tiltaksdel for de 
første fire årene, 2016-2019. Handlingsplanen 
omfatter både opplærings- og holdningsskapende 
trafikksikkerhetstiltak og fysiske tiltak. Godkjent 
kommunal trafikksikkerhetsplan er en forutsetning for 
å sikre finansiering til trafikksikkerhetsprosjekter og 
kunne søke om fylkeskommunal støtte til 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Tiltaksplan 2016 -2019 er satt opp med hensyn til en 
prioritert rekkefølge, det er også tatt hensyn til hvilke 
kommende planer eller prosjekter som sammenfaller 
med tiltaksdelen. Prioriteringene i tiltaksplan 2016 -
2019 vil også kunne flyttes i rekkefølge av 
kommunens trafikksikkerhetsforum på bakgrunn av 
innkommende høringsforslag, nye trafikksikkerhets 
hensyn, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 
Tiltaksdelens investeringsplan er gitt ut i fra 
erfaringstall og anslåtte kostnader. Kostnadsrammen 
for prosjektene vil bli mer nøyaktig ved utarbeiding av 
hvert enkelt prosjekt.    
 
Fremdrift 
 
Trafikksikker kommune innføres for å oppnå 
kommunedelplan for trafikksikkerhet sine overordnede 
målsettinger. Arbeidet er forankret politisk og 
administrativt tverrsektorielt. Medvirkningsprosessene 
er igangsatt i 2016. Frist for gjennomføring er 2018. 
 
Trafikksikkerhetstiltak ved Per Oppegaardsveg: 
Tiltaket består i å opprette opphøyd gangfelt i Per 
Oppegaardsveg, samt stramme inn utflytende kryss i 
området. Prosjektet er gitt bevilgning ved aksjon 
skolevei og er estimert ferdigstilt medio november 
2016. 
 
Trafikksikkerhetstiltak Ny gang og sykkelvei fra 
Løvenstadvegen til Lerkevegen: 
Prosjektet er oppstartet i samråd med legging av ny 
vann og avløpsledning til Løvenstadtunet. Arbeidet 
med V/A og grunnarbeidet ved gang og sykkelvei er i 
sluttfasen, Ferdigstillelse av veilys og asfaltering av 
prosjektet omsøkes på nytt ved aksjon skolevei 2017. 
 
Nye prosjekter for aksjon skolevei 2017 vil iht. 
Trafikksikkerhetsplanen legges frem for 
trafikksikkerhetsforum høsten 2016. Prioriteringer 
gjøres på bakgrunn av prioriteringsliste og eventuelle 
nye innkommende strakstiltak. 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 4 600 4 600 4 600 4 600

Momskomp -900 -900 -900 -900

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

Sum 1 200 1 200 1 200 1 200
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Rælingen Kirkelige Fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 

 

Bakgrunn 
RKF får tilført en årlig investeringsramme. 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 500 500 500 500

Momskomp

Inntekt

Sum 500 500 500 500

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Enhets- og prosjektsider 2017 

 
 

47   

Boliger for rusavhengige 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

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

 
Arbeidsmålet for investeringsprosjektet er å etablere 9 
slike boenheter, samt et felles administrasjonsbygg. 
Plassering er planlagt i Lognsdalen for å oppnå et 
effektivt sambruk av personale mellom rusboliger og 
Norumlia.  
 
Boenhetene skal ha en robust kvalitet og være 
tilpasset målgruppen.  
 
Fremdrift 
Våren 2015 ble det politisk vedtatt å bygge bolig for 
rusmiddelavhengige i Lognsdalen.  
 
Valgt løsning krever en videreføring av eksisterende 
fylling som Norumlia står på.  
 
På bakgrunn av det er forventet at ny fylling må stå en 
periode før den kan bygges på er videre fremdrift 
planlagt i to faser, Når første fase er ferdig og fyllingen 
har satt seg vil det andre fase starte. Nytt bygg er 
planlagt ferdig medio 2018.  
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 10 000 14 000 8 500 0 0 32 500

Momskomp -2 000 -2 800 -1 700 0 0 -6 500

Inntekt 0

Sum 8 000 11 200 6 800 0 0 26 000

 
Investeringskostnad 
Investeringen er basert på 8 boenheter og et 
administrasjonsbygg, totalt estimert til omtrent 715 m2. 
Brutto investeringskostnad er 32,5 mkr. 
 
Driftskonsekvenser 
LCC kostnadene basert på 715 kvadratmeter, utgjør ca.  
kr 570 00,- årlig. Kostnader med renhold og skjøtsel 
utomhus er ikke inkludert.  
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Løvenstadtunet nybygg og ombygging 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Demenssenter med 32 sykehjemsplasser, samt 
kapasitet til 30 dagsenterplasser. Demenssenteret 
etableres i tilknytning til Løvenstadtunet og 
lokalisering er basert på sambruk av fellesfunksjoner 
som kjøkken, vaskeri, garderober, m.m. 
 
Etableringen er i tråd med prognoser for fremtidig 
behov og vedtatt omsorgsplan. Hovedmål-settingen 
med demenssenter er å styrke tilbudet til demente 
med omfattende behov, og til pårørende og brukere 
med ikke så omfattende behov, gjennom å samle 
tjenestene og fagkompetansen. Prosjektet skal også 
sikre at kommunen bygger opp riktig kapasitet på 
institusjonstjenester fram mot 2020.  
 
Backup varmesystem på Løvenstadtunet og demens-
senteret er også inkludert. Dette er et beredskaps-
tiltak, det vil si å sikre at vi har varme selv om primær-
kilden ikke er i drift.  
 
Fremdrift 
Det er i 2015 inngått totalentreprisekontrakt med 
Agathon Borgen for gjennomføring av prosjektet. 
 
Kontrakten har blitt gjennomført i 2015 og 2016. Det 
har vært et godt og løsningsorientert samarbeid med 
entreprenøren gjennom hele prosessen. 
 
Oppstart byggearbeider på nybygg var mai 2015, 
bygget er overlevert til drift i oktober 2016. 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 160 000 0 0 0 0 160 000

Momskomp -30 320 0 0 0 0 -30 320

Inntekt -1 729 -49 031 -50 760

Sum 127 951 -49 031 0 0 0 78 920  
 
Investeringskostnad 
Prosjektet er ferdig og overlevert til drift i 2016. 
Prosjektet avsluttes i starten på 2017, og er gjennomført 
innenfor budsjettet på 160 mkr inklusiv MVA. 
 
Driftskonsekvens 
FDV (eiendomsenheten) 
Forvaltning, drift, og vedlikehold er budsjettert med        
2 700 000,- per år, som tilsvarer en årskostnad 1250   
kr/kvm for sykehjem og 180 kr/kvm for parkeringshus. 
 
Driftskostnader (enhet for institusjonstjenester) 
Å ta i bruk demensplassene vil innebære økte 
driftsutgifter. Det er budsjettert med driftsutgifter for nytt 
bygg fra og med høst 2016 tilsvarende en årskostnad på 
4 million kroner. Budsjettallene for drift av enheten 
forutsetter en betydelig kostnadseffektivisering som 
følge av samlokalisering med Løvenstadtunet pleie- og 
omsorgssenter. 
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Ladestasjoner 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Ny parkeringsforskrift trer i kraft fra 1. januar 2017. I 
denne nye forskriften ligger det krav til at parkerings-
områder skal tilby lademulighet for ladbar motorvogn 
(elbil), jf. § 35. I den forbindelse må det opprettes nye 
ladeplasser ved de kommunale byggene i kommunen.  
Det må opprettes tilstrekkelig antall plasser. Det er 
allikevel ikke et krav til å ha mer enn seks prosent 
ladeplasser av det totale antallet plasser. På 
eksisterende parkeringsområder vil det være en 
overgangsperiode på ett år fra 1. januar, det vil si at 
det må være ladeplasser på plass til 1. januar 2018 
som tilfredsstiller kravene, jf. § 65. 
  
I den nye forskriften er vi ikke pålagt å tilby 
kostnadsfrie ladeplasser. Vi har systemer klare til å 
håndtere avgift på ladeplassene. Avgiften må 
beregnes, og være en fast avgift per minutt, time osv. 
og betales av eier/fører av el-bilen. Avgiften tilfaller da 
kommunen og skal dekke de kostnadene kommunen 
har ved disse plassene, inklusive strømforbruk. 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad graver 2700

Momskomp -540 0 0 0

Inntekt

Sum 2 160 0 0 0
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Utfasing av oljefyring 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

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

Fremdrift 
Utredning i 2016 
Bytte ut 2 anlegg i 2017 
Bytte ut 3 anlegg i 2018 
Evaluere alle tiltak i 2019   
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 450 2 500 3 500 500 6 950

Momskomp -90 -500 -700 -100 -1 390

Inntekt 0

Sum 360 2 000 2 800 400 0 5 560
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Påbygg Løvenstad skole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Løvenstad skolekrets har en jevn fortetning av boliger. 
Og skolen har per i dag ikke noen større ledig 
kapasitet. 
 
Løvenstad skole ble rehabilitert i 2006/2007. Etter 
forholdene er skolen relativt ny rehabilitert med 
baserom / grupperom. I et påbygg er det tenkt at 
eksisterende løsning videreføres. 
 
Utbygging av Løvenstad skole må også sees i 
sammenheng med Rud skole. 
 
Påbygg på Løvenstad skole har vært gjennom en 
mulighetsstudie med fagenhet og arkitekt. Tre 
alternativer løsninger ble presentert for 
rådmannsgruppen. 
 
Ut fra en totalvurdering ble det bestemt å bygge på i 
sydende, i tillegg vurderes det noe ombygginger i 
eksisterende bygningsmasse. 
 
Fremdrift 
Som en del av prosessen hvor vi halvårlig utreder nye 
befolkningsprognoser ble det i 2015 klart at 
Løvenstad skolekrets ikke ville få den økningen i 
elevtall frem mot 2020 som tidligere antatt. Delvis er 
dette basert på tilbakemelding fra private utbyggere at 
enkelte områder ikke vil bli utbygd så tidlig som 
tidligere antatt. Som en følge av dette ble prosjektet 
utsatt i tid for å ikke etablere overkapasitet i denne 
kretsen. Tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet 
vurderes halvårlig når nye prognoser utarbeides, 
tentativ plan er ferdigstilling av tilbygget i 2020. 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 10 000 0 0 0 30 000 40 000

Momskomp -2 000 0 0 0 -6 000 -8 000

Inntekt 0

Sum 8 000 0 0 0 24 000 32 000

  
Påløpte kostnader er primært til prosjekteringsgruppe og 
administrasjon. 
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Fjerdingby skole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Stor vekst i kommunen gjør at det også er behov for 
flere skoleplasser. Kombinert med at noen skoler er 
planlagt erstattet innen kort til mellomlang sikt gjør det 
at Rælingen kommune har en betydelig investering på 
skoler de neste 10 år. 
 
For å kunne ha en gjennomarbeidet og forankret 
langsiktig plan er det viktig å belyse de utfordringer 
som ligger i saken. Dette er blant annet fordi det er 
begrenset med areal som nye skole kan bygges på, 
og fordi den samlede investeringen er på et betydelig 
beløp. 
 
Det er flere mulige løsninger på behovet. Det kan 
bygges kapasitet innenfor de enkelte kretser, eller det 
kan bygges en stor skole og tilpassinger på de andre 
skolene.  
 
Ved å bygge en stor skole på Fjerdingby, og samtidig 
rette opp skolekretsgrensen mot Rud vil det løse 
behovet der hvor veksten i kommunen er størst, og 
samtidig kunne lette på presset på Rud skole. 
 
I sak 09/2101-26 som ble vedtatt i kommunestyret 
27.04.2016 ble det vedtatt å starte en konseptfase for 
et byggeprosjekt som skal komme frem til anbefaling 
på konsept for ny skole på Fjerdingby. Ny skole 
planlegges ferdig til 2020. 
 
Fremdrift 
Konseptvalgutredning er igangsatt medio september 
2016. Konseptfasen antas å løpe frem til mars 2017, 
hvor en innstilling på størrelse, plassering, innhold og 
realiseringsstrategi skal foreligge. 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 1 250 1 250 45 000 180 000 180 000 407 500

Momskomp -250 -250 -9 000 -36 000 -36 000 -81 500

Inntekt 0

Sum 1 000 1 000 36 000 144 000 144 000 326 000

  
 
Prosjektet er nylig igangsatt og det er således ikke 
påløpt vesentlige kostnader. 1 mkr er avsatt til 
gjennomføring av konseptfase. Brutto investering for ny 
skole til 600 elever er estimert til 326 millioner i 2017 
kroner. 
 
Driftskonsekvens 
Konseptvalg hvor blant annet størrelse skal bestemmes 
er planlagt ferdigstilt i 2017. Frem til konseptet er valgt 
er derfor investering og driftskostnader bare å anse som 
anslag med dertil hørende usikkerhet.  
 
FDV (eiendomsenheten) 
Ny skole på 600 elever forventes å være rundt 7000 
kvadratmeter, som normert gir en forvaltning, drift og 
vedlikeholds kostnad på 5,88 mkr årlig. 
 
Driftskostnader (Fjerdingby skole) 
Oppbemanning av skole vil skje naturlig etter som 
elevtallet øker. Utvidelsen av bygget vil i seg selv ikke 
kreve økte kostnader til pedagogiske eller administrativ 
personale. 
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Smestad skole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

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

Siden etablering av nytt prognoseverktøy for 
befolkning (KOMPAS) i 2013 har vi styrket våre 
demografiske prognoser for Rælingen kommune og 
spesielt skolekretsene. Men selv om arbeidet med 
prognosene er blitt bedre så er fortsatt den største 
usikkerheten relatert til hvordan boligmarkedet utvikler 
seg.  
 
Relativt store endringer fra år til år må forventes i 
elevtallsprognosene for Smestad skolekrets fordi 
utbygging i denne delen av kommunen skjer i stor 
hastighet, og små prosentvise endringer i utbygging 
fra år til år gir veldig store forskjeller i konkrete 
elevtall.  
 
Fremdrift 
Elevtallsprognoser for Smestad har fortsatt relativ høy 
vekst, men økningen de nærmeste 3-5 år er noe 
redusert i forhold til tidligere estimater. Dette er basert 
på at forventet utbygging av boliger tar lengre tid enn 
tidligere antatt. 
 
Strategien for å møte veksten tidlig i perioden er, som 
tidligere, å bruke paviljonger frem til vi har større 
sikkerhet i hvor elevtalls behovet vil stabilisere seg på 
lengre sikt. Størrelse og ferdigstilling av tilbygg på 
skolen vurderes år for år i forhold til faktisk utvikling, 
og skjer i samråd med skolen. 
 
Prognoser fra høst 2015 tilsier at skolen skal være 
ferdig til skolestart 2019. 
 
Endelig størrelse blir vedtatt ved prosjekt oktober og 
skal til politisk behandling i desember 2016. 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 14000 35 000 70 000 38 000 0 157 000

Momskomp -2 800 -7 000 -14 000 -7 600 0 -31 400

Inntekt 0

Sum 11 200 28 000 56 000 30 400 0 125 600

Det er planlagt 16 000 000 mkr for å drive frem 
prosjektet til anbudsutlegging. Deler av dette er relatert 
til tomtekjøp og gjennomføring av uteområde som er 
gjort nå for å legge til rette for paviljong og uteområde 
når utbygging er ferdig. Kostnadene til gjennomføring er 
tatt nå for å oppnå en bedre totalkostnad på prosjektet, 
og unngå midlertidige kostnader. 
 
Påløpte kostnader per 2016 relaterer seg slik: 
 

Konsept 2 500 000,- 

Tomtekjøp 5 500 000,- 

Planleggingsfase 5 000 000,- 

Gjennomføringsfase1 3 000 000,- 

Total 16 000 000,- 

 
1 Dette er påløpt så langt for gjennomføring. Total 
prosjektkostnad for hele prosjektet er per 2016 estimert 
til ca 125 000 000,- eksklusiv mva. 
 
Driftskonsekvens 
LCC-beregninger (FDVU) viser en kostnad på 4.756.291 
/ år for bygg eks utearealer. (Gjelder hele bygget) 
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Ungdomsskolekapasitet 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune er en vekstkommune. På kort sikt 
vil dette gi utslag i økt behov for barneskolekapasitet, 
mens det på lengre sikt vil være behov for økt 
kapasitet på ungdomsskoletrinnene. 
 
Fremdrift 
God utnyttelse av kapasiteten på Marikollen og 
Sandbekken ungdomsskole vil kunne løse behovet de 
nærmeste 5-7 år. Basert på dagens 
elevtallsprognoser planlegges det for utvidelse av 
ungdomsskoler klar til skolestart i 2022.  
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 0 0 0 2 500

Momskomp 0 0 0 -500

Inntekt

Sum 0 0 0 2 000
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Sandbekkhallen 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Tilstandsanalyse gjennomført på kommunale bygg 
tilsier at Sandbekkhallen inkludert badet går mot 
slutten av sin levetid med mindre det gjennomføres en 
stor rehabilitering. Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv skal revideres og denne prosessen vil gi en 
mer langsiktig vurdering av kapasitet på svømme og 
flerbrukshall. 
 
Fremdrift 
Oppstart er planlagt i 2017, med ferdigstilling i 2019. 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 2 500 2 500 57 500 0 62 500

Momskomp -500 -500 -11 500 0 -12 500

Inntekt 0

Sum 2 000 2 000 46 000 0 50 000
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Kommunale bygg i sentrum 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

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

 Samlokaliserte forebyggende helsetjenester 
og andre naturlig tilhørende tjenester  

 Det skal også utredes mulighet for å 
samlokalisere kulturskole, ungdomshus og 
bibliotek (KUB)  

 
Fremdrift 
Konseptvalgutredningens innstilling om realisering av 
alternativ 1, ble vedtatt av kommunestyret 15.06.16.  
 
Arbeidet med å planlegge det kommunale bygget 
videreføres nå som del av sentrumsutviklingen på 
Fjerdingby, sammen med torg og nærmiljøanlegg 
samt lokaler for service, handel og boliger.  
 
Skisser for prosjektene utarbeides som en del av 
reguleringsforslaget som etter planen skal ferdigstilles 
første kvartal 2017. 
 
Nytt bygg skal tentativt være ferdig i 2020. 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 2 500 2 500 20 000 75 000 73 500 173 500

Momskomp -500 -500 -4 000 -15 000 -14 700 -34 700

Inntekt 0

Sum 2 000 2 000 16 000 60 000 58 800 138 800

  
 
Kostnader er for konseptvalgutredning. 
 
Driftskonsekvens 
Prosjektet er kun i konseptfase, og størrelse på bygget 
er ikke endelig definert. Det er derfor ikke estimert 
driftskonsekvens, men antatt at denne vil ligge i 
underkant av 4 mkr årlig for forvaltning, drift og 
vedlikehold.  
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Løvenstadvegen boliger trinn 2 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Kommunestyrets vedtak i sak 2007/340-32 sier at det 
planlegges bygging av fase 2 (5 nye boenheter) på 
Løvenstadvegen boliger for ferdigstilling i 2015. I 
samråd med enhetsleder er det besluttet å planlegge 
disse for ferdigstilling mars 2017. 
 
Fremdrift 
Revidert konsept for utvidelse av Løvenstadvegen 
boliger ble fastsatt av styringsgruppen høsten 2015. 
Det nye konseptet er plassert på samme sted som 
opprinnelig, men er i to etasjer.  
 
Politisk vedtak for gjennomføring er planlagt våren 
2016, for overlevering våren 2017.  
 
Planleggingsfasen startet umiddelbart etter 
konseptvalget, og ble ferdigstilt våren 2016.  
 
Prosjektet ble utlyst på doffin.no våren 2016, hvor det 
kun kom inn ett tilbud. Tilbudet ble avvist på grunn av 
for høy pris.  
 
Prosjektet er ble på ny utlyst på doffin.no, med 
planlagt ferdigstillelse sommer 2017.  
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 14 000 11 000 0 0 25 000

Momskomp -2 800 -2 200 0 0 -5 000

Inntekt -4 700 -4 700

Sum 11 200 4 100 0 0 0 15 300

 
 
Driftskonsekvens 
De årlige LCC kostnadene basert på 547 kvadratmeter, 
utgjør kr 450 000,- årlig. Kostnader med Renhold og 
utomhusområdet er ikke inkludert. 
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Hauger boliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Hauger Boliger ble opprinnelig bygget for 4 godt 
fungerende utviklingshemmede. Boligen ble senere 
påbygget for 2 nye brukere. I dag betjener boligen i alt 
6 ulike brukere og det er stort behov for å tilpasse 
boligen noe nærmere dagens behov. 
 
Det planlegges for utvidelse av boliger med to nye 
boenheter, samt nyetablering av administrasjonsdel. I 
tillegg planlegges det for innstallering av nytt 
ventilasjonsanlegg / sprinkelanlegg for hele bygget. 
 
Fremdrift 
Høsten 2015 har det pågått en mulighetsstudie for å 
avklare hvordan behovet kan løses best mulig 
innenfor en begrenset tomt. I løpet av de to første 
tertial i 2016 er bygget prosjektert ferdig og lagt ut på 
anbud.  
 
Det er gjort vedtak april 2016 for å gjennomføre 
prosjektet innenfor netto kostnad på 10 mkr, moms og 
tilskudd fra husbanken kommer i tillegg til dette. 
Tilsvarer brutto kostnad på 16,87 mkr. 
 
1. tertial ble det gjort en ekstra bevilgning på 700 tkr 
slik at ny netto kostand ble 10,7 mkr. Tilsvarer brutto 
kostnad er 18,9 mkr. 
 
Underveis i prosjekteringen er det avdekket noen 
mangler på brannsikkerhet for eksisterende 
bygningsmasse, disse har utløst ekstra kostnader 
som delvis finansieres av husbanken. 
 
Prosjektet har også fått overført 1,3 mkr fra eiendom 
for tiltak som er kostnadsbesparende å gjennomføre 
under samme prosjekt istedenfor to separate prosjekt. 
 
Revider kalkyle for prosjektet gir en netto kostnad på 
13,1 mkr, dette er inklusiv kostnadsøkning pga. 
brannkrav og overføring av midler og oppgaver fra 
eiendomsenheten. Dette utløser ekstra låneopptak på 
1,6 mkr og overføring fra eiendom på 1,3 mill for å 
utføre tiltak planlagt av den enheten.   
 
Oppstart med entreprenør er november 2016, 
ferdigstilles våren 2017. 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 10 100 13 700 0 0 0 23 800

Momskomp -2 000 -2 720 0 0 0 -4 720

Inntekt 0 -5 980 -5 980

Sum 8 100 5 000 0 0 0 13 100

 
Sum inneholder investering og overføring fra eiendom 
på 1,3 mkr. 
 
Driftskonsekvens 
LCC-beregninger (FDVU) viser en kostnad på 526.120/ 
år for bygg eks utearealer (gjelder hele bygget). 
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Fjerdingby helsebygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Helse-  og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og 
samhandlingsformen gir føringer for at kommunene 
har fått et betydelig større ansvar for forbyggende og 
helsefremmende tjenester. Kommunen må ha et 
system for å møte helhet i et pasientforløp. 
 
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 beskriver 
konsekvenser av samhandlingsreformen og behov for 
kompetanseheving og tjenesteutvikling. Det er 
særskilte utfordringer knyttet til kronisk syke, 
utviklingshemmede, rus og psykiatri, palliasjon og 
demens som bidrar til langvarige og ressurskrevende 
tjenestetilbud.  
 
I handlingsprogram 2016-2019 er Fjerdingby 
omsorgssenter planlagt erstattet med nytt bygg. Dette 
gir muligheter for å vurdere konseptet bygget har i 
dag.  
 
Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning for 
tjenester med korttids og rehabiliteringsplasser i 
fokus. Konseptet skal inneholde forslag til hvilke 
tjenester et nytt helsehus bør levere i tillegg. 
Utredningen skal fokusere på tjenestenivå og 
inneholde anbefaling om videreutvikling av 
tverrfaglige, helhetlige og koordinerte tjenester. 
Kommunen må ta stilling til hva som løses lokalt og 
hva som best kan løses gjennom interkommunalt 
samarbeid. 
 
Hensikten med prosjektet er å ha et gjennomdrøftet 
grunnlag for konseptvalg som understøtter den 
utviklingsplan som Rælingen kommune har.  
 
Fremdrift 
Prosjektet ble oppstartet i april 2016 Det er en 
dedikert prosjektleder som jobber med dette 2 dager i 
uken, arbeidet er planlagt lagt frem til beslutning i april 
2017. Arbeidsgrupper er satt samme tverrfaglig på 
alle helseenheter for å sikre en helhetlig løsning på 
konsept for nytt bygg. 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 0 0 1 250 45 000

Momskomp 0 0 -250 -9 000

Inntekt

Sum 0 0 1 000 36 000

  
Det er ikke avsatt noen invstering midler på prosjektet i 
2017, gjennomføres på driftskostnader i denne fasen. 
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Utvidelse av hallkapasitet 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune ligger i dag noe under gjennom-
snittet i Akershus når det kommer til spilleflater 
idrettshall per innbygger. For aldersgruppen 6-19 år 
har Rælingen 1 474 innbyggere per spilleflate, mens 
gjennomsnittet i Akershus er 1 234 i samme 
aldersgruppe.  
 
Justert for forventet befolkningsvekst i kommunen må 
antall hallflater økes for å opprettholde tilbudet vi har i 
dag. For å opprettholde dagens tilbud, må da antall 
hallflater økes med 1.  
 
Rælingen håndballklubbs damelag har siden 
sesongen 2015/2016 hatt plass i Grundigligaen.  
Marikollhallen er ikke permanent godkjent for spill i 
Grundigligaen, men det har blitt gitt dispensasjon fra 
håndballforbundet. 
 
Prosjektet skal realisere en utvidet hallkapasitet for 
kommunen i form av en ekstra spilleflate, samt 
oppfylle krav som stilles av håndballforbundet for spill 
i Grundigligaen.   
 
Fremdrift 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om en 
utvidelse av hallkapasiteten i kommunestyrets møte 
15.06.2016, gjennomføres det nå en mulighetsstudie 
som beskriver den hensiktsmessige 
realiseringsstrategien for en slik utvidelse.  
 
Når mulighetsstudie foreligger, og underlag for 
anbudsinnhenting er utarbeidet, skal det fremmes en 
ny politisk sak for kommunestyret for implementering. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Økonomi 

Tidl bev 2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 1 870 50 000 50 000 0 0 101 870

Momskomp -370 -10 000 -10 000 0 0 -20 370

Inntekt 0

Sum 1 500 40 000 40 000 0 0 81 500

  
Det er bevilget 1,5 mkr for planlegging av prosjektet 
frem til anbudsutlegging. Når mulighetsstudie foreligger, 
og underlag for anbudsinnhenting er utarbeidet, skal det 
fremmes en ny politisk sak for kommunestyret for 
implementering.   
 
Driftskonsekvens 
Prosjektet er kun i konseptfase, og størrelse på bygget 
er ikke endelig definert. Det er derfor ikke estimert 
driftskonsekvens, men antatt at denne vil ligge i 
overkant av 2 mkr årlig for forvaltning, drift og 
vedlikehold.  
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Alarmer ETT 
Ben Marius Lundberg 

 

Bakgrunn 
Bjørnholthagan boliger har flere brukere med 
utfordrende atferd, enkelte som kan være farlige også 
for for omgivelsene og som har til dels strenge 
sikkerhetstiltak rundt seg, bla vedtak om alarm på 
dører/vindu. Det er behov for sikkerhetsalarm slik at 
personalet kan tilkalle backup. Boligen har hatt et 
alarmsystem som ikke har fungert stabilt, og det er det 
dokumentert svært mange avvik på.  
 
Av hensyn til brukernes, ansattes og omgivelsenes 
sikkerhet, bør boligene bytte system / gå over til 
leverandør til kommunens rammeavtale. 
 
Løvenstadvegen boliger skal bygges ut med 5 nye 
leiligheter og noe personalfaciliteter, med en 
forholdsvis lang gang som kobler nydel til opprinnelig 
del. Byggeprosjektet dekker alarmanlegg i ny del, og 
det er hensiktsmessig at også opprinnelig bygg skal 
ha samme alarmsystem. Det er samme 
personalgruppe, og personalet jobber alene med 
brukere i leiligheter i opprinnelig del, og har behov for 
å tilkalle backup i risikosituasjoner. 
 
Rælingen dagaktivitetstilbud ønsker også å trygge 
personalet ved alenejobbing med brukere med 
utfordrende atferd. Her er det et mer begrenset 
omfang, ved aktivitetssenteret og en ved 
Ressurssenteret. 
 
Fremdrift 
Prioritet en er bytte av leverandør for Bjørnholtagan 
boliger snarest mulig. 
 
Ved Løvenstadvegen boliger er det naturlig å få 
innstallert sikkerhetsalarm i opprinnelig del samtidig 
som byggeprosjektet innstallerer alarmanlegg i 
påbygg, ferdigstillelse antatt juni 2017. 
 

 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 1 250

Momskomp -250

Inntekt

1 000
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Torg og nærmiljøanlegg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Som en del av sentrumsutviklingen skal det etableres 
en torgplass som skal ha en forbindelse opp til nytt 
nærmiljøanlegg og rekreasjonsområde i Marikollen. 
Dette nærmiljøanlegg vil også fungere som skolegård 
for ungdomsskolen siden dagens skolegård vil 
bebygges.   
 
Fremdrift 
Landskapsarkitekter og arkitekter som er engasjert i 
sentrumsutviklingen arbeider med et forslag for 
utforming av området, og dette vil være en del av 
reguleringsforslaget til sentrum. 
  
   
 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 500 10 000 5 000 0 15 500

Momskomp -100 -2 000 -1 000 0 -3 100

Inntekt 0

Sum 400 8 000 4 000 0 12 400

  
 
Driftskonsekvens 
Det er ikke grunnlag for å fastslå driftskostnads-
konsekvens i dag siden utforming og kvaliteter ikke er 
besluttet. 
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Ombygging Marikollen Ungdomsskole 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
På grunn av etablering av bygg «Ab» i dagens 
skolegård er det nødvendig etablere en ny 
hovedinngang for skolen samt tilhørende forbindelse 
fra ny parkeringsplass samt ny skolegård/torg. 
 
En ombygging i skolen for å etablere ny inngang skal 
også ta hensyn til transport av utstyr fra kultursalen og 
til nytt bygg «Ab», og omfatter bl.a ny vareheis.  
 
Fremdrift 
Forslag til løsning utarbeides av arkitekt og 
landskapsarkitekt i forbindelse med plan for sentrum. 
 
Forprosjekt tidlig 2017 med målsetning om byggestart 
andre halvdel av 2017, under forutsetning om at det 
ikke er nødvendig å revidere arbeidet på grunn av 
endringer som følge av reguleringsbehandlingen. 
Dette slik at ny løsning kan være implementert tidlig 
2018 og ikke være et hinder for byggestart av 
sentrumskvartalene under 2018. 
 
 
   
 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 17 000 0 0 2 500 19 500

Momskomp -3 400 0 0 -500 -3 900

Inntekt 0

Sum 13 600 0 0 2 000 15 600

  
Investeringen er ikke prosjektert, og estimert på 
grunnlag av erfaringstall.  
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Varmesentral Marikollen 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Marikollen Ungdomsskole har i dag oppvarming 
basert på olje, noe som skal fases ut innen 2020. I 
nytt sentrum skal det etableres to store bygg i 
umiddelbar nærhet til skolen og disse byggene må 
varmes opp med fornybar energi.  
 
Det gjøres nå derfor en utredning for å verifisere 
muligheten for oppvarming ved bruk av geovarme, 
som på kort sikt kan erstatte oljefyren ved skolen og 
som på lenger sikt kan utvides til også å forsyne 
Marikollhallen og sentrum med varme, i tillegg til å 
muligens erstatte gassanlegget ved fotballbanene.  
 
Fremdrift 
Det er igangsatt arbeid med et forprosjekt for en 
løsning, hvor det blant annet bores en testbrønn og 
gjennomføres en termisk responstest for å gi 
informasjon om muligheten, størrelsen og kostnadene 
for en slik nærvarmesentral.  
 
Når resultatet av dette forprosjekt foreligger vil det 
behandles videre som en egen politisk sak samt som 
en del av sentrumsplanen. 
  
   
 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020 Totalt

Kostnad 10 000 0 5 000 0 15 000

Momskomp -2 000 0 -1 000 0 -3 000

Inntekt 0

Sum 8 000 0 4 000 0 12 000

  
Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastsette 
eksakt investeringsnivå, så tallene representerer et 
estimat basert på den informasjon som er tilgjenglig i 
dag.  
 
Når anlegget er i drift vil kommunen ha en inntekt fra 
salg av varme til boliger i sentrum.  
 
Driftskonsekvens 
Det er ikke grunnlag for å fastslå driftskostnads-
konsekvens i dag men det bør forventes årlige 
kostnader i størrelsesorden 100 000 kr for å drifte et slikt 
anlegg.   
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Omsorgsboliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
I 2022 er det avdekket behov for en ny samlokalisert 
bolig med inntil 9 leiligheter samt fellesareal for 
ressurskrevende tjenestemottakere. 
 
 
 
   
 
 

 Økonomi 

2017 2018 2019 2020

Kostnad 0 0 0 2 500

Momskomp 0 0 0 -500

Inntekt

Sum 0 0 0 2 000

  
 
 

 


