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Om dokumentet 
 
 
Dette dokumentet er et vedlegg til årsberetningen, og skal vise mer detaljert økonomisk resultat og status på 
utviklingsområder for hver enhet, samt økonomisk status og iverksatte tiltak for investeringsprosjektene i 
rapporteringsåret. 
 
Enheter 
Enhetssidene inneholder viktige hendelser, status på utviklingsområder, samt kjerneoppgaver, økonomi, 
årsverk, sykefravær og eventuelle nøkkeltall.  
 
Prosjekter 
Prosjektsidene inneholder en beskrivelse med investeringsbegrunnelse med vedtak og bevilgninger, status 
på tiltak i rapporteringsperioden og økonomisk oversikt.  
 
Samarbeid 
Sidene viser en status på de største interkommunale samarbeidene Rælingen kommune deltar i, samt 
Rælingen kirkelige fellesråd.  
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Rådmannskontoret 
Rådmann Eivind Glemmestad 

 

Viktige hendelser  
Det ble gjennomført folkeavstemming om mulig 
kommunesammenslåing for Rælingen med 26,52 
% oppslutning hvor 13,76 % stemte ja mens 85,24 
% stemte nei og 1 % stemte blankt. 
Kommunestyrets anbefaling «Rælingen fortsetter 
som egen kommune» ble oversendt fylkesmannen 
17.06.2016. Kommunestyret har oppnevnt 
forliksråd - skjønnsmedlemmer - lagrettmedlemmer 
- meddommere til tingretten og jordskifteretten for 
perioden 1.1.2017 – 31.12.2020. Nytt bygg som en 
del av Løvenstadtunet, Løvenstadtoppen, ble 
ferdigstilt høsten 2016. 
 
Status utviklingsområder  
Beredskapsplan for barnehage og skoler i 
Rælingen er ferdig. System for tilsyn med barne-
hager i Rælingen er revidert og innført. 
Det er gjennomført kompetanseprogram for 
assistenter og fagarbeidere i barnehage og SFO og 
det er igangsatt pilotprosjekt for utvidet samarbeid 
mellom skole og barnehage i Løvenstad distrikt. 
Forprosjekt i klimatilpasning er ferdigstilt, arbeid 
med utredning av miljøledelsessystem for 
kommunen har pågått og ferdigstilles våren 2017.  
Standard for første leseopplæring er innført. 
På tvers-arenaer for veiledning, refleksjon og 
læring av prøvd ut og satt i drift og styrker 
organisasjonens samlede helhetsforståelse. Det er 
gjennomført opplæring og veiledning i arbeidet med 
handlingsprogram og resultatledelse. 
Oppdrag for tydeliggjøring av avdelingsledernivået i 
helse turnus og skole er gjennomført og arbeidet 
med å konkretisere organiseringsprinsippene er 
iverksatt. Tilstandsrapport for helse, omsorg og 
velferd og konsept for styringsdialog er utviklet. 
System for brukerdialog er utviklet og vedtatt.  
Kartlegging av pedagogiske programmer knyttet til 
kvaliteten på språk- og leseutvikling og 
matematiske begreper for barna i barnehage og 
skole ferdigstilt. Kommunikasjonsplan er utarbeidet 
og planlagt vedtatt første halvår 2017. 
Flere typer velferdsteknologi tatt i bruk, inngått 
rammeavtale for alarm- og velferdsteknologi i bygg. 
Det er avklart med samarbeidskommunene i 
Øyeren IKT at hver kommune arbeider for seg med 
å etablere en strategi for digitalisering. 
Forprosjekt knyttet til utarbeidelse av en 
digitaliseringsstrategi gjennomført. 
Nytt skoleadministrativt system innført og  
elektronisk arkivkjerne innført for flere fagsystemer 
på sikker sone. 
Kommunal planstrategi for Rælingen 2016 er 
vedtatt, og viser utviklingstrekk, utfordringer og 
planleggingsbehov for perioden 2016-2019. 

 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, valg-
avvikling, beredskapsledelse, overordnet samfunns-
planlegging, 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 

2014 2015 2016

Regnskap 19 049 24 250 28 005

Budsjett 19 762 23 701 27 061

Avvik 713 -549 -944

Avvik i % 3,6 % -2,3 % -3,5 %  
 
Avviket skyldes kostnader kommunedelplan 
Fjerdingby. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

16,2 20,9 20,5    
 
Sykefravær  

1,6

0,8 10,9

2,5

1,5

2,5

3,3

2,5

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Sykefraværet er innenfor målsettingen på 2,6 % og er 
ikke arbeidsrelatert. Det er en positiv nedgang i 
sykefraværet.  
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 14 16 4  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Organisasjonsenheten 
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal 

 

Viktige hendelser  
Etablering av digital ekspedering av utgående brev 
via KS Svar Ut ble etablert fra 1. januar. Syke-
fraværsarbeidet har vært et hovedsatsingsområde i 
2016. Massivt arbeid i hele organisasjonen har 
bidratt til en positiv utvikling, og kommunen har i 
2016 hatt det laveste sykefraværet av alle 
kommuner i Akershus. Kommunen har blitt 
selvstendig lærebedrift etter nedleggelsen av 
Opplæringsringen. Seniorpolitikken ble revidert for 
å tilpasses gjeldende pensjonsordninger og 
behovet for arbeidskraft. Målsettingen er å beholde 
kvalifisert arbeidskraft også etter AFP-alder. 
 
Status utviklingsområder  
Arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for 
medvirkning startet opp, ferdigstilles våren 2017. 
 
Nye sykefraværsrutiner ble etablert og fulgt opp 
gjennom hele 2016. Enheten gjennomførte 59 
presentasjoner for tillitsvalgte, verneombud, 
politikere, fastleger, Nav, ansatte og ledere i 
enhetene i denne fasen.  
 
Rælingen kommune har vært medlem av 
Opplæringsringen for offentlig sektor på Romerike. 
Opplæringsringen ble lagt ned 1.3.16, og Rælingen 
kommune har da fortsatt som selvstendig lære-
bedrift. Fra 1.8.16 etablerte kommunen en ordning 
med én felles faglig leder for hhv. Helsearbeider-
faget og barn- og ungdomsarbeiderfaget. De 
faglige lederne er frikjøpte i 10 % fra sine ordinære 
stillinger til dette arbeidet.  
 
Kommunens seniorpolitikk er revidert i tett 
samarbeid med de tillitsvalgte. Dette har vært et 
helt nødvendig arbeid for å kunne møte fremtidige 
utfordringer i arbeidsmarkedet og tilpasse oss 
gjeldende pensjonsordninger.  
 
Det er utviklet en lokal modul for HMS-opplæringen 
for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. Dette 
gjør opplæringen langt mer relevant og praksisnær 
enn tidligere, og bidrar til god kompetanse hos 
målgruppen.  
 
Arbeidet med utvikling av rekrutteringsstrategi ble 
startet opp i 2016, og videreføres i 2017.  
 
Utvikling av ulike løsninger for digitalt førstevalg er 
viktig for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. I 2016 
ble det etablert digital ekspedering av utgående 
brev, og det er stadig fokus på selvbetjenings-
løsninger for publikum.  
 
Utvikling av opplæringsprogram innenfor bruk av 
IKT, med særlig vekt på helse og omsorgssektoren 
er påbegynt. 

 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 system 
-ansvar for kommunens arkiv-, HMS- og kvalitets- 
systemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokument- 
behandling og arkivtjenester med kommunens post- 
og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har 
enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av 
saksbehandlingssystemet, og støtter rådmanns- 
kontoret ved gjennomføring av kommune- og 
stortingsvalg. 
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 18 824 18 411 18 597

Budsjett 19 043 18 413 18 797

Avvik 219 2 200

Avvik i % 1,2 % 0,0 % 1,1 %  
 
Positivt avvik knyttes til føring av lønnskostnader på 
lærlingeområdet. 
 
Årsverk

2014 2015 2016

22,2 18,0 18,9

Tallene inkluderer 2x10 % frikjøpte faglige ledere til 
lærlingeområdet og frikjøpte tillitsvalgte. 
 
Sykefravær  

1,9

2,4

1,4

3,5

1

0

5,4

3,4

1,4

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Tallene inkluderer ikke tillitsvalgte og lærlinger.  
 
Nøkkeltall

2014 2015 2016
Avvik i Kvalitetslosen 14 2 6

Innsynsbegjæringer 369 135 193

Nye journalposter i Ephorte 27653 35622 44313

Nye saker i Ephorte 2856 7549 4669

Ansettelsessaker 176 177 221

Attføringssaker 10 7 9

Henv. til serv.torg tlf 40500 34849 33.363

Henv. til serv.torg skranke 5400 7500 6403

Henv. vedr. rekruttering 2591 4372 4434

Ansiennitetsberegninger N/A 194 307

Varslingssaker til sekretariat 2 4 0  
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Økonomienheten 
Økonomisjef Lillian Pedersen 

 

Viktige hendelser  
Det er i 2016 gjennomført anbudsprosesser for ny 
hovedbankavtale og avtale om gjeldsforvaltning. 
Det ble tegnet avtale med Dnb som eneste tilbyder 
av hovedbankavtale, og Bergen Capital 
Management som eneste tilbyder på 
gjeldsforvaltning. Begge hadde vi avtale med fra 
før.  
 
Det er startet opp en prosess med revidering av 
selskapsavtalen til NRA og NRV, arbeidet fortsetter 
i 2017. 
 
Status utviklingsområder  
Internkontrollsystemet er beskrevet og 
dokumentert. Et overordnet dokument beskriver 
organisering etc., og tiltaksoversikter beskriver 
internkontrollrutinene. Rutinebeskrivelser og 
dokumentasjon videreutvikles fortløpende. 
 
Langsiktighet i planleggingen gjennomføres ved 
innført 10-årsperspektiv på økonomikapittelet i 
handlingsprogram 2017-2020, med fremskriving av 
sentrale økonomiske nøkkeltall. Lokale 
befolkningsprognoser med samme tidsperspektiv 
ligger til grunn for beregningene.  
 
Effektiv systemutnyttelse er sikret gjennom 
innføring av flere nye moduler i Visma HRM. 
Elektronisk ferie og fravær, og elektroniske 
personalmeldinger er implementert i alle enheter og 
opplæring er gjennomført. Fagforum for økonomi 
og personal er etablert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 9 791 11 843 13 383

Budsjett 9 733 11 879 13 939

Avvik -58 36 556

Avvik i % -0,6 % 0,3 % 4,0 %  
 
Positivt budsjettavvik skyldes hovedsakelig kreditnota 
fra kemnersamarbeidet etter avregning på slutten av 
året. Økte inntekter i samarbeidet skyldes salg av 
kemnertjenester til andre kommuner.  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

8,0 13,0 13,0   
 
 
Sykefravær  

1,9

3,8

1,71,7
2,5

0,7

3,6

6,3

2,4

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Positiv utvikling og innenfor målet på 3,5 %. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 2 3  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Øyeren IKT 
Daglig leder Finn Borge 

 

Viktige hendelser  
Etablert Netscaler løsning for sikker tilgang og 
lastbalansering. Oppgradert store deler av PC-
parken til Windows 10.  
 
Diverse anbudsprosesser IDM-løsning, telefoni-
løsning, Lisens partner/Microsoft leverandør,  
Løpende Office 365 tilpasning og feilretting for 
skole. Etablert styringsløsning for iPAD i skole. 
 
Fjernet gamle fiberløsninger (fiberconvertere). Ny 
WLAN (trådløst nett) løsning med løpende 
videreutbygging.  
 
Medvirket i en rekke byggeprosjekter (Renseanlegg 
med fiber utbygging i Enebakk, Ytre Enebakk 
skole, Demenssenter Løvenstad mm). 
 
Valg av ny lærling. 
 
Mye arbeid med utstyrsadministrasjon, bestillinger, 
tilretteleggelse, oppsett og management PC og 
iPAD. Sikker print utbygging. Løpende lokale 
forbedringer - switcher fiberconvertere, ladeskap 
++ Mye lisensadministrasjon. 
 
SD-anlegg prosjekter og tilpasning for 
leverandører. Oppgradert kjernenettverk forbedrer 
hastighet og brukeropplevelse. IDM-prosjekt og 
Visma Flyt tilretteleggelse. 
 
Status utviklingsområder  

 O1: Forbedre servicenivå samt avdekke og 
forstå brukerutfordringer slik at nødvendige 
tiltak kan settes inn tidlig 
Jobbes med kontinuerlig. Har opprettet 
funksjon for å avdekke brukerutfordringer.  
 

 O1: Gjennomføre IKT prosjekter som etablerer 
tekniske løsninger innen ØIKT sitt 
ansvarsområde og direkte understøtter 
kommunens brukere 
Se viktige hendelser. 
 

 O1: Hjelpe kommune organisasjonen med sine 
utviklingsprosjekter med bistand og ressurser 
slik at målene i prosjektene kan oppnås 
Se viktige hendelser, bla O365, 
Løvenstadtoppen osv. 

 
 
 
 
 
 

 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. 
7000 sluttbrukere fordelt på 115 lokasjoner. 
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 9 206 9 831 12 430

Budsjett 9 234 9 831 12 430

Avvik 28 0 0

Avvik i % 0,3 % 0,0 % 0,0 %  
 
Budsjettet er i balanse 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

15,0 14,6 14,6   
 
Ingen endring i bemanning 
 
Sykefravær  

1,7 1,7 1,7
0,9

5,7

0,4

2,6

7,4

2,1

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
God utvikling – sykefravær godt innenfor målsetning 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 1 1 1  
* Kommunens internkontrollsystem 
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Eiendomsenheten 
Eiendomssjef Omar Quresi 

 

Viktige hendelser  
Vi har jobbet med å analysere vår behov for 
internkontroll av drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Vi 
vurderer IK-bygg (nettbasert internkontroll) til et 
slikt formål.  
 
Drift og vedlikehold 
Overtatt Løvenstadtoppen og hatt opplæring og 
kurs for drift av nytt bygg. Kurs i egenkontroll av 
lekeapparater og kurs i bassengdrift er gjennomført 
og flere kurs er planlagt i 2017.  
 
Energisparingsprosjektet (EPC) er nå i driftsfasen, 
inne i det tredje året, med logging av energi med et 
energi overvåkningssystem (EOS) og opplæring av 
personell oppfølging av systemene er implementert 
hos personellet. Vi vurderer å utvide EOS til alle 
kommunale bygg.  
 
Renhold 
Oppstart av eget renhold på Løvenstad toppen.  
 
Forvaltning av boliger 
Mye aktivitet som følge av utvidet mottak av 
flykninger og stor aktivitet knyttet til inn og utflytting 
hos de øvrige fagtjenester. Stort behov, men 
begrenset tilgang på små leiligheter. Fremleie av 
bolig brukes i noe grad til bosetting av flyktninger 
(bofellesskap i bolig). Tilgjengelig kapital for kjøp er 
på et riktig nivå. 
 
Rekruttering  
Prosjekt: Vi har hatt utfordringer med å rekruttere 
prosjektleder, og måte utlyse stillingen på nytt som 
ble besatt ved årets slutt.  
Renhold: Ny avdelingsleder tilsatt.  
Drift: Det er ansatt driftsingeniør og tre teknikere i 
drifts og vedlikeholds avdelingen 
 
Status utviklingsområder  

 Utvikling av styringsdokumenter, rutine og 
organisering.  
Byggehåndbok – Vi har jobbet med et viktig 
styringsdokument som skal legge føringer for 
hvilke tekniske kvaliteter kommunale bygg skal 
inneholde. Det er flere enheter og avdelinger 
som har vært involvert i dette arbeidet. 
Byggehåndboka er tatt i bruk og skal revideres 
etter at vi har brukt den i et prosjekt.  

 
 
 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 27 484 28 569 34 949

Budsjett 26 148 26 202 32 117

Avvik -1 336 -2 367 -2 832

Avvik i % -5,1 % -9,0 % -8,8 %  
 
Det er et merforbruk på energi på ca 600 000,-. Etter 
periodisk kontroll av heiser har vi fått flere avvik som 
vi har pålegg om å utbedre. Ikke budsjetterte midler. 
Dette utgjør kr 600 000,-. Boligadministrasjonen har 
en merinntekt på 680 000,-. Overforbruk renhold 
skyldes delvis høyere lønnsutgifter i forbindelse med 
ansettelse av ny renholdsleder. Vedlikeholdsmidler er 
underbudsjettert. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

30,4 28,6 31,2   
 
Sykefravær  

2,7 2
3

5,5

9,9

4,3

8,2

11,9

7,3

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Kommentar: Nærværsarbeid – Vi har dialog med 
tillitsvalgt og verneombud om arbeidsmiljø og 
kommet frem til konkrete tiltak som har til hensikt å 
fremme nærværet. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 4 12 2  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Blystadlia skole og barnehage 
Rektor Sissel Berg 

 

Viktige hendelser  
Ny barnehageleder startet opp i 50 % fra 01.12. 
2016 og i 100 % fra 01.01.2017. Det var mange 
godt kvalifiserte søkere til stillingen. Oppstarten, 
med tre fulle avdelinger, har gått bra og barne-
hagen har vært full med 50 barn siden oppstarten i 
august. 
 
Skolen arrangerte en vellykket aksjonskveld, til 
inntekt for tv-aksjonen i oktober. 
 
Skolens resultater på brukerundersøkelser og 
nasjonale prøver ligger innenfor skoleeiers 
ambisjoner for skolene i kommunen, og vi er 
spesielt godt fornøyd med resultatene på nasjonale 
prøver. Lærerne på trinnet har hatt ansvar for 
læringsøkter med alle lærere, for å spre 
kompetanse som har ført fram til de gode 
resultatene. Skolens samlede resultater for 2016 
ble analysert og drøftet gjennom arbeid med 
ståstedsanalysen i desember, og gav et godt 
grunnlag for nye utviklingsområder for 2017. 
 
Status utviklingsområder  

 Læring og utvikling (T3 og O3) 
Implementering av ny plan for den første 
leseopplæringen startet opp og videreføres. Det 
er utarbeidet gode systemer, gjennom 
ressurslærerne, som sikrer systematisk bruk av 
kartleggingsresultater som grunnlag for tiltak på 
gruppe- og systemnivå. Ressurslærerne hadde 
ansvar for gode læringsøkter gjennom høsten, 
med fokus på de grunnleggende ferdighetene, 
og det gir oss grunnlag for å tenke at lærerne 
kompetanse på området har økt. Vi kom ikke i 
mål med skolens egen leseplan, så dette 
arbeidet fortsetter i 2107. 
 

 Skolen og enheten som organisasjon (T3 og O2) 
Enhetens internkontrollsystem innenfor miljø-
rettet helsevern ble godkjent og tatt i bruk, men 
det gjenstår arbeid med systemer rundt andre 
lovverk. Enhetens nye organisasjonsbeskrivelse 
ble ferdigstilt og formidlet til ansatte og 
brukerorganer. 
 

 Sikre god overgang barnehage og skole (O2 og 
O3) 
Kvalitetssikring av arbeidet med opplæringen av 
barns sosiale ferdigheter gjennom felles føringer 
kom ikke i mål og videreføres. Blystadlia-
samarbeidet er videreutviklet og fortsetter. 
 

 Sikre og styrke bh som læringsarena (O2 og T3) 
Kurs og kompetanseheving i lekens betydning er 
gjennomført, og vi har deltatt aktivt i felles 
utviklingsarbeid for alle barnehagene. 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 14 887 17 776 19 287

Budsjett 15 168 17 548 19 017

Avvik 281 -228 -270

Avvik i % 1,9 % -1,3 % -1,4 %   
 
Negativt avvik skyldes lønnsutgifter i skolen til 
nødvendig aktivitetsøkning med tre ressurskrevende 
trinn med over 30 elever og en dobling av elever med 
vedtak om spesialundervisning siden skolestart. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

30,2 34,6 36,1   
 
Økningen i årsverk skyldes ny avdeling i barnehagen, 
som ble åpnet i august. 
 
Sykefravær  

1,3

2,8 2,3

4,2
5,3

0,8

5,5

8,1

3,1

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Sykefraværet er godt under enhetens målsetting for 
2016, og det har vi feiret. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 7 7 1

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 47 51 53

Lesing 49 49 53

Engelsk 49 52 54  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Fjerdingby skole  
Rektor Inger-Jorunn Andersen 

 

Viktige hendelser  
I april gjennomførte skolen sin tradisjonelle 
Fjerdingbykveld sammen med FAU. Tema var 60-
tallet, da skolen fylte 50 år i 2016. Inntektene fra 
kvelden gikk til barnekreftavdelingen på Ahus og til 
innkjøp av utstyr til skolens elevgarderober. 
Markeringen av skolens 50-årsdag var i september 
med ballongslipp i skolegården og bursdags-
selskap for store og små.  
 
Skoleåret startet med to-dagers seminar for hele 
personalet hvor Vi-skolen var tema. 
 
En pedagog har deltatt på videreutdanning dette 
skoleåret. 
 
Vi følger spendt med på arbeidet med 
Konseptvalgutredningen for Nye Fjerdingby skole. 
 
Status utviklingsområder  
(T3, O2, O3) 
 

 Plan for lesing i alle fag er tatt i bruk, og 
pedagogene arbeider med metoder og strategier 
som styrker elevenes grunnleggende ferdigheter 
i lesing. Plan for regning i alle fag er under 
utarbeiding våren 2017. 

 

 Skolen har opprettet et eget fagteam som består 
av ressurslærere og ledelse. Fagteamet arbeider 
med å utvikle skolens faglige og pedagogiske 
plattform. 

 

 Vi videreutvikler VI-skolen, fra arbeid med felles 

systemer og strukturer til arbeid med felles 
pedagogisk praksis. I følge elev- og lærer-
undersøkelsen 2016 ønsker elevene og lærerne 
bedre arbeidsro, og dette er et funn som har blitt 
til et av satsningsområdene i virksomhetsplanen 
i 2017.  

 

 Arbeid med elevenes sosiale og emosjonelle 
kompetanse: Plan for elevenes psykososiale 
miljø ble innført skoleåret 2016/2017. Planen 
sikrer gode rutiner og systemer rundt 
internkontroll og forebygging og håndtering av 
mobbing/krenkelser. 

 

 Elev– og lærerundersøkelsen 2016 viser at vi er 
gode på Vurdering for læring. På planleggings-
dagene til høsten vil vi friske opp og bli enda 
bedre på dette. 

 
 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 20 878 23 205 24 054

Budsjett 20 583 22 420 23 118

Avvik -295 -785 -936

Avvik i % -1,4 % -3,5 % -4,0 %  
 
Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter for økt 
voksentetthet i forhold til elevbehov. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

39,2 39,2 39,5   
 
Sykefravær  

2,4 2,9 3

10,7

5,2

2,8

13,1

8,1

5,8

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Vi har arbeidet systematisk med oppfølging og 
tilrettelegging i forhold til sykefravær. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 2 1 12

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 47 49 48

Lesing 46 49 51

Engelsk 48 51 49  
 
 
*Kommunens internkontrollsystem 
 

Avviksmeldingene i Kvalitetslosen er knyttet til 
utfordringer med skolens ventilasjonssystem og 
temperatur. 
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Løvenstad skole 
Rektor Svein Fjellheim 

 

Viktige hendelser 
Skolefritidsordningen på Løvenstad skole fikk 
Rælingen kommunes kvalitetspris! Begrunnelse: 
(Forkortet) «Løvenstad SFO er utviklingsorientert 
og har tidlig prøvd ut aktiviteter som skal fremme 
læring. Løvenstad SFO har raskt og aktivt brukt 
ressurs-lærerne til kompetanseheving blant 
personalet og lagt opp aktiviteter som skal bidra til 
barnas ferdighets-utvikling i lesing og regning 
spesielt. SFO har lagt stor vekt på at det daglige 
møtet med foreldrene er foreldrenes hyppigste 
kontakt med skolen. Hente-/bringesituasjonen 
benyttes derfor til å gi og få informasjon og 
tilbakemeldinger på en god måte. Løvenstad SFO 
har score langt over nasjonalt snitt i foreldre-
undersøkelsen i flere år, på nær sagt alle spørsmål. 
Løvenstad SFO skiller seg ut som klart best score i 
Rælingen.» 
 
Kompetanseprogram i språk og leseutvikling for 
barneveiledere på SFO. Skoleavslutning på 
Nebbursvollen i regi av FAU.  
 
Skolen har flere saker der hjelpeinstanser er 
involvert og bidrar i oppfølging av elevkonflikter og 
jobb mot mobbing. Skolen har hatt tema mobbing 
på felles plandag, med ekstern foredragsholder. 
Det ble gjennomført felles plandag med oppfølging 
av medarbeiderundersøkelsen. 3 plandagene 
inneværende skoleår har lærere jobbet med 
årsplanlegging. 
 
Skolen har fått 5 flyktninger fra Eritrea og to fra 
Syria. Fagsystemet Visma Flyt skole ble tatt i bruk 
som nytt skoleadministrativt system fra skolestart.  
 
Status utviklingsområder  

 Regning 

Mål: Alle klasser på Løvenstad skole skal ha 
læringsresultater på nivå med skolene i 
Rælingen på kartleggingsprøver på alle trinn og 
på nasjonale prøver i regning i 5. og 8. slik at 
elevenes læringspotensial optimaliseres innen 
01.12.16. Tiltak og resultat: Kartleggings-
resultater viser fremgang. Skolen styrker regning 
på 3. og 4. trinn og har kurs som hever nivået. 
Skolen har lagd en plan for systemisk arbeid ved 
Løvenstad skole, som beskriver vår jobbing med 
lesing og regning. 

 Engelsk 
Mål: Alle klasser på Løvenstad skole skal ha 
læringsresultater på nivå med skolene i 
Rælingen på kartleggingsprøver på alle trinn og 
på nasjonale prøver i engelsk i 5. og 8. slik at 
elevenes læringspotensial oppnås innen 
01.12.16. Status: Skolen prøvde ut 
ressurslærere i engelsk høsten 16. Effekt av 
tiltak er ennå ikke målbart.  

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 15 274 16 545 17 772

Budsjett 15 463 15 931 17 958

Avvik 189 -614 186

Avvik i % 1,2 % -3,9 % 1,0 %  
 
Vi klarte å holde budsjettet etter å ha justert utgiftene 
på høsthalvåret.    
 
Årsverk 

2014 2015 2016

27,4 28,8 30,8   
 
Økende elevtall og elever med særskilte behov fører 
til økt bemanning. 
 
Sykefravær  

3,2 3,3 3,4

5,1
4,4

1,5

8,3 7,7

4,9

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Vi har hatt en jamn nedgang i langtidsfravær over 
flere år. Korttidsfraværet er konstant. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 9 1

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 45 51 50

Lesing 49 53 48

Engelsk 46 49 50  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Nordby skole 
Rektor Kari Bloch-Johnsen 

 

Viktige hendelser  
Det har vært stort fokus på alle tre utviklings-
områdene fra både skole og SFO. Vilje og 
entusiasme til å finne best mulige løsninger til det 
beste for de enkelte barna. Representant fra SFO 
sitter også i skoleteamet. Dette sikrer samarbeid og 
informasjonsflyt. 
 
Endring i ledelsen i forhold til undervisnings-
inspektør. Hun gikk tilbake til å være lærer med 
funksjonen ressurslærer lesing. Alle parter er veldig 
fornøyde med løsningen. Utlysning etter ny 
avdelingsleder gikk ut i desember. 
 
Voksne og barn har fått ekstra innføring i 
lokalhistorie ved hjelp av lokale krefter. Tur med 
lokalhistorie med Ole Jacob Holt og «historietime» 
for ansatte med Lene Skovholt. Turer for alle trinn 
med hvert sitt fokusområde med forskjellige lokale 
krefter og lokalhistorietime Lene Skovholt.  
 
Vi har hatt besøk av «Ungt Entreprenørskap» på 
flere trinn. Dette forsetter også våren 2017. Veldig 
populært, lærerikt og engasjerende. 
 
Status utviklingsområder  

 Videreutvikle, styrke og etablere felles 
tilnærming til lese- og regneopplæringen (T3, 
O1) 
Vi har jobbet systematisk med dette gjennom 
hele 2016 og har lykkes godt i forhold til lesing 
og er på vei i forhold til regning. 
«Den første leseopplæringen i Rælingsskolen» 
har vært en del av det systematiske arbeidet. 
 

 Sikre det forebyggende arbeidet rundt elevenes 
psykososiale og faglige læringsmiljø gjennom 
internkontrollsystem og bedre ressursutnyttelse 
(O1, O2, T3) 
Ledelsen sikrer arbeidet gjennom jevnlige møter 
med nøkkelpersoner, observasjon og samtaler 
med kontaktlærere. Det foreligger årshjul, plan 
for godt skolemiljø og godt samarbeid 
med/oppfølging fra andre instanser 
 

 Implementering av nytt skoleadministrativt 
system for skolene (O1) 
Dette har gått meget bra. Alle er fornøyde med 
det nye systemet. Det letter alles arbeid og kan 
føre til et enda tettere og bedre samarbeid skole-
hjem. Nå jobbes det videre med å utvide bruken 
og se mulighetene. 

 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 8 889 9 672 10 526

Budsjett 9 013 9 790 10 658

Avvik 124 118 132

Avvik i % 1,4 % 1,2 % 1,2 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

14,6 15,0 18,2   
 
Økning i antall årsverk skylles lengre vikariater i 
forbindelse med langtidssykmeldinger. 
 
Sykefravær  

1,1 1,6 2,1

5,9 6,5

13,1

7 8,1

15,2

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Høyt langtidsfravær. Ledelsen har hatt tett oppfølging 
og alle er på vei tilbake i jobb. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 1 0

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 51 45 47

Lesing 50 44 46

Engelsk 50 44 45  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Rud skole 
Rektor Øystein Hellum 

 

Viktige hendelser  
Skolen ble bygget om sommer og høst 2016 for å 
møte et stadig økende elevtall. Skolen frigjorde 
flere arealer til undervisningsrom ved å bygge om 
eksisterende arealer. Skolekjøkken og kjøkken for 
SFO ble slått sammen.  
 
Flere kontorer ble gjort om til møte- og grupperom 
ved at kontorarealet som inneholdt to kontorer og 
et forværelse, ble bygget om til 5 cellekontorer og 
to møterom. 
 
Status utviklingsområder  
Skolens internkontrollsystem sikrer arbeid med det 
forebyggende arbeidet rundt elevene for sikring av 
elevenes psykososiale og faglige læringsmiljø (T3)  
Revidert organisasjonsbeskrivelse understøtter 
prosedyrer og systemer på skolen. Arbeidet med å 
synliggjøre beskrivelser for praksis på skolen tas 
med til videre til 2017. 
 
Nettverksarbeid sikrer forankring av felles 
standarder for tidlig innsats på skolen (O1)  
Funksjoner som ressurslærere, sosial- pedagogisk 
koordinator, ansvarlig for Særskilt norskopplæring 
og IKT ansvarlig jobber i nettverk med de andre 
skolene i kommunen. Det jobbes kontinuerlig for at 
møtetid på skolen utnyttes til kollegaveiledning for 
å sikre felles forståelse og praksis. 
 
Implementering av nytt skoleadministrativt IKT-
system for skolene (O1)  
De første moduler i det skoleadministrative 
systemet Visma Flyt ble rullet ut fra høsten 2016. 
Implementering for optimal utnyttelse videreføres i 
2017. 
 
En aktiv og utviklingsorientert skoleeier bygger opp 
under god internkommunikasjon med gode planer 
og strategier. Disse danner grunnlag for tydelig 
ledelse, der verdier og resultater er viktige, helt ut i 
organisasjonen (O3)  
Skoleeiers strategi danner grunnlaget for innsats- 
og utviklingsområder ved skolen. Faktorer som 
understøtter tidlig innsats både i forhold til 
psykososialt læringsmiljø og faglig utvikling er 
under implementering og videreføres i tråd med å 
synliggjøre standarder, understøttet av vår 
organisering.  
Organiseringen av de ansatte på skolen sikres i 
tråd med HMS arbeidet og ny veileder for IA 
arbeidet på skolen.  
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 21 372 22 071 23 432

Budsjett 21 750 22 328 23 882

Avvik 378 257 450

Avvik i % 1,7 % 1,2 % 1,9 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

40,1 39,2 41,8   
  
Økning knyttet til tidlig innsats og elevtallsvekst 
 
Sykefravær 

3,7

5,6
4,34,1

1,9 1,8

7,8 7,5
6,1

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 3 4 10

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 49 50 52

Lesing 49 50 52

Engelsk 49 48 50  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Marikollen ungdomsskole 
Rektor Ole Kristian Hauan 

 

Viktige hendelser  
Eksamenene er gjennomført på en ryddig og god 
måte.  
 
Det har begynt 106 nye 8. klassinger, og elevtallet 
på ungdomsskolen har nå økt til 280. Det er 14 
elever på FINE som er fordelt på to baser.  
 
Det har vært gjennomført overnattingsturer for alle 
elevene på 8. trinn og FINE-elevene, samt andre 
aktivitetsdager som vinteraktivitetsdag, vinterball og 
temakveld for elever og foreldre.  
 
På FINE ble planleggingsdagene i august brukt til å 
arbeide med en visjon og se nærmere på 
organiseringen. På ungdomsskolen har fokus vært 
på tilpasset undervisning med omvendt 
matematikkundervisning, tverrfaglige prosjekter og 
prosess-skriving.  
 
Status utviklingsområder  

 Tilpasset opplæring  
Analysemøter er innført som metode i en pilot. 
Dette vil bli evaluert og sannsynligvis videreført 
og utvidet. Lærerne har avtalt og planlagt 
tverrfaglige prosjekter for inneværende skoleår. 
Omvendt matematikkundervisning blir nå 
gjennomført på 9. trinn med erfaringsdeling til 
alle matematikklærerne på skolen. 8. trinn er 
også delvis i gang. Planer for bruk av prosess-
skriving er laget og arbeidet er i gang. Ordningen 
med styrking av ekstra lærer inn i fagene 
matematikk, norsk og engelsk videreføres fra 
forrige skoleår.  
 

 Fraværsoppfølging elever  

Tverrfaglig gruppe på Marikollen ungdomsskole 
har vært tett på i forhold til oppfølging av elever 
med stort fravær. Det er også etablert samarbeid 
med ungdomslosen for å hjelpe til med å følge 
opp elever med stort fravær.  
 

 Implementering av nytt skoleadministrativt 
system  
Det er gjennomført opplæring av sekretær og 
lærere i bruk av det nye systemet.  
 

 Ombygging av FINE  

Planene og tegningene for ombygging av FINE 
er godt i gang til å gjennomføres vår/sommer 
2017. 

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

2014 2015 2016

Regnskap 25 706 27 315 30 061

Budsjett 24 809 27 240 29 679

Avvik -897 -75 -382

Avvik i % -3,6 % -0,3 % -1,3 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

40,6 43,4 48,6   
 
Sykefravær  

2,2
2,7

2,8

4,7
4

2,9

6,9 6,7
5,7

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 4 5 4

Nasjonale pøver 8. trinn

Regning 49 49 48

Lesing 50 51 50

Engelsk 50 50 49

Nasjonale prøver 9. trinn

Regning 52 53 53

Lesing 52 52 54

Standpunktkarakterer 10. trinn

Matematikk 3,5 3,4 3,8

Norsk 3,9 3,9 4,5

Engelsk 4,3 4,1 4,5  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Sandbekken ungdomsskole  
Rektor Gina Kveen  

 

Viktige hendelser  
Skolens resultater er samlet sett på snitt med 
resten av nasjonen. Selv om det er variasjoner, er 
det positiv utvikling på flere områder: nasjonale 
prøver viser god utvikling i elevenes leseferdigheter 
fra 8. – 9. trinn, og bedre utvikling enn tidligere på 
regneferdighetene fra 8. – 9. trinn. Resultatene til 
skriftlig eksamen viste positiv utvikling og på 
elevundersøkelsen har skolen god skår og god 
utvikling på sentrale områder som trivsel og 
læringskultur.  
 
Foreldrene og skolen har samarbeidet om flere 
vellykkede arrangement: fest etter eksamensfesten 
for elevene på 10. trinn i juni, foreldreforum for 
foreldre på begge ungdomsskolene i september og 
juleball for alle elevene i desember.  
 
Det ble satt opp to flyttbare vegger i ett av 
trinnarealene til skolestart i august, slik at arealene 
kunne utnyttes bedre.  
 
Ny avdelingsleder ble tilsatt fra august.  
 
Skolen har hatt studenter i praksis om våren og 
høsten. Studentene bidrar med nyttige refleksjoner 
og spørsmål om på skolens praksis. Skolen drar 
nytte av kontakten med studenter i forbindelse med 
rekruttering.  
 
Status utviklingsområder  
Forbedre systemarbeid med vurdering.  
Lærerne har tatt i bruk en metode for å forske på 
egen undervisning. Metodikken blir justert, og 
videreført med i 2017 i tråd med andre års 
oppfølging av strategi for skoleeier.  
 
Forbedre systemarbeid med kartlegging.  
Ressurslærer i lesing og regning har jobbet tett 
sammen med personalet i etterkant av de 
nasjonale prøvene for å øke den felles forståelsen 
for skolens ståsted og hvilke tiltak skolen skal 
fokusere på. Begrepslæring og læringsstrategier på 
tvers av fag er sentrale elementer.  
 
Ta i bruk relevante lederverktøy. 
Organisasjonsbeskrivelsen gir en oversikt over 
organisasjonen Sandbekken. Organisasjonskartet 
tydeliggjør avdelingslederrollen og hvordan 
myndighet er delegert, og begrepet nærmeste leder 
er innført for å ivareta både ledernes og 
medarbeidernes behov for systematisk oppfølging.  

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

2014 2015 2016

Regnskap 20 659 21 855 24 448

Budsjett 21 179 22 387 24 515

Avvik 520 532 67

Avvik i % 2,5 % 2,4 % 0,3 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

28,4 29,9 33,4   
 
Økning i tråd med elevtallsøkning.  
 
Sykefravær 

2,3
2,9

1,9

4,2 3,8

1,4

6,5 6,7

3,3

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Nedgang i sykefravær i tråd med tendens i 
kommunen for øvrig.  
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 1 8 8

Nasjonale pøver 8. trinn

Regning 48 50 49

Lesing 49 51 50

Engelsk 51 51 50

Nasjonale prøver 9. trinn

Regning 51 50 53

Lesing 52 51 55

Standpunktkarakterer 10. trinn

Matematikk 3,6 3,3 3,6

Norsk 3,9 3,7 4,5

Engelsk 4,3 4 4  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Smestad skole 
Rektor Elisabeth Aandalen 

 

Viktige hendelser  
Med økt elevtallsvekst er det ikke lenger plass til 
alle elevene i hovedbygget. Paviljong med to 
klassebaser ble tatt i bruk ved skolestart høsten 
2016. To av skolens spesialrom benyttes til 
klassebaser. Skolen skal utvides. Analyser, 
konseptvalgutredning og planlegging er påbegynt. 
Utearealet er oppgradert med en flott og funksjonell 
aktivtetsløype. 
 
Status utviklingsområder  

 Utvikle elevenes sosiale ferdigheter (T3) 
Skolens plan for et godt skolemiljø ble revidert i 
september. Skoleteam ble etablert høsten 
2016. Teamet har fokus på elevenes skolemiljø 
og tidlig innsats i forhold til barn med 
samspillsvansker. De bistår lærerne i 
enkeltsaker og i arbeid med klassemiljø. 
 

 Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter 
som redskap for læring i alle fag (T3)  
Ny plan for den første leseopplæringen er tatt i 
bruk på 1.trinn. Ressurslærer veileder lærerne 
og deltar i arbeidet i klassene. Plan for språk 
og leseutvikling benyttes i SFO. Skolens 
leseplan er revidert, og lese- og lærings-
strategier brukes systematisk. Ressurslærer 
regning har sammen med lærerne arbeidet 
med en mer praktisk tilnærming for å øke 
elevenes forståelse. 
 

 Profesjonsutvikling (T3, O2, O3) 
Personalet er skolert i opplæringsloven §9a-1 
og §9a-3. Lærerne på 1. og 2.trinn er skolert i 
begynneropplæring lesing i samsvar med ny 
kommunal plan. Faggrupper i lesing og regning 
er opprettet for å gi lærerne økt kompetanse i 
arbeidet med grunnleggende ferdigheter i alle 
fag. Skolen har behov for mer kompetanse i 
engelsk, og en av lærerne tar videreutdanning. 
Arbeidet med å gi elevene god underveis-
vurdering fortsetter. 
 

 Skolen og enheten som organisasjon (O1, O3) 
Organisasjonsbeskrivelsen er ferdigstilt. Roller 
og ansvarsfordeling er tydeliggjort. 
Beredskapsplan ved alvorlige hendelser er 
utarbeidet og gjort kjent i personalet. Ny plan 
for sykefraværsoppfølging er tatt i bruk. 
Nytt skoleadministrativt system er innført. 

 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 12 264 14 407 17 527

Budsjett 11 983 14 669 17 354

Avvik -281 262 -173

Avvik i % -2,3 % 1,8 % -1,0 %  
 
Negativt avvik skyldes lønnsutgifter til nødvendig 
aktivitetsøkning i skolen. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

25,5 28,7 35,7  
 
Økning i samsvar med elevtallsvekst. 
 
Sykefravær  

3,3
5,1

3,1

5,8

10,1

2,4

9,1

15,2

5,5

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Vi har i 2016 hatt en positiv utvikling både i korttids- 
og langtidsfravær. Tendensen er den samme som i 
kommunen for øvrig.  
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 1 6

Nasjonale prøver 5. trinn

Regning 48 51 48

Lesing 50 52 50

Engelsk 47 52 50  
 
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Sannum barnehage 
Barnehageleder Per Olaf Steinsland 

 

Viktige hendelser  
Barnehagedagen «les høyt for meg» ble markert 
på alle avdelingene. Biblioteket er flittig besøkt av 
avdelingene fra Sannum. 
 
En fagarbeider har gjennomført kommunens 
kompetanseprogram Språk- og leseutvikling. Tre 
assistenter har bestått teoridelen til fagprøven for 
barne- og ungdomsarbeider. En ansatt har tatt 
videreutdanning i veiledning. Barnehagen er 
praksisbarnehage for høgskolen i innlandet.  
 
Vi har tatt imot barne- og ungdomsarbeider 
studenter fra Strømmen vgs til praksisperioder. 
Elever fra Marikollen ungdomsskole har vært i 
praksis.  
 
Brukerundersøkelsen viser at vi har 
utviklingspotensialet på et par områder.  
 
I høst var det stor utskifting i personalet, nye 
personer har kommet inn og bidratt i gruppa.  
Velferdskomiteen har fått ny giv med flere 
spennende aktiviteter.  
 
Det er utarbeidet en kvalitetsstandard for 
Rælingsbarnehagen. 
 
Planleggingsdagen 4.11 var en faglig og sosialt 
utviklende dag, inkludert tur til Bjønnåsen.  
 
Status utviklingsområder  
I arbeidet med videreutviklingen av prosess- og 
strukturkvaliteten i Rælingsbarnehagen har  
personalgruppa fått tilført kunnskap om lek 
gjennom kurs av Terje Melaas. Hver avdeling har 
laget planer for å tilrettelegge for leken. 
Avdelingene har hatt forskjellige fokusområder som 
voksenrollen, skjerming av leketid, rommets 
utforming og tilgjengelighet.  
 
Enheten har laget prosedyre for internkontroll. Det 
jobbes med å systematisere innholdet.  
 
Fortsetter arbeidet med å implementere 
pedagogisk plattform, som består av barnehagens 
pedagogisk grunnsyn og verdigrunnlag.  
 
Arbeider med utvikling av møtene i ledergruppa.  
Oppfølging av resultatene etter medarbeider-
undersøkelsen. Det er utarbeidet en plan for videre 
arbeid for å bedre resultatene til neste 
medarbeiderundersøkelse. 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 10 472 10 657 11 022

Budsjett 10 628 10 537 11 024

Avvik 156 -120 2

Avvik i % 1,5 % -1,1 % 0,0 %  
 
Ikke fått ansatt pedagoger i pedagogstillinger, brukt 
billigere vikarer. En ansatt i svangerskapspermisjon, 
ikke satt inn vikar. Prognosen fortalte underskudd 
rundt 1 % i november. Tilbakebetaling sykepenger 
sent på året.  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

24,7 24,9 22,9   
 
Grunnbemanning på 23 årsverk. I år har vi hatt 2,3 
ekstraressursstillinger som arbeider med minoritets-
språklige barn og barn med spesielle behov. 
 
Sykefravær  

4,6 4 3,3
5,4

12,1 10,610

16,1
13,9

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Korttidsfraværet er akseptabelt. Det har vært et høyt 
langtidsfravær. Sykefraværsrutiner er fulgt. Tett 
oppfølging av de fire som står for største delen av 
langtidsfraværet.  
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 5 3 5

Brukerundersøkelsen 75,1 98 73

Pedagoger 9 av 9 9 av 9 7 av 9

Barn 99 103 99

 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Elgen barnehage 
Barnehageleder Jane Ukkestad 

 

Viktige hendelser  
Det har vært mange gode opplevelser og erfaringer 
for barna dette året: Karneval, påskefrokost, 
teaterforestilling om «Karius og Baktus», sommer-
turer med buss og tog til Slottet, Frogner parken, 
Barnebokfestivalen i Oslo, besøk på Sørum 
fritidsgård, biblioteket og besøkt barnas hjem. 
Markering av FN-dagen, høstsuppe, Lucia 
arrangement og dans- og musikksamlinger i regi av 
kulturskolen og musikkbarn. Foreldre har fått 
innblikk i barnas hverdag gjennom tilbakeblikk hver 
måned, markering av Barnehagedagen «Les høyt 
for oss» og gjennom tema på foreldremøte om 
barns lek og læring og samarbeidet mellom 
barnehagen og hjem ble diskutert med fokus på 
vårt felles ansvar for barns trivsel, helse og 
utvikling. 
 
To assistenter har fått fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeidere. En assistent er inne i det siste 
året av bachelor utdanning som barnehagelærer. 
 
Barnehagens tilvenningsrutiner har blitt 
videreutviklet med fokus på en mer foreldreaktiv 
tilvenning hvor vi tar utgangspunkt i tilknytningsteori 
og gruppetilvenning. Personalet har fokus gjennom 
året på barns medvirkning og verdiskapende 
aktiviteter sammen med og for barna.  
 
Status utviklingsområder  

 Videreutvikle prosess- og strukturkvalitet i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagens som læringsarena (T3, O2) 
Prosessarbeid med fokus på å heve personalets 
kompetanse og å sikre kvalitet i arbeid med 
læring og relasjon i lek (T3, O2, O3): Personalet 
har fått tilført kunnskap om lek gjennom kurs av 
Terje Melaas. Det er laget observasjonsskjema 
for å se barns initiativ i lek. Med bakgrunn i 
observasjonene lager personalet praksis- 
fortellinger som brukes til refleksjon om 
personalets rolle i barns lek. Alle avdelingene 
definerer problemstillinger og tiltak for å støtte 
barn i å starte, verne og videreutvikle leken. 
 

 Videreutvikle samarbeidet mellom Blystadlia 
skole og barnehage, Elgen barnehage og 
(Mårbakken barnehage) med fokus på tidlig 
innsats i et helhetlig læringsløp (T3, O1): 
Det er laget plan for samarbeid mellom 
barnehagens førskolegrupper og samarbeid 
mellom barnehagens pedagoger og førstetrinns-
lærere. 
 

 Samle og beskrive enhetens system for 
internkontroll (O1, O3): Overordnet beskrivelse 
for enhetens internkontroll er laget, nye rutiner er 
utarbeidet og etablert og flere rutiner er revidert. 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 6 912 6 537 7 119

Budsjett 6 599 6 595 7 100

Avvik -313 58 -19

Avvik i % -4,7 % 0,9 % -0,3 %  
 
Negativt avvik skyldes vikarkostnader grunnet 
korttidssykefravær. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

15,5 13,5 14,5   
 
Det er satt inn ressurser på grunn av barn med behov 
for ekstra hjelp og støtte. 
 
Sykefravær  

3,2

4,7

33,4
4 4,2

6,6

8,7
7,2

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Nye rutiner har medført bedre og tettere systematikk 
på oppfølgingen av sykefraværet. Korttidsfraværet 
har sunket sammenlignet med tidligere år, mens 
langtidssykefraværet har økt. Enheten har pågående 
saker som følges tett opp.  
 
Nøkkeltall 
 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 0 0

Brukerundersøkelsen 91,6 96,6 73

Pedagoger 5 av 5 5 av 5 5 av 5

Barn 60 60 60

 
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Løvlia barnehage 
Barnehageleder Hilde Halvorsen 

 

Viktige hendelser  
Mobbing var tema på foreldremøte i mars. Det 
skapte engasjement og refleksjoner i foreldre-
gruppa. Barnehageleder og pedagogene fikk ny 
kunnskap gjennom Terje Melaas sine foredrag om 
tema «Blikk for lek». Barnehagen startet 
utviklingsarbeid innenfor tema lek i januar. 
 
Gjennom brukerundersøkelsen kom det frem 
områder vi bør utvikle og / eller forbedre til det 
beste overfor brukerne. To ansatte har deltatt i 
Kompetanseprogrammet Språk- og leseutvikling og 
har en språkambassadør på hver avdeling. 
 
Barnehageleder og pedagoger avholdt i juni et «bli 
kjent»-møte for barnehagens nye brukere fra 
høsten-16. Kulturskolen avholdt 18.08. et planlagt 
og bestilt kurs med tema «Musikk og 
livsengasjement - språk og rytme - opplevelse og 
metode» for ansatte i Løvenstad og Løvlia 
barnehage. 
 
Barnehagen markerte sin 30-årsdag i oktober med 
barna og foreldrene. To assistenter har fått 
fagbrevet i barne- og ungdomsarbeid i løpet av 
høsten. 
 
Ny barnehageleder ble ansatt i november og tiltrer 
enheten 02.01.2017. 
 
Status utviklingsområder  

 I arbeidet med videreutviklingen av prosess- og 
strukturkvaliteten i Rælingsbarnehagen har  
personalgruppa fått tilført kunnskap og begreper 
om leken, slik at leken kan beskrives og forstås ut 
fra et felles språk. Det jobbes med tiltaksplaner i 
henhold til fremdriftsplan for å videreføre 
utviklingsarbeidet på lek. 
 

 Enheten har laget prosedyre for internkontrollen. 
Det jobbes fortsatt med å systematisere innholdet 
under relevante lovverk. Arbeidet fortsetter 2017.  
 

 Utformingen av en rehabiliteringsplan for 
barnehagens uteområdet med bakgrunn i 
pedagogisk plan er sluttført. 

 

 Videreutviklingen av samarbeidet mellom 
Løvenstad skole, Løvlia barnehage og Løvenstad 
barnehage med fokus på tidlig innsats i et 
helhetlig læringsløp, kom først i gang oktober 
2016. Det er avholdt møter og en plan for videre 
arbeid er laget.  

 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 8 917 8 896 9 090

Budsjett 8 609 8 705 8 727

Avvik -308 -191 -363

Avvik i % -3,6 % -2,2 % -4,2 %  
 
Overforbruk på lønn de første seks månedene. For 
høyt totalt sykefravær har medført høye vikarutgifter i 
løpet av høsten. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

21,6 20,7 19,7   
 
Enheten har flere assistentstillinger enn det 
budsjettrammene tilsier. De har utført arbeid på 
ekstra ressurser barnehagen har hatt behov for 
gjennom året.  
 
Sykefravær  

5,2
4,2 4,9

3,2

7,9
6,3

8,4

12,1
11,2

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Nye rutiner har medført bedre og tettere systematikk 
på oppfølgingen av sykefraværet. Enheten har 
pågående saker som stadig følges opp. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 0 3

Brukerundersøkelsen 77,5 86,9 62,1

Pedagoger 6 av 7 6 av 7 6 av 7

Barn 80 84 82  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Barnehageenheten Lilleborg og Torva 
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad 

 

Viktige hendelser. 
Ved oppstart av nytt barnehageår ble det bestemt 
at enheten skulle splittes i to selvstendige enheter  
Ansatte og foreldre fikk en orientering om endringen 
i september. Prosessen var i gang. En ny 
barnehageleder på Torva ble ansatt fra 01.02.17. 
Personalet opplevde dette som en urolig periode 
med mye usikkerhet og skuffelse. Når ny leder var 
på plass og ny organisering på plass, oppleves 
endringen som positiv.  
 
Fire fagarbeidere har gjennomført kommunens 
kompetanseprogram i forhold til barns språk. 
 
To assistent har bestått teori delen til fagprøven for 
barn og ungdomsarbeidere, de skal opp til den 
praktiske prøven i løpet av våren.  
 
Alle ansatte har gjennomført samlinger i forhold til 
lek. Pedagogene har i tillegg hatt en samling med 
tema pedagogisk ledelse. 
 
Skolestarterne på begge hus fikk i høst delta i et 10 
ukers kurs med vanntilvenning som tema. Vi håper 
å få delta med nye kull i 2017.  
 
Status utviklingsområder 
Personalgruppene har jobbet godt med utviklings-
arbeidet med blikk for lek. Fremdriftsplanen for 
utviklingsarbeidet er fulgt. Gjennom utviklings-
arbeidet har personalet tilegnet seg ny og felles 
kunnskap om lek. De ansatte har reflektert og økt 
sin bevissthet på hvilket ansvar de har som voksne 
i barnas liv. For å bygge teoretisk og praktisk 
kompetanse i forhold til barn og barns lek har 
personalet jobbet med bøkene til Terje Melaas. 
Fleksible løsninger på rom og tilpasset utstyr etter 
aktuelt bruksområderommet for eksempel 
forskerrom, filosofikrok eller et «tomlerom» for de 
minste barna. Stor variasjon. 
 
Vi har utarbeidet flere nye prosedyrer for 
internkontroll i kvalitetslosen. Tidligere prosedyrene 
må revideres og linkes opp til aktuelle lovverk. 
 
Begge hus har jobbet frem en felles forståelse av 
verdiene i RAR. Basene har laget sin egen 
bilde/plakat av RAR som en daglig påminnelse i 
samhandling med barn og voksne. Vi hadde en 
felles fagdag i juni med arbeidsmiljø og RAR som 
tema. Vi fikk støtte fra Arbeidslivssenteret for å 
bruke Hallgjerd Osnes halve dagen for å sette oss i 
gang. Resten av dagen jobbet vi for oss selv med 
fokus på arbeidsmiljø og hva må hver enkelt må 
bidra med inn i et arbeidsfellesskap. 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 15 245 15 321 16 470

Budsjett 15 141 15 459 16 489

Avvik -104 138 19

Avvik i % -0,7 % 0,9 % 0,1 %  
 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

36,6 33,1 36,0   
 
Det er vært feil registrering, ansatte i engasjement er 
ført som grunnbemanning  
 
Sykefravær  

4,3 4 3,9

8,2

12,9

7,1

12,5

16,9

11

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Sykefraværstallene er høye, men det er en positiv 
nedgang på all type fravær. Vi følger den nye 
veilederen for sykefraværsoppfølging og er  i tett 
dialog med de ansatte i forhold til fravær. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 1 0 3

Brukerundersøkelsen 70 66

Pedagoger på disp. 4 av 12 4 av 14 3

Barn 156 158 157

 
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Løvenstad barnehage 
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen 

 

Viktige hendelser  
Mange gode opplevelser for barna: Tog- og 
bussturer i nærområdet, besøk på biblioteket, 
karneval med besøk av Løveungen og Frøken 
kanin, aktivitetsdager med opplegg på 
barnehagens uteområde. Flere arrangementer med 
barnas foreldre: Påskefrokost, vår-dugnad, 
foreldrekaffe i forbindelse med FN-dagen, sommer- 
og nissefest. 
 
Barnehagepersonalet hadde sammen med 
foreldrene en ekstra dugnad i barnehageskogen i 
september. Naturlekeplass med gapahuker, husker 
og annet ble etablert. Barnehagens egen student 
på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
hadde regi på opplegg.  
 
En assistent har fått fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider, en har bestått teorieksamen og 
venter på fagprøve. Barnehageleder har bestått 
Nasjonal lederutdanning for styrere. To ansatte har 
deltatt i kompetanseprogram om språk- og 
leseutvikling. 
 
Status utviklingsområder   

 Videreutvikle prosess- og strukturkvaliteten i 
Rælingsbarnehagen for å sikre og styrke 
barnehagen som læringsarena: Barnehagens 
utviklingsarbeid om språk for lek har gitt gode 
resultater. Felles kompetanseløft for alle ansatte i 
barnehagen på aktuell teori har vært en viktig del 
og har gitt ønsket effekt. Det er utarbeidet og 
implementert Kvalitetsstandard for 
Rælingsbarnehagen. (T3, O2) 

 Videreutvikling av samarbeidet mellom 
Løvenstad skole, Løvlia- og Løvenstad 
barnehage er godt i gang. Rådgivere barnehage 
og skole bistår i arbeidet. Det legges vekt på god 
overgang for det enkelte barn, og tett samarbeid 
om barnas språk- og leseutvikling. Arbeidet 
fortsetter i 2017. (T3, O1) 

 Overordnet beskrivelse for enhetens 
internkontroll er laget, nye rutiner er etablert og 
flere rutiner er revidert. (O1, O3) 

 Videreutvikle samarbeidet med barnets hjem med 
vekt på kommunikasjon (T3, O1): Vårens 
foreldremøte ble benyttet til arbeid med årets 
brukerundersøkelse. Området medvirkning var 
sentralt som tema. Foreldremøte for nye foreldre 
er bedre tilpasset målgruppen. Det har blitt en 
god helhet i linjen fra opptak til 
tilvenningsperioden. Det er arbeidet med 
tydeliggjøring av informasjon ut til foreldre. 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 8 612 8 664 8 742

Budsjett 8 932 8 655 8 647

Avvik 320 -9 -95

Avvik i % 3,6 % -0,1 % -1,1 %  
 
Negativt avvik kan knyttes direkte til høyt sykefravær 
gjennom året. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

16,7 16,5 17,5   
 
Det har vært satt inn ressurser i arbeid med barn som 
har nedsatt funksjonsevne.  
 
Sykefravær  

5
4,4

2

4,4 4,1

11,7
9,4

8,5

13,7

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Sykefraværet har økt kraftig sammenliknet med 
tidligere år. Dette skyldes langtidsfravær og følges 
tett opp av barnehageleder. Flere saker har fått 
avklaring i løpet av året og langtidsfraværet er 
forventet å gå ned i 2017. Korttidsfraværet for 
enheten er lavt og antas å være en effekt av tettere 
oppfølging av fravær over lang tid. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 2 5 4

Brukerundersøkelsen 47 60 54

Pedagoger 5 av 6 5 av 6 6 av 6

Barn 72 70 70

Utflytting 9 8 6  
 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Heimen barnehage 
Barnehageleder Marit Hareide 

 

Viktige hendelser  
I 2016 har Rælinsbarnehagen utarbeidet felles 
kvalitetsstandard der prosesskvalitet vektlegges 

som det bærende element i kvalitetsutviklingen.  
Mellommenneskelig samspill, kvalitet på relasjoner 
og tilrettelegging av sosialt samspill er områder 
som har blitt løftet frem ift barn, foresatte og de 
ansatte.  
 
Barnehagen har hatt samarbeid med studenter 
v/HiO som har gjennomført prosjektet 
«Språkutvikling gjennom musikk og rytmikk». 
Barnehagen har deltatt i den kommunale satsingen 
ift tidlig språkopplæring. Dette har resultert i et godt 
verktøy som er implementert i tilbudet til 
barnehagens skolestartere. 
 
Status utviklingsområder  
Videreutvikle prosess- og strukturkvalitet (T3, O2) 
Felles kvalitetsstandard er utarbeidet, og 
barnehagen har hatt fokus på økt kompetanse 
knyttet til språk, kommunikasjon og relasjons-
bygging.  
 
Samle og systematisere interkontrollsystemet (T3) 
Barnehagens IK-system er godkjent etter tilsyn. Det 
gjenstår noe arbeid i å legge det inn i kvalitets-
losen. 
 
God struktur og økt effektivitet i lederteamet (O2) 

Det er utarbeidet og implementert verktøy som 
sikrer økt kvalitet. Tidligere rutiner for drift er 
gjennomgått og revidert. Økt grad av samarbeid 
mellom pedagoger, og tydeliggjøring av den 
enkeltes ansvar for ulike fagområder. 
Didaktisk planlegging er løftet opp som verktøy. 
 
Økt kompetanse innenfor lek (OS) 
Alle ansatte arbeider ut fra felles mål knyttet til 
utviklingsarbeidet «Med blikk for lek». Det er noe 
ulikt hvor langt den enkelte avdeling har kommet, 
og det rettes et særlig fokus på å verne og 
videreutvikle leken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

2014 2015 2016

Regnskap 6 806 7 008 7 696

Budsjett 6 782 6 877 7 581

Avvik -24 -131 -115

Avvik i % -0,4 % -1,9 % -1,5 %  
 
Negativt avvik skyldes økt vikarbruk knyttet til 
tilretteleggingsressurs, samt etterslep fra merforbruk 
2015. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

16,6 15,3 16,6   
 
Økning i årsverk pga barn med behov for ekstra hjelp 
og støtte. 
 
Sykefravær  

5,8
4,4 3,3

9,3 9,5

4,3

15,1
13,9

7,6

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Det er jobbet aktivt med sykefravær på flere nivåer.  
 
Nøkkeltall 
 
 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 2 3

Brukerundersøkelsen 78 57 42

Pedagoger 6

Barn 64 65 65

 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Kultur og fritidsenheten 
Kultursjef Kirsten Hauso 

 

Viktige hendelser  
Fjerdingbyfestivalen ble arrangert helgen 3.-5.juni 
med 19 arrangementer. Kulturuka gjennomført med 
40 arrangementer og 3050 besøkende. 
Gjennomført utsmykkingsprosjekt på 
Løvenstadtoppen. Brann i Sandbekkstua. 
 
Status utviklingsområder  
Allmennkultur  
Forslag til KDP for kulturminner og KDP for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet ble ferdigstilt.   
Konseptvalgsutredning for kommunalt bygg i 
sentrum ble vedtatt. Deltagelse i plankomite og 
arbeidsprosesser med KUB har hatt fokus. 
Trivselssenteret ble bygget om for å tilpasses den 
økende bruken. Fadderordning «Aktivitet for alle» 
lansert mot publikum. Det er testet ut et faglig 
samarbeid mellom bibliotek, kulturskole og 
allmennkultur som har resultert i Barnerekka, et 
lørdagstilbud til småbarnsfamilier. Ungdomshuset 
er nå administrativt plassert under biblioteket.  
Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale 
mellom RK og R historielag om drift av Bygdetunet 
og retningslinjer for samarbeidsutvalg. 
 
Biblioteket 
Biblioteket har inngått samarbeidsavtale med 
grunnskolen. Det er en stigende trend i blant 
grunnskolene i behovet for bokprat, leseprosjekter, 
bokkasser og hjelp til skolebibliotek. Arbeidet med 
å utvikle en samarbeidsavtale med Rælingen vgs 
er igangsatt. Biblioteket har hatt stor suksess med 
lørdagsåpent bibliotek, digitalt Sommerles, skrive-
kurs for ungdom og for voksne. Biblioteket har vært 
en aktiv del av Kulturuken og Litteraturfestivalen i 
Akershus hvor alle 22 folkebibliotek i fylket deltar. 
Bibliotekets nettside fikk en ansiktsløft ved bytting 
av nettpubliseringsverktøy.  
 
Aamodt u hus 
Kompetanseøkning blant ansatte via seminarer og 
planleggingsdag. Høy aktivitet og økt kompetanse i 
ungdomsrådet via eget seminar.  Økt deltakelse i 
UKM. Startet nye matprosjekter på ungdomshuset. 
Startet med fredagsåpent en gang pr mnd.  
 
Kulturskolen 
Arbeid med utvikling av lokale fagplaner er 
påbegynt. Lærere har holdt kurs på 2 kursdager i 
lærende nettverk, selv om det er et stykke igjen til 
målet om få til et lærende nettverk for kunstfagene i 
skolen. Historisk mange deltagere på gruppene i 
kulturskolen. Suksess med nye dansegrupper.  75 
% av elevene på 2. trinn deltar på gratistilbudet - 
kulturskoletimen. 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Bibliotek, ungdomshus, kulturskole. Allmenn kultur: 
museum kulturminner, idrett, friluftsliv, tilskudd, utleie 
av lokaler, drift offentlig bad, arrangementer. 
Kontaktledd for organisasjoner. Koordinator for BUK, 
UR, Nattravner, MOT, DKS og SafiR. Saksbehandler 
for komité for kultur og nærmiljø.  
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 13 087 13 817 14 042

Budsjett 13 403 13 662 14 250

Avvik 316 -155 208

Avvik i % 2,4 % -1,1 % 1,5 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

19,6 18,9 20,0  
Sykefravær  

1,2 1,2 1,2

2,1 2,3

1,7

3,3 3,5
2,9

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Nøkkeltall 

 
*Kommunens internkontrollsystem 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 0 0 0

Saker ungdomsrådet 4 7

Besøkende kulturuke 4 000 3 700 3 050

Besøkende uhus pr uke 193 157 131

Besøkende off bad 7 989 6 060 6 520

Solgte billetter kultursal 3 510 4 121 4 089

Deltakere UKM 88 111 156

Plasser kulturskole 722 701 849

Kostn pr plass kulturskole 5 667 7 075 5 595

Arrangementer kulturskole 36 39 38

Publikum kulturskole 4 832 4 674 4 793

Utlån bibliotek 38 538 41 764 42 577

Arrangementer bibliotek 68 121 148

Besøkende bibliotek 31 961 33 041 36 842

Møter m frivillige org 137 121 131

Møter komite kultur nærmiljø 6 5 5

Politiske saker 15 19 19
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Enhet familie og helse 
Enhetsleder Brynhild Belsom 

 

Viktige hendelser  
Det er generelt høyt trykk inn mot tjenestene, og 
mange komplekse saker. Hovedfokus har vært å 
opprettholde drift og gode tjenester. Det er flere 
avvik ift tjenestenivå, og det er gjort prioriteringer 
innenfor de ulike avdelingene for å sikre lavest 
mulig konsekvenser. Plassmangel gjør det i flere 
avdelinger vanskelig å organisere tjenestetilbudet 
effektivt. Det er vanskeligere å rekruttere 
fagpersonell, særlig helsesøster og ergoterapeut.  
 
Fysio- og ergoterapitjenesten er besluttet 
omorganisert. Hjelpemiddeltjenesten, ergoterapi-
tjenesten og fysioterapi for voksne organiseres inn i 
THO, og fysioterapi for barn blir del av 
forebyggende helsetjenester. Forebyggende 
helsetjenester og Fjerdingby legesenter har flyttet 
inn i ombygde lokaler i 1. etasje på rådhuset. 
 
Det er tatt imot 5 enslige mindreårige i samarbeid 
mellom barneverntj og flyktningetj. Kommunen er 
ikke bedt om å bosette enslige mindreårige i 2017. 
 
Status utviklingsområder  
Enheten har bidratt inn i konseptvalgutredning 
kommunalt bygg i Fjerdingby sentrum. Det jobbes 
kontinuerlig med kultur for tverrfaglighet gjennom 
møter med andre avdelinger/enheter og internt i 
enheten. 
 
Det er etablert dialogmøter mellom skolelederne og 
PPT 4 ganger pr skoleår. Veileder for 
samspillsvansker i skolen er ferdigstilt og 
implementeres. 
 
Veileder for spesialpedagogisk hjelp i barnehager 
implementeres. PPT har avholdt felles fagdag for 
barnehagene. 
 
Kompetanseutvikling på foreldreveiledning, bla 
med kompetanse på ICDP for foresatte med barn 
med funksjonsnedsettelser.  
 
Lederteamet i barneverntjenesten har fullført 
barnevernlederutdanning. Enhetsleder har startet 
opp videreutdanning i helseledelse. 
 
Internkontrollsystemet for enheten er gjennomgått 
og revidert og det er etablert en rutine for 
internkontroll i enheten. 
 
Igangsatt KOLS-prosjekt i samarbeid med EIT. 
Frisklivssentralen har gått kursholderkurs for 
røykeslutt, og tilbyr nå veiledning. 

 Kjerneoppgaver 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlege-
ordningen. Miljørettet helsevern. Forebyggende 
helsetjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og 
ergoterapi og hjelpemiddellageret. Pedagogisk 
avdeling med PP-tjeneste. Flyktning- og 
inkluderingstjenesten. Lederansvar SafiRutvalget. 
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 59 367 62 858 66 053

Budsjett 56 818 61 465 65 601

Avvik -2 549 -1 393 -452

Avvik i % -4,5 % -2,3 % -0,7 %  
 
Resultat inkl overført underskudd fra 2015. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

60,0 62,6 65,9   
 
Økning: 0,75 rusforebyggende stilling, statlige midler 
1,1 stilling barnevern og 1,2 stilling forebyggende 
helsetjenester, mindre endringer av eksisterende 
deltidsstillinger.  
 
Sykefravær  

1,9 1,8 1,61,8

3,7
3,1

3,7

5,5 4,7

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Det jobbes aktivt med nærvær. Fraværet har hatt en 
positiv tendens i løpet av året, med samlet resultat 
under mål på 5 %. Det er satt avdelingsvise mål for 
fravær. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 8 11 9

Nye meldinger barnevernet 168 180 219

Brukere fysioterapi 693 702 801

Brukere ergoterapi 231 261 201

Venteliste priv. fysioterapi 100 134 90

Saker psykolog** 135 140 117

Fødsler 237 205 238

Andel arb/utd etter intro 100 100 77

Aktive saker PPT 435 529 470

Nye henvendelser PPT 130 110 134  
*Kommunens internkontrollsystem 
** Deltakere i COS-grupper er ikke medregnet 
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Nav 
Nav-leder Daniel Berg-Hansen 

 

Viktige hendelser  
Nav har omorganisert kontoret for å frigjøre mer tid 
til oppfølging av vanskeligstilte brukere og komme 
tettere på arbeidsgivere. Prosessen innebar 
kompetansekartlegging av alle medarbeidere og en 
analyse av de mottakerne av sosialhjelp med 
høyest utbetaling. I 2016 har Nav også jobbet tett 
med bedrifter i Rælingen for å få i stand et eget 
nettverk, noe som har vært ønsket både fra 
kommunen og næringslivet. 
 
Status utviklingsområder  
Det er igangsatt faste samarbeidsmøter med 
barnevernet for saksdrøfting og felles 
kompetanseheving. I samarbeid med kulturenheten 
er det startet et arbeid får å sikre at barn av 
lavinntektsfamilier får tilbud om aktivitet uavhengig 
av foreldrenes inntekt. (O1) 
 
Nav har jobbet tett med bedrifter i Rælingen for 
opprettelse av et bedriftsnettverk. (O1) 
 
Det er gjennomført en omfattende interesse- og 
kompetansekartlegging i kontoret som danner 
grunnlag for omorganisering. Dette har frigjort tid til 
oppfølging og gitt bedre kontroll på 
sosialhjelpsutgiftene. (O2, O3) 
 
Kontoret har gjort en analyse av de 25 brukerne 
med høyest utbetaling av sosialhjelp over ett år og 
jobbet tverrfaglig for å løse sakene. Dette har gitt et 
godt grunnlag for organisering og utvikling av ny 
arbeidsmetodikk. (T1) 
 
Det er igangsatt et prosjekt om sertifisering av 
veiledere gjennom kollegaveiledning. Dette som en 
videreføring av kompetanseheving i 
veiledningsferdigheter. 3 medarbeidere har ila året 
også blitt sertifisert i ICDP. (T1, O3) 
 
Nav har ansatt boveileder som jobber med akutt 
bostedsløse. Boveileder er en del av boligsosialt 
team og bidrar i kommunes helhetlige boligsosiale 
arbeid. (O1, T1, T3) 
 
Nav har implementert Rælingen kommunes 
sykefraværsrutiner og hatt fokus på arbeidsmiljø og 
nærværsarbeid. (O2) 
 
Nav har utviklet en helhetlig beskrivelse av 
internkontrollsystemet i henhold til forskrift. (O1, 
O2, O3) 
 

 Kjerneoppgaver 
Nav Rælingen betjener brukere som har behov for 
råd, veiledning og informasjon om de ulike velferds-
ordningene hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen 
kommune og staten. Arbeidet er regulert i Nav-loven, 
lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen, folketrygdloven, barneloven m.fl. 
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, 
arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest 
mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne. 
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 27 989 28 306 27 502

Budsjett 25 694 25 743 25 886

Avvik -2 295 -2 563 -1 616

Avvik i % -8,9 % -10,0 % -6,2 %  
 
Sosialhjelpen var stigende første halvår 2016. Etter 
iverksatte tiltak og omorganisering så vi en nedgang 
fra siste tertial. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

16,1 12,2 15,2   
 
Nav er styrket med boveilederstilling med midler fra 
Fylkesmannen og en stilling for å ivareta deltagere i 
tidligere prosjekt jobbsjansen. I tillegg består kontoret 
av 15 statlige ansatte. 
 
Sykefravær  

2,4
3,3 2,83

1,9

7,7

5,4 5,2

10,5

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
2,8 % av årets fravær var korttidsfravær. 
Langtidsfraværet er fulgt opp i henhold til rutiner og 
tiltak iverksatt der det er mulig.  
 
Nøkkeltall 
 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 1 0 1

Sosialhjelp (mill kr) 13,3 14,2 13,9  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Hjemmebaserte tjenester 
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen 

 

Viktige hendelser  

 Etablert nytt system for pasientlister innenfor 
flere avdelinger som bidrar til å redusere 
sårbarhet og gir bedre ressursutnyttelse 

 BrukerPlan kartlegging gjennomført 

 Opprettet tettere samarbeid mellom 
psyk/avhengighet, barnevern og forebyggende 
helsetjenester. 

 Mye kompetansehevning i form av kurs, etter -
og videreutdanninger  

 Betydelig reduksjon i sykefravær i hele 
enheten. Etablert nye nærværsrutiner. 

 Ombygging på avdeling samlokaliserte boliger 

 Nye særskilt ressurskrevende brukere innen 
flere fagfelt som krever kjøp av plass og innleie 
av tjenester. Mye koordinering.  

 Økning i oppdrag som krever sykepleier -
kompetanse hos hjemmeboende. 

 Psykisk helsetjeneste og psykologtjeneste slått 
sammen for å skape større fagmiljø og 
effektivisere bruken av psykologtjenester.  

 Oppbemanning av psykiatriboligene i Norumlia  

 Oppstart e-kurs medikamentlære 

 Norskkurs (BKA/VOX) i samarbeid med 
folkeuniversitetet på tvers av enheter 

 Prosjekt palliativ samhandling i Rælingen 

 Tilsatt fagleder og utarbeidet kriterier for 
Samlokaliserte boliger (tun 1og 2) 

 Flere medarbeidere har fått økt sine deltids -
stillinger. Samlok har redusert med 1 årsverk 

 
Status utviklingsområder  
Arbeidsgruppe for faglige ambulante team har 
levert sin rapport. Videreutviklet tverrfaglig 
samarbeid med andre enheter.  Kartlagt 
kompetanse og faglige interesseområder hos 
ansatte i enheten som skal benyttes inn i enhetens 
kompetanse strategi. Implementert nye 
sykefraværsrutinen i enheten og videreført høyt 
fokus på arbeidsnærvær. Utarbeidet funksjons -
beskrivelse for koordinator for de tjenester i 
avdeling psyk/avhengighet for å øke koordinering 
innad i tjenester og mellom tjenester. Gjennomført 
brukerundersøkelse og utarbeidet tiltaksplan for å 
følge opp den. Arbeidsgruppen for planleggelse av 
oppstart og drift av boliger for mennesker med 
rusavhengighet er utsatt til 2017 grunnet 
forsinkelser i byggeprosjektet. Videreutviklet bo- 
oppfølgertjenesten i psyk/avhengighet. 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med og uten 
fast bemanning, heldøgnbemannede omsorgsboliger, 
trygghetsalarmer, samt bistand og 1. linjebehandling 
innen psykisk helse og avhengighet.  
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 45 463 54 744 64 141

Budsjett 46 696 56 217 64 475

Avvik 1 233 1 473 334

Avvik i % 2,6 % 2,6 % 0,5 %  
 
Begrunnet i all hovedsak med redusert sykefravær, 
god omstillingsevne og periodevis vakant stilling.  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

59,1 66,0 71,7   
 
Oppbemanning i psykiatriboligene og hjemme-
sykepleien, reduksjon 1 årsverk på samlok.  
 
Sykefravær  

3,2 3,6
2,4

8,5
6,8

4

11,7
10,4

6,4

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Reduksjon på 38,4 prosent i enhetens fravær 
sammenlignet med året før.  
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 78 49 51

Avvik i Profil 1521 393 490

Andel høyskoleutd. 30,2 30,8 34,1

Andel fagarbeidere 45 44 41,2

Andel ufaglærte 24,8 25,2 24,7
*Kommunens internkontrollsystem 
 

Aktive brukere 2015 2016

Hjemmesykepleie 222 240

Multidose 136 166

Hjemmehjelp 144 160

Ambulant team 32 52

Booppfølgertjenesten 30 33

Psykologtjeneste 23 *

Psykisk helseteam 52 57

Rusteam 57 57

Trygghetsalarmer 138 161  
*slått sammen med psykisk helseteam i 2016 
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Institusjonstjenester 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid 

 

Viktige hendelser 
Utvidelse av Løvenstadtunet med innflytting for 
brukere i nytt bygg 14.november. 
32 institusjonsplasser i 4 grupper. 
Dagsenter med plass til 16 brukere pr dag. 
 
Status utviklingsområder  

 Innflytting til Løvenstadtoppen i november for 
32 brukere som har behov for skjerming og 
små oversiktlige avdelinger. 

 Det har tatt for lang tid å få møbler og inventar 
på plass. 

 Nytt og utvidet produksjonskjøkken på 
Løvenstadtunet ble åpnet etter sommerferien. 

 Dagsenteret har flyttet til nytt bygg. 
Kjøkkenet krevde mer plass til produksjon og 
lagring og dagsenter måtte i sin helhet flytte fra 
1.etg. til 5.etg i det nye bygget. Utvidelse med 6 
plasser etter flytting. 

 Økt kompetanse gjennom Demensomsorgens 
ABC bidrar til 67 tryggere ansatte som gir 
brukerne bedre kvalitet på tjenester i den nære 
personorienterte omsorgen. 

 Brukerundersøkelsen på korttidsavdelingen 
viser at brukere opplever stor grad av respekt 
og at de blir hørt og tatt med i planlegging. 

 Korttidsavdelingen har fått egen leder på 
Fjerdingby omsorgssenter. Tettere 
lederoppfølging for ansatte skal bidra til større 
arbeidsnærvær og bedre kvalitet for beboerne. 

 Langtidsavdeling ved Løvenstadtunet har 2 
avlastningsplasser som brukes aktivt for å 
avlaste pårørende med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver. Sammen med dagsenter 
bidrar dette til at brukere kan bo lenger 
hjemme.  

 Det er laget nye informasjonsbrosjyrer for 
rehabiliteringsopphold og korttidsopphold med 
økt fokus på brukermedvirkning. 

 Oppdatert smittevernprogram på institusjon. 

 Bidratt med sykepleier til forskningsprosjekt om 
rehabilitering av KOLS pasienter i 
primærhelsetjenesten. 

 «Ut på tur» på fredager. Lene med hund og 
dagsenter sammen med 7 hjemmeboende. 

 Demensteam har gitt 111 brukere tilbud. 19 får 
tettere oppfølging. 5 brukere får jevnlig 
avlastningsopphold. Har hatt pårørendeskole, 
samtalegruppe og pårørendesamtaler. 

 Kjerneoppgaver 
Institusjonstjenester med drift av Løvenstadtunet ved 
institusjonsplasser på somatisk avdeling og skjermet 
avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter, vaskeri 
samt drift av Fjerdingby omsorgssenter med langtids 
og korttidsplasser/rehabiliteringsplasser, skjermet 
avdeling, mottakskjøkken, dagsenter, vaskeri og 
transport av dagsenterpasienter.  
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 78 628 84 201 92 711

Budsjett 75 197 83 370 86 106

Avvik -3 431 -831 -6 605

Avvik i % -4,6 % -1,0 % -7,7 %  
 
Samhandlingsreformen overfører svært syke brukere 
til kommunen. Ahus legger ofte opp til intensiv 
behandling. Dette genererer i stor grad økt bruk av 
ressurser for kommunen.  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

103,3 102,2 113,6   
 
Utvidelse av årsverk på dagsenter og utvidelse av 
Løvenstadtunet med nye plasser i nytt bygg i 
november. 
 
Sykefravær  

3,3 3,4 3

6,8

10,2

6,1

10,1
13,6

9,1

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Omorganisering med involvering av ansatte og 
oppfølging av sykemeldte enda tettere enn før. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 67 90 109

Institusjonsplasser 81 81 81

Døde på institusjon 44 56 45

Avslag inst.plasser 7 7 8

Korttidsopphold 187 171 206

Langtidsplasser 32 35 32

Opphold lindrende enhet 2 4 4

Brukere dagsenter 44 50 52  
*Kommunens internkontrollsystem 
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Tilrettelagte tjenester 
Enhetsleder Siv Feie Stevenson 

 

Viktige hendelser  
På/ -ombyggingen ved Hauger boliger er i gang i 
henhold til planer, og blir ferdigstilt sommeren 
2017. 
Det ble behov for ny anbudsrunde, men kontrakt 
med totalentreprenør for byggetrinn 2 ved 
Løvenstadvegen boliger ble signert rett før jul. De 
nye leilighetene er da ikke klar for innflytting før i 
februar 2018. 
Det har vært store utfordringer med å få rekruttert 
riktig kompetanse ved etablering av nytt tiltak ved 
en av boligene. 
Buholen boliger har feiret 20 års jubileum. 
 
Status utviklingsområder  
Prosedyre for brukerdialog er utarbeidet, og 
pårørendeundersøkelse er gjennomført. 
Bemanningsplaner for byggetrinn 2 ved 
Løvenstadvegen boliger, framdrift på innflytting av 
nye brukere, samt overføring av drift 
barneavlastning fra Buholen boliger var planlagt, og 
det var bestemt hvilke stillinger som skulle 
overføres mellom avdelingene. 
Nattevaktstetthet ved to avdelinger er evaluert. 
Kompetansegruppe for somatikk og aldring, HAVA, 
fagforum samt medikamentgruppe er godt i gang 
med gjennomføring av fagutviklingsarbeid. 
Arbeidet med evaluering og forenkling av 
opplæring, oppfølging og veiledningssystemet i 
ETT er noe forsinket. 
Buholen boliger har tatt i bruk fleksibel turnus. 
De nye sykefraværsrutinene er implementert i alle 
avdelinger, og vi ser at arbeidet med tett oppfølging 
og fokus på personlig ansvar gir resultater på 
sykefraværsstatistikken, driften, samt kvaliteten på 
tjenestene til bruker. 
Tiltak for å øke bruk av medisinmodul og 
elektronisk meldingsutveksling er identifisert og til 
dels iverksatt. 
Arbeid med bruk av Ipad som en del av 
miljøarbeidet med enkelte brukere, samt bruk av 
film i opplæring/veiledningsøyemed er igangsatt. 
Framskrivning av tjenester i ETT er oppdatert, og 
rapport med forslag til hvordan imøtekomme 
behovene, gjennom utbygning og tilpasning av 
tjenesten, er ferdigstilt. 
Arbeidsgruppen Nav – Roas er ferdig med sitt 
arbeid med å bedre flyt og samarbeid om brukerne, 
og det er åpnet for flere kommunale vedtak. 
DAT har gjennomført en rekke aktiviteter for å 
etablere tettere samarbeid mellom de ulike 
dagtilbudene. For å få ut potensialet i samling av 
dagtilbudene bør også Roas samlokaliseres i 
Dovrebygg, noe som utredes nærmere. 
 

 Kjerneoppgaver 
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet 
bolig, samt dagtilbud for ulike brukergrupper ved 
Ressurssenteret, Roas, Rådhuskantina og Rælingen 
aktivitetssenter. 
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 65 465 70 941 77 425

Budsjett 66 558 73 295 79 244

Avvik 1 093 2 354 1 819

Avvik i % 1,6 % 3,2 % 2,3 %  
 
Underforbruk skyldes vakanser, redusert 
nattevakttetthet, redusert vikarbruk som følge av 
mindre fravær, samt overført mindreforbruk fra 
fjoråret. 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

75,5 84,0 85,6   
 
Sykefravær  

3,3 2,9 2,8

8,7

6,1 5,4

12

9 8,2

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Det er lagt ned betydelig arbeid i å følge ansatte tett 
opp ihht nye sykeoppfølgingsrutiner. 
 
Nøkkeltall                                2014      2015      2016 
Avvik i Kvalitetslosen* 421 266 239

Avvik i Profil 1277 1209 1375

Truende episoder pr årsv. 7,3 6,2 6,8

Andel høyskoleutdannede 51 53 57

Andel fagarbeidere 21 18 19

Gj.sn. medarb.tilfredshet 4,9 4,7 5,0

Gj.sn. pårørendetilfredshet 4,5

Vedtak pr. tjeneste, boliger

Kjøp av praktisk bistand 5 4 4

Bo- og miljøarbeidertj. 27 27 30

Avlastning i bolig 7 6 7

Barnebolig 0 2 2

Dagaktivitetstilbud

Khol vedtak dagakt.plass 18 18 19

Komm. vedtak dagakt.plass 5 3 3

Gj.sn Ress.s. åpne dager 6 7,5 8,7

Gj.sn Ress.s. dager unge 3,4 3,3

Gj.sn NAV deltakere Roas 10 9,1 6

Gj.sn. komm. vedtak Roas 1 3
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
R. Victoria Frogner Michelsen 

 

Viktige hendelser  
Enheten har deltatt i forskningsprosjekt om 
fallforebygging som fortsetter ut i 2017. Etter 
prosjekt og rapport om «utvikling av faglige team 
med ambulant virksomhet», ble overføring av fysio- 
og ergoterapitjenesten (unntatt barnefysio.) fra EFH 
til THO besluttet. Overføring gjennomføres i 2017. 
Innsatsteamet har jobbet med strukturelle 
endringer og kvalitetsforbedring etter spørre-
undersøkelse. Det er gjennomført tilsyn hos to 
private leverandører som leverer helse- og 
omsorgstjenester til kommunen. Det er jobbet med 
forenklinger knyttet til saksbehandling slik at det 
skriftlige arbeidet er mer ressurseffektivt. Det er 
gjennomført kompetanse- og kvalitetsheving knyttet 
til tvangstiltak for personer med alvorlig 
rusmiddelavhengighet i samarbeid med EHT. Ved 
utgangen av året er det 14 vakante støttekontakt-/ 
avlasteroppdrag. Høyesterettsdom sommer 2016 
medfører endringer omkring bruk av oppdrags-
takere i helse- og omsorgstjenestene, noe det 
samarbeides med organisasjonsenheten om. 
Lovendring knyttet til rett til opphold i sykehjem er 
fulgt opp og kommunal forskrift utarbeides i 
samarbeid med kommuner på Nedre Romerike. 
Enheten holdt innlegg på en større konferanse ved 
Ahus om individuell plan og fagsystem knyttet til 
dette. IPLOS for 2015 ble rapportert uten mangler. 
 
Status utviklingsområder  
Forebyggende hjemmebesøk for eldre er forsøkt 
gjennom prosjekt i 20 % stilling med gode resultat. 
Tilbudet er vedtatt implementert fra 2017. Det er 
jobbet systematisk med å sikre oppdaterte og 
gyldige vedtak på alle tjenester, ved årets slutt 
gjenstår ca.1/5. Det er utarbeidet ytterligere 
flytprosedyrer med samarbeidende enheter/ 
avdelinger for å sikre god flyt i pasientforløp. Tidlige 
instansmøter blir benyttet i større grad internt og på 
tvers. Prosjekt hverdagsrehabilitering med rapport 
er ferdigstilt, men anbefalingene er ikke 
implementert i drift. Brukerdialog ble i 2016 for 
første gang gjennomført elektronisk. Svarprosenten 
var kritisk lav og må følges opp i 2017. I samarbeid 
med kulturenheten er ordningen «Aktivitet for alle» 
implementert, en fadderordning for deltagelse i 
ordinært kultur- og fritidsliv. Oppdrag om å vurdere 
alternative måter å organisere koordinator-
funksjonen på er gjennomført. Det er vedtatt 
implementert 50 % ressurs for å styrke dette 
arbeidet ovenfor barn og unge i 2017. Verktøyet IP 
Sampro som skal bidra til bedre samhandling i 
individuelle planer, blir fortsatt ikke benyttet fullt ut. 
Struktur omkring opplæring og superbrukerrolle i 
IKT fagsystem er implementert. 
 

 Kjerneoppgaver 
THO behandler alle søknader om helse- og omsorgs-
tjenester samt alle typer kommunale utleieboliger. 
Vedtaksmyndighet og budsjett er tillagt den enhet 
som drifter tjenestene. Enheten drifter selv tjenestene 
støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA), omsorgslønn og innsatsteam. 
Tjenestekontoret innehar rollen som kommunens 
koordinerende enhet i tillegg til overordnet 
systemansvar for boligsosialt arbeid og fagsystem 
knyttet til helse- og omsorgstjenestene.  
 
Økonomi 

2014 2015 2016

Regnskap 19 419 22 959 26 037

Budsjett 19 991 23 442 26 224

Avvik 572 483 187

Avvik i % 2,9 % 2,1 % 0,7 %  
 
Årsverk  

2014 2015 2016

10,9 13,4 13,3   
Faste: I tillegg 23 årsverk oppdragstakere 
 
Sykefravær  

1,5 1,8 1,6

6,5

0,4 0,3

8

2,2 1,9

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
 
Utvalgte nøkkeltall

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen* 9 11 19

Fakturert døgn UK Ahus 104 65 53

Individuell plan/koord. 79 80 86

Antall håndterte PLO-meld 5116 7469 8 094

Totalt ant. saker behandlet 1003 1395 2259

Gj.sn. saksbeh.tid dager 24 15 14

Klagesaker 2 12 13

Antall tjenestemottakere 294 298 312

Hj.sykepl. og hjemmehj. 324 398 676**

Dagsenter 46 40 50

Korttidsopph.,inkl.forlenget 166 318 391

Langtidsopphold 38 28 61

Samtaler psykisk helse. 84 95 102

Praktisk bist./oppl. psyk.helse 21 28 29

Rustjenester 45 30 58

Innsatsteam 171 173 174

Parkeringstillatelse 85 107 98

**System for evaluering av hjemmesykepleievedtak er innført, 
derfor stor økning i antall 
*Kommunens internkontrollsystem 
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Kommunalteknikk 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

Viktige hendelser  
 
Vei  
G/S mellom Nordbyvegen og Tomtervegen har hatt 
en utglidning i deler av fundamentet. Veien er sikret 
og grunnundersøkelser vil foretas før utbedring. 
Noen utfordringer knyttet til ny brøytekontrakt. 
 
Parkering  
Det ble ilagt 719 gebyrer hvor forventet resultat var 
satt til 500. Ut av dette ble det behandlet 144 
klager.  
 
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (IFF)  
I sommerhalvåret var badeplasser mye besøkt og 
det ble benyttet sesongarbeidere. Den økte bruken 
av badeplassene har ført til mer avfallshåndtering. 
Dårlige snøforhold førte til begrenset løypekjøring. 
Det ble lagt is på 4 isflater og disse lå forholdsvis 
stabilt. 
 
Vann og avløp  
Det er registrert 5 vannlekkasjer og 2 kloakkstopp. 
Vannkjøp 2016 som budsjettert. Redusert avløp til 
rensing sammenlignet med 2015.  
2016 preget av redusert bemanning.  
 
Status utviklingsområder  

 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
kommunen (T1) 
Prosjektet med kartlegging og verdsetting ble 
sluttført. 
 

 Registrere alle veier i kommunen i Nasjonal 
vegdatabank, slik at det gis riktig informasjon til 
innbyggerne, informasjonsverktøy for internt bruk 
(U1) 
Registeringen av veier er fullført. 
 

 Innføre trafikksikker kommune (U1) 

Arbeidet er i sluttfasen. 
 

 Oppdatere nytt internkontrollsystem (O3) 
Nytt internkontrollsystem ble ferdigstilt innen 
utgangen av 2016, og er tatt i bruk. 
 

 Utrede grensesnitt og ansvarsforhold ved 
overvannshåndtering (U2) 
Arbeidet er som planlagt påbegynt i 2016 og 
fortsetter i 2017. Forprosjektet for 
klimatilpasningsarbeidet i Rælingen kommune, 
er en del av det videre arbeidet. 

 
 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for investering, drift og 
vedlikehold av kommunale veier inkludert gang- og 
sykkelveger, veglys, vann og avløp, fiberkabler, 
idrettsanlegg og friluftsområder, renovasjon, samt 
budsjettansvar for brann- og feievesenet og 
eiendoms- og tilknytningsgebyrer. 
 
Økonomi 
Kommunalteknikk 

2014 2015 2016

Regnskap 23 828 23 680 24 141

Budsjett 24 242 23 340 23 360

Avvik 414 -340 -781

Avvik i % 1,7 % -1,5 % -3,3 %  
 
Avviket skyldes forskuttering av spillemidler (700) til 
barneskiheis i Marikollen samt merkostnader til 
vedlikehold av maskinparken. 
 
Kommunalteknikk selvkost 

2014 2015 2016

Regnskap -6 834 -9 523 -8 802

Budsjett -7 730 -9 300 -8 583

Avvik -896 223 219

Avvik i % 11,6 % -2,4 % -2,6 %  
 
 
Årsverk 

2014 2015 2016

22,6 23,7 24,2   
 
 
 
Sykefravær  

2,2 1,9 1,8
2,6

1,3

2,7

4,8

3,2

4,5

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Sykefraværet er noe høyere enn enhetens 
målsetting, dette pga langtidsfraværet som ikke er 
arbeidsrelatert. 
 
Nøkkeltall 
Avvik i Kvalitetslosen* 1 9 26

Driftsutg. vei pr. km** 115 877    122 007    127 659    

Vannforbruk m3 1 611 694 1 584 225 1 611 573 

Målt avløp m3 1 881 728 1 801 094 1 553 320 

 
 
*Kommunens internkontrollsystem 
**Inkl. gang- og sykkelvei, veilys og parkeringsregulering 
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Utbyggingsservice 
Plan- og bygningssjef John Hage 

 

Viktige hendelser  
I løpet av året er det vedtatt 6 detaljregulerings-
planer:  
- Østre del av Slynga (næringsområde) 
- Barnehage og tomannsbolig på Smestad vest  
- Aamodthellinga 2 (boliger)  
- Borgensberget (boliger, gangvei og fortau) 
- Gang- og sykkelvei Torvavegen 
- Bjerkelivegen – Vestre Strøm (boliger og fortau) 
 
I tillegg til de reguleringsplaner som ble vedtatt 
gjennom året har det vært spesielt mye jobb for 
enheten med reguleringsplan RA2s eiendom i 
grenseområdet mellom Skedsmo og Rælingen, 
områderegulering for Fjerdingby og reguleringsplan 
for fortettingsområdet nord for Tristilvegen i 
grensen mellom Smestad og Hektneråsen.  
 
Gjennom året ble det også jobbet med felles 
næringsstrategi Nedre Romerike i samarbeid med 
de øvrige kommunene i SNR og med flere 
regionale samarbeidsoppgaver med bakgrunn i 
regional plan for areal og transport.   
 
I løpet av året er det ansatt 3 nye medarbeidere.  
 
Status utviklingsområder  

 Utarbeide planer for utvikling av 
sentrumsområde på Fjerdingby (T5) 
Arbeidet med plandokumentene har pågått 
gjennom hele året og reguleringsplan skal etter 
fremdriftsplanen 1.gangsbehandles i april 2017 

 

 Etablere felles forståelse for fortetting med 
kvalitet (U1) Det ble ikke igangsatt konkret 
aktivitet i 2016. Prosess som involverer politisk 
nivå planlegges igangsatt tidlig 2017. 

  

 Utarbeide rutiner for behandling av 
forurensnings-saker (U2) Arbeidet har pågått 
gjennom året og mye er ferdig.  

 

 Utvikle kommunens kompetanse på medvirkning 
(O2) Det ble gjennomført flere medvirknings-
møter og det ble gjennomført barnetråkk-
registreringer.  

 
 
 
 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling 
og utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, 
forurensningsloven 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 bygningslovens bestemmelser, 
samt gjennomføring av oppmålingsforretninger ved 
etablering av nye eiendommer. Andre viktige 
oppgaver er løpende ajourhold av kommunens 
kartbaser og offentlige registre. Enheten har også 
budsjett- og oppfølgingsansvar for Regionkontor 
landbruk.  
 
Økonomi 
Utbyggingsservice 

2014 2015 2016

Regnskap 3 967 4 415 4 379

Budsjett 4 572 4 714 4 886

Avvik 605 299 507

Avvik i % 13,2 % 6,3 % 10,4 %  
 
Utbyggingsservice selvkost 

2014 2015 2016

Regnskap -1 393 -980 -1 113

Budsjett -710 -1 100 -1 000

Avvik 683 -120 113

Avvik i % -96,2 % 10,9 % -11,3 %  
 
Årsverk 

2014 2015 2016

12,2 11,4 13,6   
 
Sykefravær  

1,8
2,7 2,9

0

3,9

6,8

1,8

6,6

9,7

2014 2015 2016

Korttid
Langtid
Total

 
Det høye langtidssykefraværet dreier seg om forhold 
som ikke er jobbrelatert. 
 
Nøkkeltall 

2014 2015 2016

Avvik i Kvalitetslosen 0 0 0  
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Prosjekter 
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Rehabilitering kommunale bygg 
Eiendomssjef Omar Qureshi 

 

 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringen er strategidokumentet 
«Temaplan vedlikehold 2013-2016». Strategien er 
resultatet av en tilstandsvurdering gjennomført i 2007 
og en ny vurdering høsten 2012. Sistnevnte viser 
fortsatt et betydelig manglende vedlikehold på 
kommunens bygningsmasse. Den årlige bevilgningen 
skal finansiere investeringstiltak knyttet til behov som 
er avdekket i rapporten. 
 
Status 
Temaplan vedlikehold skal revideres i løpet av 2018. 
Eiendomsenheten jobber med et utviklingsprosjekt 
som skal danne grunnlag for en tiltaksdel til 
temaplanen. Utviklingsprosjektets mål er å kartlegge 
utførte tiltak, planlegge for ikke-utførte tiltak og anslå 
investeringsbehov.  
 
Igangsatte rehabiliteringsprosjekter: 
 
Radonmålinger 
Resultatet av kontrollmålinger i 2015/2916 viste at de 
fleste lokasjonene er radontrygge. TRINN2-målinger 
ble utført ved Marikollen skolen, Sandbekken skole og 
Nordby skole vinter 2016/2017. TRINN2-målingene er 
mer nøyaktige, og viste at strålingsreduserende tiltak 
ikke er nødvendig. 
 
Overvann Elgen og Torva 

Analyse av overvannsproblematikken er utført og 
prosjektering av tiltak ved både Elgen og Torva 
barnehage er igangsatt. Midlertidige tiltak er utført 
internt på Torva, og utføres internt på Elgen våren 
2017. Det vurderes om tiltak er tilstrekkelig gjennom 
våren 2017. 
 
Brannforebyggende tiltak  
Ny rømningsvei er etablert ved NAV-kontorene på 
rådhuset. Avvik etter branntilsyn ved Heimen 
barnehage er lukket. Avvik på branntetting på flere av 
kommunens bygg utbedres vinter/vår 2017. På 
Løvenstadtunet er krav om rømning ikke tilfredsstilt i 
andre etasje. Rapport er utarbeidet og prisforespørsel 
er sendt entreprenør. Forventet utførelse er 2017. 
 
Nærmiljøprosjekt 

Flytting av lekeplassutstyr fra Mårbakken til Elgen 
barnehage er utført. Utvidelse av sandkasse samt 
planering og ferdigplen ved Nordby skole er utført. Det 
er satt opp nytt huskestativ til Rud skole, nytt 
huskestativ og lekebåt til Lilleborg barnehage. Tiltak 
ved Torva barnehage prosjekteres når 
overvannsproblematikken er løst. Mengdeberegning og 
kartlegging av alle sandkasser i skoler/barnehager er 
utført, ønskelig med utskifting annen hvert år.  

 Økonomi  

 
 
Dørutskiftninger Løvenstadtunet 
Dørutskiftning av 7 rømningsdører med brannkrav, og 4 
vanlige utgangsdører er ferdigstilt. Tilleggsbestilling på to 
rømningsdører er gjort, utføres vår 2017. 
 
Ventilasjon Rådhuset 
Rådgiver har utarbeidet rapport for anbefalte tiltak. Drift 
utfører mindre tiltak fortløpende. Større utbedringer må 
legges ut på anbud. Dette settes på vent og utføres 
sammen med andre planlagte ombygginger på rådhuset. 
 
Akustikkutbedringer Løvenstadvegen boliger 
Tiltak for å bedre akustikk mellom boliger og 
fellesområder, samt toaletter, ble prosjektert av 
akustikkrådgiver. Utbedring av lys i fellesområdet ble 
inkludert i prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt januar 2017.  
 
Lekkasjeutbedring Nordby skole  
Lekkasjen er reparert, og utbedring av fuktskadene ble 
ferdigstilt oktober 2016.  
 
Løvenstad skole 
Varmtvannsbereder er skiftet ut. Utskifting av el-tavle er 
tatt med i prosjektet, utføres i slutten av mars 2017. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000100 Rehab. kommunale bygg 284 36 354 47 095 10 741

000101 Tilstandsvurdering kommunale bygg - avsl bruk prosj 0001000 245 0 -245

000121 Løvenstad bhg 15 3 565 0 -3 565

000127 Ventilasjon rådhuset 298 298 0 -298

000128 Overvannsproblematikk Torva og Elgen-112 -112 0 112

000129 Brannforbyggende tiltak 470 470 0 -470

000150 Dansesal Sandbekkhallen 0 -227 0 227

000151 Sikkert bygg 0 44 0 -44

000153 Parkering Råshuset 3 262 0 -262

000154 Løvenstadtunet 41 291 0 -291

000155 Løvenstad skole SFO 0 51 0 -51

000156 Haugervegen boliger 0 45 0 -45

000158 Hjelpemiddellageret 0 3 0 -3

000159 Sandbakkhallen tak og garderober 321 1 245 0 -1 245

000160 Radon-tiltak 20 114 0 -114

000163 Lekkasjeutbedring Nordby skole 298 298 0 -298

000168 Lekkasje Løvenstadtunet og Blystadlia skole88 88 0 -88

000170 Akustikkforbedringer Løvenstadvegen boliger54 54 0 -54

000171 Oppgradering heisalarm 75 75 0 -75

000172 Berederskifte Marikollen 126 126 0 -126

000174 VVB Løvenstad og Marikollen skole347 347 0 -347

000176 Branndører løvenstadtunet 136 136 0 -136

000177 Oppgradering nærmiljøanlegg 113 113 0 -113

000178 Felles sikringsanlegg 90 90 0 -90

000180 Rehabilitering av bad - buholen boliger5 5 0 -5

000183 Ventilasjon Nordby skole 8 8 0 -8

001600 Dovrebygget - utredning kjøp -85 0 0 0

Sum 2 596 43 989 47 095 3 106
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Funksjonsendring kommunale bygg 
Prosjektansvarlig 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.  
 
Bevilgningen er også ment som finansiering av 
enkelt-prosjekter samt utredningsprosjekter før man 
definerer og beregner dette som frittstående 
prosjekter som legges frem for kommunestyret for 
godkjenning eller som godkjennes i etterkant.  
 
Status 
 
Rud skole 
Arbeidene ble sluttført i tredje tertial 2016. Deler av 
det ombygde arealet ble overtatt i andre tertial. Dette 
har ført til en kapasitetsøkning på administrasjons- og 
undervisningsarealer. De resterende arbeidene ga 
videre økning av kapasiteten i undervisnings-
arealene, herunder mat og helse.  
 
Sandbekken ungdomsskole 
Trinn 1 av ombyggingen er sluttført. Dette har ført til 
økt kapasitet i undervisningsarealene. Trinn 2 av 
ombyggingen prosjekteres og gjennomføres innen 
skolestart august 2018. Dette vil gi videre økning i 
kapasiteten.  
 
Marikollen skole og FINE-gruppa 

Ombygging og utvidelse av FINE-gruppas arealer 
hos skolen vil føre til en betraktelig kapasitetsøkning. 
De planlagte arbeidene for ombygging av grupperom 
til klasserom og ny kjøkkenkrok på skolekjøkken er 
tatt ut av prosjektet da skolen ikke har behov for 
kapasitetsøkning før etter 2022. Innvendig 
ombygging av hele FINE-gruppas arealer samt kunst- 
og håndverksarealene til skolen er nødvendig. 
Ombygging av fløy C utføres vår og sommer 2017 i to 
faser for å sikre god drift av FINE. 
 
Kommunestyresalen 
Kommunestyresalen med tilhørende arealer ble i 1. 
tertial 2016 pusset opp med nye overflater. Det ble 
levert nytt AV-teknisk utstyr med teleslynge og ny 
belysning, samt utbedringer på ventilasjon, 
branndetektering og rømning. Sanitæranlegg ble 
pusset opp med nye overflater og oppgradering av 
infrastruktur.  
 
Nytt møterom Bjørnholthagan 2 
Nytt møterom i Bjørnholthagan 2 er under 
prosjektering. Møterommet skal dekke behovet for 
møtevirksomhet og samtaler som er taushetsbelagt. 
Planlagt utførelse er høst 2017. 

 Økonomi 

 
 
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000105 Løvenstad skole - innvendig utbedring etter vannskade og arealutnyttelse0 1 896 0 -1 896

000110 Funksjonsendring kommunale bygg 173 2 594 20 456 17 862

000111 Dovrebygget ombygging og utvidelser 0 1 274 0 -1 274

000112 Ombygging rådhuset 3. etg. 33 2 045 0 -2 045

000116 Behovsendring Fjerdingby skole 0 79 0 -79

000117 Ny driftsavdeling 13 684 0 -684

000118 Fjerdingby oms - ventilasjon 0 839 0 -839

000123 Sandbekken u.skole - diverse 0 8 0 -8

000126 Renovering kommunestryesalen 2 286 2 353 0 -2 353

000161 Heis Sandbekken skole 505 761 0 -761

000164 Ombygging Rud skole 5 107 5 107 0 -5 107

000165 Ombygging Marikollen skole 906 906 0 -906

000166 Ombygging Sandbekken skole 569 569 0 -569

000167 Utebelysning Nordby og Heimen 157 157 0 -157

000169 Ombygging kontorer Samlokaliserte boliger47 47 0 -47

000175 Nytt møterom Bjørnholthagan boliger 11 11 0 -11

000179 Utredning ladestasjoner 6 6 0 -6

000181 Tiltak mot fallulykker Rådhuset - parkeringsplass og hovedinngang185 185 0 -185

000182 Røykerom Løvenstadtunet 50 50 0 -50

Sum 10 050 19 574 20 456 882
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Boligsosial virksomhet 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
- Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) «Byggja-Bu-  

Leve»  

-  Plan for kommunens boligsosiale virksomhet, 

2013-2016. 

- Grunnlag for investeringsrammen er boligsosial 

handlingsplan for perioden 2008-2011. 

- Det er bevilget 15 mill i 2014 og 2015 til bosetting 

av 15-20 flyktninger pr år samt 10 mill til avvikling 

av fremleieleiligheter i 2015/-16. 

Status 
Det ble i 2016 kjøpt 2 nye leiligheter mens det ble 
solgt 4 leiligheter. Begge presteboligene er solgt.  
Det er fire fremleiekontrakter. De øvrige er avviklet og 
de fleste er omgjort til kontrakter mellom utleier og 
leietaker 
 
Det var en forsinkelse i mottak av flyktninger første 
tertial. Dette bedret seg i løpet av andre tertial og 
mottak av 40 flykninger ble en suksess med et 
resultat på tilsammen 51 flykninger. 
 
Boligsosialt team ble opprettet i mars 2016. 
 

Våren 2016 ble kommunen invitert til å delta i 

Husbankens kommuneprogram: 

 Politisk sak om deltagelse ble fremmet og 

vedtatt i kommunestyret i juni. 

 Programavtale ble utarbeidet og signert med 

kommunens målsettinger. 

 
Nye retningslinjer for tildeling av kommunale boliger 
uten tjenester er vedtatt i kommunestyret. 
 
Boligfaglig nettverk er avholdt 6 ganger, dette er et 
tverrfaglig nettverk på tvers av enheter i kommunen. 
Boligsosialt enhetslederforum ble avholdt 1 gang i 
2016. 
Interkommunalt boligsosialt nettverk ble avholdt i 
Rælingen i juni og i Lørenskog i desember. 
 

 Økonomi 

 
 

 
 

 
 
 
Systemet for å hente ut måltall ble opprettet og tatt i 
bruk i 2016 og det foreligger derfor ikke tall på alle 
områder fra 2015 i tabellen 
 
 
 
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000200 Boligsosial virksomhet -7 674 44 674 51 410 6 736

Sum -7 674 44 674 51 410 6 736
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Energieffektivisering 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Energi- og klimaplan 2009-2020 ble vedtatt 
09.12.2009. Planen setter krav til investeringer for 
reduksjon av energiforbruket og CO2. For konkret å 
følge opp ENØK-tiltak i energi og klimaplanen, er det 
inngått separat kontrakt for reduksjon av energibruk 
og CO2 med målsetting å oppfylle totalkravene til 
energibruk og CO2 ekvivalenter i kommunens energi 
og klimaplan.  
 
Målsettingen med investeringstiltakene er å oppnå 
reduksjon av det samlede energiforbruk og derved 
årskostnader som ellers ville ha påløpt kommunen. 
Prosjektet er organisert som kommunens aller første 
EPC-kontrakt.  
 
Status 
Prosjektet er inndelt i 3 faser og er inne i drifts- og 
oppfølgingsfase (fase 3).  
 
Fase 2 – gjennomføringsfasen er gjennomført og 
avsluttet. Vi overvåker verdier og justerer anlegget 
tilknyttet et mer automatisk styringssystem.  
 
Prosjektet har gjennomført opplæringstiltak for 
kommunens teknikere og vil videre kvalifisere driften i 
styringssystemer og forbruksjusteringer.  
 
Fase 3 – drifts- og oppfølgingsfasen: 
Prosjektet er kommet inn i fase 3, er overført til drift- 
og vedlikeholdsavdelingen årsskiftet 2015/2016.  
Drifts- og oppfølgingsfasen går fram til 01.07.2019. 
 
AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført 2 kurs i 
oppfølging av EOS og SD styringssystemet i 
inneværende år. Det er avdekt flere oppståtte feil på 
våre varmeanlegg og ventilasjonsanlegg.  
  
Vi har ikke fått årsrapporten 2016 fra AF Energi & 
Miljøteknikk fordi grad-dags tallet er ikke fastsatt. Det 
har vært varmere enn et normalt år slik at kWh 

forbruket har sunket av den grunn. 
  

 Økonomi 

 
 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000300 Energieffektivisering 483 16 431 16 100 -331

Sum 483 16 431 16 100 -331
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Utfasing av oljefyring 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Vi har i dag formålsbygg som får varme produsert av 

egne oljefyringsanlegg, mens andre formålsbygg får 

varme fra et nærvarmeanlegg driftet av BORI. Dette 

anlegget drives også av olje og elektrisitet. Rælingen 

kommune skal innen 2020 utfase alle 

oljefyringsanleggene i våre formåsbygg. Som en del 

av dette arbeidet ses det på alternative løsninger.  

Status 
Høsten 2015 startet kommunen møter med Akershus 

energi og varme (AEV) for å se på om det var mulig å 

legge fjernvarme opp til Løvenstad. Forutsetninger 

ble vurdert og befaringer ble gjennomført for å se på 

mulighetene. AEV har sett på hva slags investering 

de må gjøre for å legge fjernvarme opp til Løvenstad. 

De har også måttet ta stilling til selve bygget hvor 

nærvarmesentralen ligger. Dette bygget eies i dag av 

BORI. AEV har tenkt å leie bygget inntil de har 

etablert ledningsnettet sitt. Vi har kartlagt 

eksisterende anlegg og ser på hvordan vi kan 

konvertere disse anleggene over til mer miljøvennlig 

energi. Av dette følger omfanget av investeringer og 

oppgraderinger det må gjøres i varmesentralene i de 

respektive bygg for at disse skal være i stand til å ta 

imot fjernvarmen. 

Rælingen kommune har fått kontraktutkast fra AEV 

med henblikk på kjøp av energi. I praksis betyr dette 

bytte av leverandør. For at vi skal kunne bytte 

leverandør så må vi gjøre noen investeringer og 

oppgraderinger i våre bygg. 

 Økonomi 

 
 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000320 Utfasing av oljefyring 0 0 360 360

Sum 0 0 360 360
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Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Omsorgsplan 2015 er regjeringens oppfølging av 
stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) med en 10-års 
strategi for å møte dagens og fremtidige omsorgs-
utfordringer ved forventet befolkningsutvikling 
tjenestetilbud for eldre. Formannskapet har bedt 
rådmannen legge fram en sak om hvordan 
kommunen på en helhetlig måte kan møte de 
utfordringene som trekkes opp i omsorgsplan 2015.  
Fjerdingby omsorgssenter har i de siste årene kjørt 
på kortsiktig vedlikehold, med en planlagt større 
rehabilitering. Bygget fungerer bra for driften, men 
tekniske installasjoner har behov for et tydelig løft.  
 
Status 
Bygningsmassen ved Fjerdingby OMS anses som 
egnet for videre virksomhet, men for å kunne 
imøtekomme dagens forventninger og krav er det 
nødvendig med noen bygningsmessige tilpasninger 
som gjør at kapasiteten vil reduseres fra 44 til 35 
plasser. Bygget vil da ha en forventet levetid på 20 år 
etter renovering. 
 
Renovering av eksisterende bygningsmasse er 
vurdert opp mot alternativ med nybygg. Et nybygg vil 
kunne planlegges optimalt for framtida, både med 
hensyn til virksomheten, arealeffektivitet, og 
driftskostnader. Konklusjonen er at både 
renoveringsalternativet og nybygg anses begge som 
realistiske og gode for fremtidig behov, der 
totaløkonomien er relativt lik. 
 
I 2016 er det påbegynt et arbeid for å vurdere hvilke 
institusjonstjenester vi ønsker å samlokalisere i et 
eventuelt nytt helsebygg på Fjerdingby, samtidig som 
det gjøres midlertidige enkle oppgraderinger for at 
Fjerdingby omsorgssenter skal ha en levetid frem til 
2023.  

 Økonomi 

 
 
2 mill. ble bevilget i handlingsprogram 2009-2012, og 
ytterligere 5 mill. i handlingsprogram 2011-2014. I 
handlingsprogram 2012-2015 ble det bevilget 338’ til 
nødstrømgenerator på Fjerdingby omsorgssenter og i 
HP 2013-2016 ble det bevilget 2 mill til oppstart av 
rehabilitering av Fjerdingby omsorgssenter (planfase, 
teknisk oppgradering og ombygging for å forlenge 
byggets levetid. 
 
På bakgrunn av at løsningen rundt rehabilitering ikke er 
definert enda anses bevilgningen for en reservering av 
økonomisk rom for å gjennomføre en eventuell 
renovering, utbygging eller omstrukturering av dagens 
bygningsmasse eller nye tiltak. Påløpte kostnader er 
primært konsulentkostnader og mindre tiltak. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000400 Utbygging pleie og omsorg 0 7 5 600 5 593

000403 Fjerdingby omsorgssenter - rehab. 0 236 3 538 3 302

050020 Fjerdingby omsorgssenter - rehabilitering0 170 0 -170

Sum 0 413 9 138 8 725
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Løvenstadtunet nybygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Demenssenter med 32 sykehjemsplasser, samt 30 
dagsenterplasser. Demenssenteret etableres i 
tilknytning til Løvenstadtunet og lokalisering er basert 
på sambruk. Etableringen er i tråd med prognoser for 
fremtidig behov og vedtatt omsorgsplan. 
Hovedmålsettingen 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. 
I tillegg til nybygg av demenssenter inkluderer også 
prosjektet en ombygging av rundt 500 kvadratmeter 
inne i Løvenstadtunet. Det for blant annet å kunne 
sentralisere forpleiningstjenestene til 
helseinstitusjoner i Rælingen på Løvenstadtunet. 
Backup varmesystem på Løvenstadtunet er også 
inkludert. Dette er et beredskapstiltak for å sikre at vi 
har varme selv om primærkilden ikke skulle være i 
drift. 
 
Status 
I 2015 ble det skrevet kontrakt med Agaton Borgen 
for gjennomføring av prosjektet i en totalentreprise. 
 
Selve bygget ble reist i 2015, og arbeidene har gått 
etter planen. Det har heller ikke vært noen hendelser 
på byggeplassen med tanke på sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø som er av stor betydning. 
 
Ombygging av kjøkken, vaskeri og garderober i 
eksisterende bygg ble startet i 2015 og i første tertial 
er vaskeri og garderober ferdig og tatt i bruk. Kjøkken 
og nybygget ble ferdigstilt i 3. tertial 2016.  
 
Frem driftsmessig og økonomisk har det vært noen 
utfordringer med grunnforholdene, men prosjektet er 
innenfor de økonomiske rammene, samt 
fremdriftsplan for ferdigstilling i oktober 2016. 
 
Evaluering og avslutning er planlagt i 1. tertial 2017. 

 Økonomi 

 
 
Byggeprosjekter følger flere faser med økonomisk 
rapportering for å ha tydelig stopp punkt innenfor hver 
fase.  
 
Inkl. alle ubetalte forpliktelser som er inngått per 
31.08.2016 er det påløpt i overkant av 150 mkr. 
Prosjektet ligger totalt sett innenfor den politiske ramme 
som er bevilget.   
 
 
 
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000402 Demenssenter Løvenstad 16+16 - bruk 0004100 0 0 0

000410 Løvenstadtunet nybygg 11 11 0 -11

000411 Løv.tunet nybygg - skisseprosjekt 0 853 911 58

000412 Løv.tunet nybygg - forprosjekt 0 11 252 11 880 628

000413 Løv.tunet nybygg - gjennomføringsfase76 646 112 905 108 200 -4 705

000414 Løv.tunet nybygg - reserve 0 0 8 600 8 600

000415 Løv.tunet nybygg - tilskudd 0 0 -1 729 -1 729

001900 Varmesystem Løvenstadtunet 0 89 89 0

Sum 76 657 125 110 127 951 2 841
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Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Blystadlia skole rehabiliteres, og det etableres ny 
barnehage. Ny enhet skal hete «Blystadlia skole og 
barnehage».  
 
Bygget skal gjennomgå både en teknisk og estetisk 
rehabilitering. Kapasitet blir 245 skoleelever og 50 
barnehageplasser. I tillegg skal det etableres et 
kulturlokale med amfi og scene inne i bygget, samt 
nærmiljøanlegg ute. Bygget skal oppleves som nytt 
når det står ferdig til bruk. 
 
Status 
Blystadlia skole har i 2014 vært gjennom en 
rehabilitering, og bygget ble overtatt i april 2014. 
Skolen tok umiddelbart bygget i bruk, mens 
barnehagen ble åpnet i august. 
 
Bygget oppleves som nytt, og har siden overtagelsen 
fungert veldig godt. I forbindelse med 
barnehagemyndighetens godkjenning ble det foretatt 
noen justeringer av uteområdet. 
 
Det har i løpet av 2015 blitt gjennomført noen 
tilleggsarbeider til uteområdet på barnehagen 
På grunn av vinter har det ikke vært mulig å utføre 
disse tidligere. 
 
Prosjektet har ikke blitt avsluttet på grunn av endelig 
vedtak på tilskudd på spillemidler fra fylket.  
 
Prosjektet vil bli avsluttet så snart endelige tall til 
regnskapet bokføres, tentativt 1. tertial 2017. 

 Økonomi 

 
 
Prosjektet har hatt en stram økonomisk linje fra 
byggestart, med en erfaringsmessig lav %-andel avsatt 
til uforutsette hendelser.  
 
Prosjektet er i avslutningsfase. Endelig økonomisk 
rapport er ikke utført, men tall indikerer at det er på 
budsjett. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000610 Bly. skole - ombygging inkl arealutredning bhg-898 87 596 88 510 914

000613 Bly. skole - teleslynge 0 0 227 227

001500 Forprosjekt barnehageutredning 0 628 590 -38

Sum -898 88 224 89 327 1 103
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Rehabilitering leiligheter 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
De kommunale leiligheter vedlikeholdes og renoveres 
regelmessig på bakgrunn av til dels stor slitasje. 
Prosjektet baserer seg på en årlig rammebevilgning, 
som er beregnet ut ifra en forventet frekvens på 
renovering hvert 10. år. Oppussing kommer i tillegg 
og følger av utskifting av beboere. 
 
Pr 1. tertial 2016 disponerte vi 107 ordinære 
gjennomgangsboliger/utleieleiligheter uten tjenester. I 
tillegg tilkommer forvaltningen av boliger med 
tjenester, som inngår i formålsbyggene sine drift- og 
vedlikeholdsbudsjetter. Disse utgjør i antall 98 
enheter.  
 
Status 
Rehabilitering av leiligheter vurderes fortløpende. 
I 2016 renoverte/pusset vi opp 30 enheter, med ulikt 
omfang.  
 
Eiendom og de ulike fagtjenestene som disponerer 
ulike boliger samarbeider om oppfølging av boligene 
via hjemmebesøk og oppfølging ved inn og utflytting. 
Samarbeidet består bl.a. i at boligen og beboeren får 
besøk fra eiendomsenheten, og den fagenhet som 
disponerer boligen. På den måten avdekkes ulike feil 
og mangler, som har betydning for forvaltningen av 
boligene, driften og vedlikeholdet.  
 
Målet er at vi skal befare alle typen boliger minst en 
gang pr. år. Hyppigere besøk vurderes fortløpende. I 
2016 har vi befarte 28 gjennomgangsboliger i 
samarbeid med fagtjenesten THO.I tillegg kommer at 
vi ved alle nye kontrakter/innflyttinger pusser opp og 
istandsetter alle enhet til normal nøktern standard. 
Hittil i år har vi kvalitetssikret 43 enheter ved ny 
innflytting. I tillegg kommer de bemannede boliger 
som følges opp av personalet og årshjulet som 
driftspersonellet forestår på de ulike formålsbygg. 
 
Tilstandsvurderinger som blir foretatt ved besøk i 
boligene avdekker ulike feil og mangler som krever 
utbedring av ulik art og omfang. Det som er vanlig er 
at omfattende renovering av boligen først iverksettes 
når kontrakten opphører og beboer flytter ut. Årsaken 
er at omfattende renovering er komplisert og 
fordyrende, når beboer oppholder seg i leiligheten. 
Arbeidet med fokus på botid, hvor man tilstreber å få 
kommunale leietakere videre til egen bolig, eller ut i 
det private leiemarkedet, letter imidlertid tilgangen til 
boligen for utbedringer og renoveringer. 
 
Oppsummert: Kommunale boliger i formålsbygg og 
kommunale leiligheter i borettslag og sameier 
fremstår som generelt godt vedlikeholdt. 

 Økonomi 

 
 

 
 
 
 
Oppussing istandsetting av enheter og som beløper seg 
til under 100 000 belastes driftsbudsjettet. Dette Iht. 
regnskapsloven. Driftsbudsjettet ble belastet med ca. kr. 
500 000,- I tillegg kommer verdien av egeninnsatsen 
som gjøres av drifts- og vedlikeholdsavdelingen. At 
driftsbudsjettet får kostnaden er en utfordring i forhold til 
finansiering via rammestyring.  Etter hvert som vi får en 
tilfredsstillede standard ser vi at et relativt godt 
vedlikehold, under tiden gjør at investeringsbudsjettet for 
rehabilitering ikke belastes i samme omfang som når 
man må gjennomføre større rehabiliteringer. 
 
Vi har ved årsskifte ca. 10 boliger som trenger 
renovering. Disse vil først bli renovert når beboer flytter 
ut. Dette er kommunale gjennomgangsboliger som 
knytter seg til tids ubestemte leiekontrakter og hvor 
beboer har bebodd samme leilighet i mange år. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

002010 Rehab. leiligheter 720 2 144 5 000 2 856

Sum 720 2 144 5 000 2 856

Kostn

71366 Grevlingvegen 1 leil 3 6

71367 Grevlingvegen 1 leil 4 6

71369 Grevlingvegen 1 leil 6 6

71370 Grevlingvegen 1 leil 7 6

71371 Grevlingvegen 1 leil 8 6

71372 Grevlingvegen 1 leil 9 6

71375 Grevlingvegen 1 leil 12 6

71376 Grevlingvegen 1 leil 13 6

71378 Grevlingvegen 1 leil 15 13

71379 Grevlingvegen 1 leil 16 6

71381 Grevlingvegen 1 leil 18 6

71393 Bjørnefaret 3D leil 242 458

71404 Elgtråkket 11D leil 125 187

Sum 720
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Garasjeanlegg 
Prosjektansvarlig Omar Qureshi 

 

Bakgrunn 
Garasjeanlegget ved Rådhuset har hatt sidesetninger 
og utglidninger av fundamenter over flere år. 
Tilstanden var i 2013 av en slik art at deler av 
garasje-vegger og garasjelokket var i ferd med å gli 
av sine bærevegger med forventet kollaps av 
garasjetaket / parkeringsarealet.  
 
Utover ovennevnte har toppdekket betydelige skader 
ved at asfalt og betong har forvitret over flere år med 
kontinuerlige forverringer ved både frostsprengning 
og fukt. I tillegg lekker det betydelige vannmengder 
fra garasjelokket og ned i garasjekjeller hvilket også 
har skadet parkeringsdekket inne i garasjen.  
 
Status 
De vertikale bæringene for betongdekket, er skiftet ut 
med nye bæringer som er avrettet og tilpasset 
vektene fra betongdekket. Denne delen av prosjektet 
er gjennomført.  
 
Det gjenstår å gjennomføre del 2 av prosjektet som 
er rehabilitering av toppdekket inkludert tetting av 
selve dekket, asfaltering og belysning. Det vurderes å 
øke vektkapasiteten på anlegget for enklere drift av 
bygget. Prosjektet må legges ut på anbud og 
planlegges for gjennomføring vår 2017.   
 

 Økonomi 

 
 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

002020 Garasjeanlegg 95 2 037 2 000 -37

Sum 95 2 037 2 000 -37
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IKT-systemer 
Prosjektansvarlig Ben Marius Lundberg 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune har gjennom vertskommune-
samarbeidet Øyeren IKT etablert en ny teknisk 
plattform bestående av ny serverpark, infrastruktur og 
fiber til alle lokasjoner i kommunen. For å utnytte 
denne investeringen på en god måte vil det være 
hensiktsmessig å etablere en felles applikasjons-
plattform for de tre samarbeidskommunene. 
Investeringene som foretas følger en 
prioriteringsliste. Budsjett blir bevilget gjennom 
rammebevilgninger i handlingsprogrammet, og ved 
avslutning av prosjekter blir nettokostnadene 
disponert fra rammen.  
 

Status 
006000 IKT-systemer.  
Trådløst nettverk i kommunen er skiftet. Nytt nettverk 
har større kapasitet og bedre dekning. 
System for informasjonssikkerhet er utarbeidet, og 
distribuert til alle ledere. 
006002 Visma. 
Tatt i bruk følgende systemer (inkl. opplæring, rutiner 
og veiledningsdokumentasjon): 

 elektroniske lønns- og personalmeldinger 

 elektronisk behandling av ferie og fravær 

 app’er for godkjenning av eBilag, 
fakturabehandling og ehandel 

Anskaffet og installert system for: 

 automatisk utligning/refusjon fra NAV 

 fraværsoppfølging 

 2-faktor autentisering 

 reiseregning 

 rekruttering. 
006007 Skole IKT 
Tatt i bruk følgende systemer (inkl. opplæring, rutiner 
og veiledningsdokumentasjon): 

 Office365/Skooler (elever og lærere) 

 Visma Flyt Skole (skoleadministrativt system) 

 Vokal/Engage (kartleggingsverktøy) 
Forprosjekt rundt behov/muligheter elevmaskiner. 
006014 IKT barnehage 
Tatt i bruk flerspråklig modul og lagt inn SMS 
funksjonalitet i eksisterende barnehageportal. 
006019 Arkivløsning sikker sone 
Tatt i bruk følgende systemer (inkl. opplæring, rutiner 
og veiledningsdokumentasjon): 

 VSA flyktning (arkivløsning for fagsystem 
Visma Flyktning) 

006020 Velferdsteknologi 
Anskaffet en felles plattform for velferdsteknologiske 
løsninger. Løsningen inkluderer blant annet 
adgangskontroll, overfallsalarm, trygghetsalarm, 
pasientvarsling, sensorer, sporing/gps, tilkalling av 
assistanse, rapportering/statistikk og ruting av varsler 
til andre aktører. 

 Økonomi 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

006000 IKT-systemer 1 230 2 295 9 505 7 210

006002 Visma ERP 229 4 251 0 -4 251

006007 Skole IKT 595 2 180 0 -2 180

006009 IKT-systemer - viderefakturering 0 56 0 -56

006014 IKT barnehage 50 397 0 -397

006019 Arkivløsning sikkersone 1 192 0 -192

006020 Velferdsteknologi 204 206 0 -206

006021 Infrastruktur 38 49 0 -49

Sum 2 346 9 626 9 505 -121
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Øyeren IKT 
Prosjektansvarlig 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. 
 
 
Status 
  
I 2016 er det forbrukt 1.050.000,- som er investert i: 

 Oppgradering fiber tilknytning (fiberconverter 
utskifting)  

 Oppgradering av kjernenettverk til 10Gbps 

 Oppdekning for overforbruk Microsoft Lisenser 
(820') 

 IDM prosjekt pågår men ble ikke belastet kostnader i 
2016. Kommer for fullt i 2017 

 Har da ca 3" investeringsmidler tilgjengelig (fra 2014, 
2015, 2016) - ble benyttet overskudd fra drift 

 Har da høyde for opptil 5" i 2017 

 

 Økonomi 

 
 
 
Oversikten tar ikke hensyn til reelle disponerbare midler – se 
status. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

006200 Øyeren IKT 1 052 2 088 1 980 -108

Sum 1 052 2 088 1 980 -108
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Velferdsteknologi 
Prosjektansvarlig 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. 
 
Status  

 Interregionalt samarbeid (Norge-Sverige) 

vedrørende etablering av et virtuelt 

visningsrom for velferdsteknologi startet. 

 Satt opp trådløst nettverk på 

Løvenstadtoppen, Løvenstadtunet, 

Bjørnholthagan boliger, Buholen boliger og 

DAT slik at det er tilrettelagt for å installere 

velferdsteknologi. 

 Ytterligere utbredelse av spillteknologi, 

robotstøvsugere/vaskere og pedagogiske 

verktøy for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 Startet prosjekt med elektroniske 

medisindispensere for hjemmeboende. 

 

 

 Økonomi 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

006300 Velferdsteknologi 189 206 100 -106

Sum 189 206 100 -106
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Smestad skole og elevtallsutvikling 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Området Smestad/Hektner har en høy vekst i behov 
for elevplasser, både i forhold til Romerike generelt 
og andre områder i Rælingen. Dette er en 
kombinasjon av stor vekst i nye boenheter og relativt 
stor andel av barnefamilier i disse boenhetene. 
 
I den sammenheng har flere alternativer blitt vurdert, 
blant annet påbygg på skolen, innvendig ombygging, 
midlertidige paviljonger, og endring av skolegrenser. 
Etter en helthetsvurdering virker en kombinasjon av 
disse som den mest hensiktsmessige løsningen på 
den kapasitets utfordring som vi nå ser.  
 
Rask vekst i behov for elevplasser gjør det 
utfordrende å estimere hvor stor skole det vil være 
behov for på lang sikt på Smestad. 
Befolkningsprognoser er derfor en viktig del av det 
arbeidet som gjøres for å estimere hvor stor skole 
som skal bygges. Det er ikke laget nye prognoser i 
1.tertial, dette er planlagt gjort i 3.tertial 2016. Men 
utviklingen i elevtall og innmeldte på skolen følges 
kontinuerlig i samarbeid med rektor på skolen. 
 
 
Status 
Rask vekst i behov for elevplasser gjør det 
utfordrende å estimere hvor stor skole det vil være 
behov for på lang sikt på Smestad. 
Befolkningsprognoser er derfor en viktig del av det 
arbeidet som gjøres for å estimere hvor stor skole 
som skal bygges. 
 
Det er utført en konseptvalgutredning i 2015/2016 for 
å vurdere flere løsninger, og på den måten legge 
grunnlag for bedre valg av løsning og størrelse. 
 
Samtidig med dette har det vært en prosess for å 
erverve tilleggs tomt til skolen. Enighet om størrelsen 
på dette arealet har blitt konkludert, og Rælingen 
kommune disponerer nå dette området. 
 
Det er etablert skolepaviljonger fra høsten 
2016 for å kunne ta veksten som kommer frem til 
tilbygget er planlagt ferdig i 2019. 

 Økonomi 

 
 
Påløpte kostnader for konseptvalgutredning, 
opparbeidelse av paviljong og kostander for 
planleggingsfasen. Samt kostnader i forbindelse med 
tomteerverv. Endelig kompensasjon for erverv av tomt 
er ikke avklart, og er planlagt bestemt høsten 2017.  
 
I 2016 er konseptvalg besluttet og oppstart av 
planleggingsfasen er satt i gang. Brutto investering 
beregnes til totalt ca. 175,0 millioner kroner. 
 
Driftskonsekvenser 
FDVU kostnader er estimert til 6,0 millioner + mva, pluss 
vedlikehold av utvendige arealer og lånebelastning for 
tilbygg estimert til ca 7,0 millioner kroner. 
LCC legger til grunn 40 års avskrivning og 4% rente. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

020010 Smestad skole -1 074 9 11 200 11 191

020011 Smestad skole  - skisseprosjekt 5 626 6 845 0 -6 845

020012 Smestad skole - forprosjekt 399 399 0 -399

020013 Smestad skole - gjennomføringsfase3 367 3 589 0 -3 589

Sum 8 318 10 841 11 200 359
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Løvenstad skole påbygg 
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. 
 
Status 
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 

 
 
Påløpte kostnader er primært til prosjekteringsgruppe og 
administrasjon. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

020020 Løv.skole påbygg 0 0 3 000 3 000

020021 Løv.sk påbygg - skisseprosjekt 0 162 0 -162

020022 Løv.sk påbygg - forprosjekt 0 2 056 0 -2 056

Sum 0 2 218 3 000 782
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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. 
 
Status 
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 

 
 
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 ca 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 7 000 
kvadratmeter, som normert gir en forvaltning, drift og 
vedlikeholds kostnad på 5,88 mkr årlig (må oppdateres) 
 
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. 
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

020031 Fjerdingby skole - Konseptfase 180 180 1 000 820

Sum 180 180 1 000 820
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Idrett og friluftsliv 
Prosjektansvarlig Kirsten Hauso 

 

Bakgrunn 
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv 
er «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 2009-2020» vedtatt 09.12.2009. 
Planen skal sikre styring, prioriteringer og helhet 
i anleggs-utbyggingen, skape gode arenaer 
som bidrar til gode nettverk og nærmiljøer, få 
flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer for lek, 
friluftsliv og idrett, og informere planens lesere 
om idretts- og aktivitetstilbudene i kommunen. 
 
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 evt. merforbruk disponert 
fra rammen.  
 
Status 
040125 Turvei Fjellstadfeltet – Myrdammen 
turvei  
Turveien er i all hovedsak ferdigstilt og har gått 
noe under budsjett. Prosjektet har en godkjent 
søknad om spillemidler som utgjør kr 240 000,- 
netto.  
 
042002 Arkitekt/prosjektering Marikollen 
Arkitekter har blitt benyttet som planlagt.  
 
040215 Hytte Myrdammen 
Rehabiliteringsarbeid ble påbegynt, men på 
grunn av bygningsmassens forfatning er 
prosjektet blitt mer omfattende enn planlagt. 
 
040122 Bro til øy - Myrdammen 
Prosjektet er i sluttfasen og har gått i henhold til 
budsjett. 
 
040119 Beplantning Tømmervegen Løvenstad 
Prosjektet er ferdigstilt og har blitt noe dyrere 
grunnet mer omfattende arbeid enn først 
planlagt.  
 
040209 Skilting i marka 
Prosjektet er i startfasen og det vil bli søkt 
ekstra midler til prosjektet gjennom 
‘turskiltprosjektet’. 
 
041000 Nærmiljøanlegg 
Prosjektene 041000, 041005 og 041006 er 
ferdigstilt. Vi venter på spillemidler til 
prosjektene, og restbeløp 2016 er på kr 
650 000. 
 

 Økonomi 

 
 
 
 
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

040100 Idrett og friluftsliv 0 -740 190 930

040118 Åmodtdammen - toalettanlegg 39 338 305 -33

040119 Beplantning tømmerveg Løvenstad245 887 650 -237

040122 Bro til øy - Myrdammen 211 31 144 113

040125 Turvei Fjellstadfeltet-Myrdammen turvei906 906 1 000 94

040201 Tursti Marikollen - Ramstadsjøen 0 0 344 344

040203 Tursti Sandbekkstua - Åmodtdammen102 435 435 0

040204 Lys tursti Sandbekkstua - Åmodtdammen184 1 636 1 635 -1

040209 Skilting i marka 1 -59 200 259

040210 Skiløyper og turstier 96 -359 0 359

040215 Hytte Myrdammen 99 99 0 -99

Sum 1 883 3 175 4 903 1 728

041000 Nærmiljøanlegg 61 -239 745 984

041001 Nordby skole - BMX bane 0 154 55 -99

041005 Marikollen - Finegruppa 9 131 0 -131

041006 Smestad skole - aktivitetsløype 547 547 0 -547

Sum 617 593 800 207

040115 Reguleringsplan Marikollen 0 202 150 -52

042000 Marikollen utvikling 0 0 5 887 5 887

042001 Grunnerverv til utvidelse av Marikollen idrettspark642 642 0 -642

042002 Arkitekt/prosjektering Marikollen idrettspark263 2 276 0 -2 276

042007 Vanntilførsel idrettsanlegg 0 179 250 71

042009 Plattform Marikollhallen 0 179 0 -179

042011 Prosjektering Brudalsvegen 117 117 0 -117

042012 Tilførselsløype Blystadlia 18 18 0 -18

042013 Snøproduksjon langrennsarena 1 592 1 592 0 -1 592

Sum 2 632 5 206 6 287 1 081
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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.  
 
Arbeidsmålet for investeringsprosjektet er å etablere 
8 slike boenheter, samt et felles administrasjonsbygg. 
Plassering er politisk vedtatt til å være i Lognsdalen 
for å oppnå et effektivt sambruk av personale mellom 
bolig for rusmiddelavhengige og Norumlia. 
 
Boenhetene skal ha en robust kvalitet og være 
tilpasset målgruppen. 
 
Status 
I løpet av 1. tertial er steinfylling som nye boliger skal 
bygges på etablert. Denne skal så stå i omtrent et år 
før den kan bygges på. Selve bygget som skal 
etableres er tilnærmet ferdig prosjektert og klart til å 
legge ut på anbud for gjennomføring.  
 
Plassering av boligene i tilknytning til eksisterende 
Norumlia legger til rette for at det er mulig å ha 1 
bemanningsbase som betjener begge boligene. 
Kommunen har en strategi hvor de ønsker å kunne 
ha bemanning da dette vurderes som et vesentlig 
tilskudd til kvaliteten på tjenesten til disse gruppene, 
plassering av nye boliger i nærheten av Norumlia 
legger til rette for dette.  
 
For å stimulere til at flere omsorgsboliger blir bygd gir 
husbanken tilskudd til omsorgsboliger, men de har et 
vurderingskrav som sier at det ikke skal bygges mer 
enn 8 boliger på et sted. Plassering av boligene har 
derfor vært diskutert med husbanken gjennom 
prosjekteringen. I løpet av 2. tertial gav husbanken 
beskjed om at de ikke vil gi støtte til boligene. Det er 
politisk besluttet at boligene likevel skal oppføres slik 
det er planlagt fordi det vil gi en gevinst både på 
kvalitet og økonomi å etablere de i nærheten av 
eksisterende Norumlia, og dermed kunne ha 
døgnkontinuerlig bemanning for begge boligene. 
 
Det er planlagt oppstart sommeren 2017 på bygging 
av boligene, da det er antatt at tomten vil være 
byggeklar da. 
 
 
 

 Økonomi 

 
 
I kommunestyret vedtak av 29. april 2015 ble det vedtatt 
en ramme på 25 mill. for gjennomføring av 8 boenheter 
og en personalbase. 
 
Påløpte kostnader er primært til prosjekteringsgruppe for 
nye boliger, samt etablering av steinfylling som nye 
boliger skal stå på.  

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050010 Rusbolig 0 0 5 000 5 000

050011 Rusbolig - Identifikajonsfase 0 550 0 -550

050012 Rusbolig - Konseptfase 460 2 196 0 -2 196

050013 Rusbolig - Gjennomføringsfase 2 372 2 372 0 -2 372

Sum 2 832 5 119 5 000 -119
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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, da det ikke antas at 
behovet er før da. 
 
Status 
I løpet av 1.tertial har tomten ryddet for jordmasser, 
dette er samkjørt med prosjektet Løvenstadtunet som 
har gravd ny ringledning for vann fra Løvenstad til 
Sandbekken. 
 
Bygget ble lagt ut på anbud i 2.tertial 2016. Det kom 
et tilbud inn, men da dette var vesentlig høyere enn 
hva som var estimert som pris på bygget ble 
konkurransen avlyst.  
 
I etterkant av avlysningen er konkurransegrunnlaget 
gjennomgått og kvalitetssikret på nytt. Det har vært 
dialog med flere entreprenører, og anbudet er lagt ut 
igjen. Ved ny anbudsforespørsel kom det inn to 
tilbydere, og det ble skrevet kontrakt for 
gjennomføring. Det planlagt at boligene skal være 
ferdig i årsskiftet 2017/2018. 
 

 
  

 Økonomi 

 
 
Påløpte kostnader er for prosjektering av bygget. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050030 Løv.vn boliger trinn 2 0 0 4 200 4 200

050031 Løv.vn boliger trinn 2 - Konseptfase158 740 0 -740

050032 Løv.vn boliger trinn 2 - Planleggingsfase1 662 1 820 0 -1 820

050033 Løv.vn boliger trinn 2 - Gjennomføringsfase400 400 0 -400

Sum 2 220 2 960 4 200 1 240
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Hauger boliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Hauger Boliger ble opprinnelig bygget for 4 godt 
fungerende utviklingshemmede, og senere utvidet for 
2 nye brukere.  I dag betjener boligen i alt 6 personer 
som bor i bygget. Dette har resultert i at antall ansatte 
med Hauger bolig som sitt arbeidssted har økt 
betraktelig siden bygget ble oppført. 
 
Det har det ikke blitt gjort tilstrekkelige endringer i 
administrasjons- og felles del for å kompensere for 
økning i ansatte og brukere. Det er derfor et stort 
behov for å tilpasse denne delen til dagens behov. 
 
Det planlegges for rehabilitering og utvidelse av 
administrasjonsdel, dette inkluderer blant annet nytt 
ventilasjonsanlegg. Samtidig vurderes det å øke 
antall boenheter fra 6 til 8.  
 
Status 
I løpet av 2016 har det pågått en mulighetsstudie for 
å avklare hvordan behovet kan løses best mulig 
innenfor en begrenset tomt. 
 
Dette har resultert i et konsept som delvis baserer 
seg på noe ombygging av eksisterende areal og et 
tilbygg. Dette vil gi en økning på felles og 
administrasjonsdel, samt to nye leiligheter.  
 
Prosjektet har vært til offentlig utlysning og 
entreprenør er valgt.  
 
Arbeider med vei er delvis klart og fundamenter er 
produsert. 
 
Prosjekt skal være klart i juni 2017. 

 Økonomi 

 
 
Påløpte kostnader er mulighetsstudie, veikostnader og 
oppstart entreprenør.. 
 
Driftskonsekvenser 
FDVU kostnader er estimert til 526.120+mva pluss 
vedlikehold av utvendige arealer og lånebelastning totalt 
eksisterende og nytt bygg estimert til 775.000+mva. 
LCC legger til grunn 30 års avskrivning og 4% rente. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050040 Hauger boliger - Konseptfase 408 1 005 5 100 4 095

050041 Hauger boliger - Planleggingsfase 860 905 0 -905

050042 Hauger boliger - Gjennomføringsfase4 938 4 938 0 -4 938

Sum 6 205 6 847 5 100 -1 747
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Trivselssenteret 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rådmannen ble opprinnelig anmodet om å utvide 
Fjerdingby Trivselssenter etter alternativ E slik det ble 
innstilt av Komite for kultur og nærmiljø 10.03.2015, 
og vedtatt av kommunestyret 18.03.2015. 
 
Under detaljprosjekteringen av prosjektet har det blitt 
avdekt relativt store kostnader for utvidelsen. Basert 
på levering av funksjonskrav og de overstående 
rammer er kostnaden estimert til totalt 7,5 mkr eks. 
mva. for å kunne utføre utvidelse etter alternativ E. 
 
Det ble derfor i 1.tertial vurdert en alternativ løsning 
som i prinsippet går ut på å effektivisere bygget ved 
ombygging innvendig, og ikke tilbygg.  
 
I 1. tertial er det gjort et politisk vedtak på å 
gjennomføre en innvendig ombygging og tilpassing 
av Fjerdingby trivselssenter innenfor en 
kostnadsramme på 3,1 mkr.  
 
Løsningen på ombygging og tilpassing ble prosjektert 
i 1.tertial, med fokus på mange brukermøter for å få 
en godt forankret løsning. Gjennomføring er planlagt 
startet i 2.tertial, og med ferdigstilling september 
2016. 
 
Status 
Løsningen på ombygging og tilpassing ble prosjektert 
i 1. tertial, med fokus på mange brukermøter for å få 
en godt forankret løsning. Gjennomføring ble startet i 
2. tertial, og ferdigstilt i sin helhet i august 2016 og er 
i drift.  
 
Prosjektet skal evalueres og sluttrapport vil bli lagt 
frem for politisk behandling i 1. tertial 2017. 
 
 

 Økonomi 

 
 
Prosjektet er gjennomført slik det er planlagt og innenfor 
den politisk vedtatte ramme.  

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050050 Trivselssenteret 2 763 3 019 3 100 81

Sum 2 763 3 019 3 100 81
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Ombygging av rådhus / lege og helse 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Arealene som disponeres av helsestasjonen og 
Fjerdingby legesenter er ikke tilstrekkelig for å svare 
på behovet deres. 
 
Fjerdingby helsestasjon / forebyggende 
helsetjenester har gjennom en del år blitt utvidet med 
flere stillinger og flere funksjoner. Det er utfordringer 
med plass til ulike grupper og individuelle timer. Det 
er behov for tilleggsareal og bedre utnyttelse av 
eksisterende areal. 
 
Det er vedtatt å etablere en ny fastlegehjemmel samt 
at kommunen er pålagt å ta imot en turnuslege. 
Dagens arealer til Fjerdingby legevakt har ikke 
kapasitet til dette, og det er derfor behov for å utvide 
arealet. 
 
Arealene som skal bygges om er om lag 900 
kvadratmeter. Dette skal løse behovet midlertidig 
frem til nytt bygg er ferdig i sentrum som er planlagt å 
huse disse tjenestene. 
 
Arealene på rådhuset som bygges om har et generelt 
behov for et løft i kvalitet. Investeringer som gjøres 
for å løse behov for helsestasjonen og legekontor vil 
derfor ha en verdi utover det å løse det midlertidige 
behovet. 
 
Status 
Kontrakt med entreprenør ble skrevet i 2015. 
Arbeidene er utført i 4 faser for å kunne opprettholde 
mest mulig normal drift i berørte arealer. 
 
Prosjektet er gjennomført som planlagt i 2. tertial. 
Legekontor og helsestasjon har gjenopptatt drift i 
henhold til plan. Prosjektet vil bli evaluert og avsluttet 
i 1. tertial 2017. 

 Økonomi 

 
 
Det er inngått totalentreprise kontrakt med entreprenør 
for ombygging av 916 kvadratmeter.  
 
Påløpte kostnader er for planlegging og gjennomføring 
av prosjektet. Prosjektet er i avslutningsfase og det 
forventes ikke flere større kostnader.  

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

000620 Marikollhallen ombyging til fysiotjeneste0 4 237 0 -4 237

050070 Omby. rådhus/lege og helse 0 0 17 240 17 240

050072 Omby. rådhus/lege og helse - Planleggingsfase127 127 0 -127

050073 Omby. rådhus/lege og helse - Gjennomføringsfase11 003 13 040 0 -13 040

050074 Omby. rådhus/lege og helse - Avslutning/realisering12 12 0 -12

Sum 11 142 17 416 17 240 -176
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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)  

 
 
Status 
Høsten 2015 ble det startet på en 
konseptvalgutredning for hvilke kommunale tjenester 
som skal være i sentrum. Innstilling på valgte 
løsninger er planlagt ferdig juni 2016.  
 
Det har i andre halvdel av 2016 vært arbeidet med et 
forslag til reguleringsplan for sentrumsområdet. 
Planen skal sendes inn til behandling under våren 
2017. 
 
Nytt bygg skal tentativt være ferdig årsskiftet 
2019/2020. 

 Økonomi 

 
 
Kostnader er for konseptvalgs utredning. 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050080 Kom.bygg i sentrum 346 346 2 000 1 654

050081 Kom.bygg i sentrum - Konseptfase1 392 1 744 0 -1 744

050082 Kom.bygg i sentrum - Planleggingsfase33 33 0 -33

Sum 1 770 2 122 2 000 -122
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Nytt helsehus 
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.  
 
Status 
Prosjektet ble oppstartet i april 2016 og avsluttes i 
april 2017. En dedikert prosjektleder har jobbet med 
prosjektet 2 dager i uken. Prosjektet har hatt 
arbeidsgruppe satt sammen tverrfaglig for alle 
helseenheter som berøres av 
konseptvalgutredningen, for å sikre en helhetlig 
løsning på konsept for nytt bygg. 
 
Det er gjennomført 3 workshopdager med 
arbeidsgruppen, det er gjennomført månedlige 
styringsgruppemøter fra mai 2016. Det er 
gjennomført erfaringsbesøk til Aurskog/Høland 
kommune som er i gang med bygging av helsehus og 
til Drammen kommune, som har etablert helsehus.  
 
Arbeidet har fulgt oppsatt fremdriftsplan og er i rute. 
Arbeidet med prosjektrapporten er i sluttfasen og 
oversendes styringsgruppen 30.03.17. 

 Økonomi 

 
 
Det er ikke avsatt noen invstering midler på prosjektet. 
Gjennomføres på driftskostnader i denne fase.  

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

050090 Fjerdingby helsebygg 86 86 0 -86

Sum 86 86 0 -86
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Utvidelse av hallkapasitet 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune ligger i dag noe under 
gjennomsnittet 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.   
 
Status 
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. 
 
Sak for valg av konsept er planlagt lagt frem til 
politisk beslutning våren 2017.   

 Økonomi 

 
 
Det er bevilget 1,5Mkr 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.   

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

060010 Marik.hallen utvidelse 83 83 500 417

060011 Marik.hallen utvidelse - konseptfase456 456 0 -456

Sum 539 539 500 -39
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Vann og avløp 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

 

Bakgrunn 
 Ny hovedplan VA for 2016-2026, vedtatt i august 
2015. 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 vannforsynings-
systemer og et renere vannmiljø.  
 
Status  
Nedre Aamodt Fase 1, arbeidene er avsluttet. Fase 2 
er startet opp i august 2014. Arbeidene er avsluttet i 
oktober 2015.Møllervegen har gjenstått og ble 
avsluttet august 2016.  
 
Øvre Aamodt Fase 2 Asfaltering av første del av 
arbeidene utført oktober 2015. Siste del Øvre Aamodt 
Fase 3 Grindavegen ble avsluttet juni 2016, asfaltert 
august 2016. 
 
Prost Refsumsveg/Smievegen. Bakgrunnen er 
avkloakkering av Prost Refsumsveg. Ca 200m 
vannledning og nye avløpsledninger. Arbeidene i 
Smievegen ble utført i sammenheng med utbedring 
av private sanitæranlegg. Avsluttet mai 2016. 
 
Ny SP fra PA15 ble lagt inne med prosjektering i 
2016 og oppstart 2017. Dette arbeidet måtte 
framskyndes grunnet utbyggingstakten det legges 
opp til i nærmeste fremtid. Første parsel fra Aammodt 
til Nyland ble avsluttet mars 2016. Prosjektet 
forventet ferdig vinteren 2018. 
 
Sorenskriveren Fase 1 med oppstart i august 2016 av 
Eikelivegen og Wessels veg. 
 
Løvenstadvegen ny VL. Utløst som et krav til 
utbygging av Løvenstadtunet. Utført av 
kommunalteknikk for prosjektet. Samtidig ny turvei 
mellom Løvenstadvegen og Lerkevegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Økonomi 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

060100 Vann og avløp -29 928 -28 134 70 246 98 380

65005 Nordby - elveledning 0 19 0 -19

65006 Uller - selvfallsledning 0 8 101 0 -8 101

65015 Hektner/Jar VA 0 0 0 0

65027 Sorenskrivervegen oppgradering vei 0 5 348 0 -5 348

65031 Planer VA ( Prosjekt 060100) 0 82 0 -82

060112 Kurlandsvegen og Åsheimvegen 0 1 474 3 000 1 526

060114 Aamodt Nedre 543 22 207 0 -22 207

060115 Aamodt Øvre 1 518 18 371 0 -18 371

060116 Utskifting av biler og maskiner kommunalteknikk389 2 836 0 -2 836

060117 Torgenholtet 0 22 303 0 -22 303

060118 Kjøp/salg mindre tomtearealer 0 -66 0 66

060119 Selvfallsledning Nes 0 2 218 0 -2 218

060120 Furustien, Løkkevegen VA 0 8 291 0 -8 291

060124 Ny PA 15 og avløpsledning 0 6 0 -6

060125 Høydebasseng Løvenstad 8 2 195 0 -2 195

060126 Årnesvegen/Hektnervegen 0 1 530 0 -1 530

060127 Prost refsumsveg VA 4 242 6 463 0 -6 463

Sum utgående hovedplan -23 227 73 246 73 246 0

060128 Nordbyvegen-Tomtervegen NY VL i g/s604 820 4 200 3 380

060131 Sorenskriveren Fase 1 (65066) 5 727 5 727 7 830 2 103

060132 Øvre Aamodt Fase 3 6 419 6 419 9 670 3 251

060133 Ny SP fra PA15 3 127 3 127 500 -2 627

060134 Ny PA15 0 0 500 500

060135 Akutte småprosjekter 5 184 5 184 2 000 -3 184

060136 Maskiner/utstyr -300 -300 500 800

060137 Løvenstadvegen ny VL 2016 1 671 1 671 0 -1 671

060139 Øvre Aamodt Fase 3 IKKE BRUK 30 30 0 -30

Sum ny hovedplan 22 461 22 677 25 200 2 523
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Veg 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Hovedplan vei og veilys 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 fagområdet, og gi et 
faglig grunnlag for kommunes investeringer på vei og 
veilys i planperioden. Dokumentet skal være faglig 
forankret mot tilgrensende planer. 
 
Status 
 
Grunnerverv til vegformål:  
Det er i perioden ervervet grunn til veiformål i 
Støtterudvegen, Per Oppegaardsveg, og ved ny G/S 
Løvenstadvegen – Lerkevegen. 
 
Ulleråsen 
Arbeidene med opparbeidelse av vei er i sluttfasen, 
det vil bli lagt et midlertidig dekke på vei, dette for å 
unngå skader i nytt asfaltdekke under oppføring av 
hus, endelig asfaltdekke legges når de fleste husene 
er fremført i området. Veibelysning for området er 
ferdigstilt. 
 
Vegbelysning 
Det er i 2016 byttet ut 30 armaturer til LED, og byttet 
ut ca. 300 meter blanktråd. 
 
Ullervegen  

Prosjektet er planlagt igangsatt i 2017. 
 
Kirkevegen parkeringsareal 
Utvidet parkeringsareal ved Rælingen kirke i 
forbindelse med reguleringsplan for området ved 
Kirkevegen. 
 
Øvre Aamodt Fase 2 og 3 
Arbeidet ble ferdigstilt 2016. 
 
Sorenskriveren fase 1 
Prosjektet med rehabilitering av V/A nett ble 
oppstartet i Eikelivegen i 2016.Opparbeidelse av ny 
vei blir utført i samtidig med dette arbeidet. 
  
Målt veglys 
Prosjekt med å måle det kommunale veglyset går 
etter planen. Det er i 2016 satt ut 7 målerskap. 
 
 
 

 Økonomi 

 
 
 
Akutte småprosjekter 
Kapasitet på et eksisterende rør i en av avkjøringene 
ved Nygaardsvegen har vist seg og ikke være 
tilstrekkelig i forhold til vannføring fra Sundbekken. Det 
er utbedret med en liten bro, arbeidene er ferdigstilt. 
 
Hammarsvegen  
Veier er asfaltert fra Kirkevegen frem til 
Hammarstoppen. Videre arbeider ved rehabilitering av 
ledningsnett og vei i området gjenstår. 
 
 
 
I ny hovedplan vedtatt i august 2015 fremmes forslag til 
ny investeringsplan hvor gamle prosjekter er avsluttet og 
ny plan starter med nye investeringer som ble lagt frem i 
handlingsprogrammet 2016.  
 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

060129 Ulleråsen I vei, vann og avløp -6 716 -6 682 0 6 682

060230 Veg og veglys - Hovedplan 2016-202618 18 -70 -88

060231 Sorenskriveren Fase 1 1 100 1 100 1 100 0

060232 Hammarsvegen 621 621 2 300 1 679

060233 Ullervegen 0 0 1 000 1 000

060234 Grunnerverv til vegformål 320 320 200 -120

060235 Veglys 197 197 500 303

060236 Akutte småprosjekter 441 441 300 -141

060237 Maskiner og utstyr 196 196 1 000 804

060238 Målt veglys 473 473 1 000 527

060239 Kirkevegen parkeringsareal 38 38 0 -38

Sum ny hovedplan -3 315 -3 280 7 330 10 610
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Trafikksikkerhet 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

 

Bakgrunn 
Rælingen kommune skal gjennom gjeldene 
trafikksikkerhetsplan for 2016 – 2027 synliggjøre 
kommunens ansvar og satsning på området, 
koordinere arbeidet internt og øke kommunens 
innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen er også en 
forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal 
støtte til trafikksikkerhetstiltak (Aksjon skolevei).  
 
Status 
 
Trafikksikker kommune 
Det er gjennomført koordineringsmøter med Trygg 
trafikk. Det er gjennomført 2 workshops med de 
skoler, barnehager og enheter som skal levere inn 
dokumentasjon for godkjenning. Det er planlagt en 
godkjenning som trafikksikker kommune i 2017. 
 
Trafikksikkerhetstiltak ved Per Oppegaardsveg: 
Det er opprettet 2 opphøyde gangfelt i Per 
Oppegaards veg. Kryss ved Sætervegen/Ragnhild 
Jølsens veg er strammet inn. Det er også laget en 
forlengelse av eksisterende fortau ned til busstopp på 
Løvenstad.  
 
Trafikksikkerhetstiltak Ny gang og sykkelvei fra 
Løvenstadvegen til Lerkevegen: 
Prosjektet ble oppstartet i samråd med legging av ny 
vann- og avløpsledning til Løvenstadtunet. Arbeidet 
med VA-ledninger er ferdigstilt, og gangvegen er 
påstartet. Ferdigstillelse av veilys og asfaltering av 
gangvegen gjennomføres i 2017. 

 Økonomi 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

060206 Støtterudvegen gangvei 103 -117 0 117

060400 Trafikksikkerhet 83 1 472 2 290 818

060411 Nylandsveien - aksjon skolevei 0 -49 0 49

060412 Orrevegen - trafikksikkerhet 0 221 0 -221

Sum utgående hovedplan 186 1 527 2 290 763

060430 Trafikksikkerhet - Hovedplan 2016-2026102 102 540 438

060431 Per Oppegaards veg - Strekningstiltak691 691 260 -431

060432 GS Løvenstadvegen - Blystadringen Fase 1468 468 400 -68

Sum ny hovedplan 1 261 1 261 1 200 -61
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Rælingen Kirkelige Fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 

 

Bakgrunn 
 
Rælingen kirkelige fellesråd mottar årlig 
investeringstilskudd fra kommunen på kr 500.000. 
Dette investeringstilskuddet er ment for å dekke 
løpende investeringsbehov som kirkelig fellesråd har.  
I 2015 etablerte kirkelig fellesråd jordvarme i Øvre 
Rælingen kirke, og mottok investeringstilskudd 
tilsvarende 1,35 mill fra kommunen, som da 
inkluderte tilskuddet både for 2015 og 2016. Derfor 
ingen overføring av generelt investeringstilskudd i 
2016. 
 
Rælingen og Skedsmo kommuner eier sine deler av 
grunnen på Stalsberghagen gravlund og 
krematorium. De kirkelige fellesrådene i begge 
kommuner forvalter gravferdsvirksomheten gjennom 
en vedtatt avtale hvor driften utføres av kommunal 
kirkeforvaltning i Skedsmo kommune. Investeringer 
skal iht avtalen, fordeles på hver part i forhold til 
innbyggertallet året investeringen skjer. 
 
Stalsberghagen gravlund – tiltak mot høyt grunnvann 
I 2015 ble det vedtatt 1 mill til utbedring av grunnen 
ved stalsberghagen gravlund.  
 
Stalsberghagen gravlund – lagerbygning 
I 2016 ble det vedtatt 1,05 mill til nytt lagerbygg 
 
Status 
 
Stalsberghagen gravlund – tiltak mot høyt grunnvann 
Prosjekt ferdigstilt i 2016.  
 
Stalsberghagen gravlund – nytt lagerbygg. Ikke 
ferdigstilt i 2016. 
 
 

 Økonomi 

 

 

Regn 

2016

Akk 

regn

Akk 

bud Disp

070000 RK fellesråd - inv.tilskudd 1 323 2 673 3 400 727

Sum 1 323 2 673 3 400 727
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Samarbeid 
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NRBR – Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen 
Jan Gaute Bjerke 

 

Viktige hendelser 
Forebyggende avdeling har startet et omfattende 
kartleggingsarbeid for å avdekke hvor risikoen ligger i 
vårt ansvarsområde. Til dette arbeidet er det 
anskaffet et kartleggingsverktøy som eter 
«Risikoappen». Verktøyet er under utvikling og 
NRBR ser for seg mange nye bruksområder. 
 
Det er anskaffet ny fremskutt enhet til Fet 
brannstasjon. 
 
NRBR fikk tildelt en fremskutt enhet, 
overflateredningsutstyr og brannklær gjennom «Det 
store brannløftet» hvor Gjensidigestiftelsen ga 350 
mill til ulike tiltak. 
 
Høsten 2016 gjennomførte alle operative 
mannskaper et 20 timers kurs i livreddende 
førstehjelp, «Mens du venter på ambulansen». 
 
6 personer fra heltidsstyrken har fått utdannelse ved 
Norges brannskole.  
 

 Kjerneoppgaver 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS eies av 
kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal, 
Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Selskapet dekker 
kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvern-
lovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven.  
 
NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt 
forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger 
politidistrikt.  
 
NRBR er organisert i fire avdelinger; stabsavdelingen, 
operativ avdeling, forbyggende avdeling og Romerike 
110-sentral. 
 
Økonomi 

 
 
Sykefravær 

 
 
Nøkkeltall 

 
 

 
 

 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 113 961 119 992 6 031

Driftsutgifter 41 757 35 774 -5 983

Driftinntekter -166 350 -157 323 9 026

Netto finans 1 385 1 307 -78

Netto avsetninger 3 544 251 -3 293

Resultat -5 703 0 5 703

2014 2015 2016

Samlet fravær 4,2 % 4,7 % 4,6 %

2014 2015 2016

Brann i bygninger 111 105 159

Omkomne i branner 0 0 0

Trafikkulykker 222 252 263

Skogbrann 16 3 3

2014 2015 2016

Tilsyn av særskilte brannobjekter446 576 580

Antall tilsynsobjekter 677 687 686

Andel 66 % 84 % 85 %
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NRA – Nedre Romerike Avløpsselskap 
Thomes Trømborg 

 

Viktige hendelser 
NRA har ikke sendt eierne årsberetning med 
beskrivelse av aktiviteten i 2016. 

 Kjerneoppgaver 
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har som formål å 
motta og rense avløpsvann fra eierkommunene 
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo før det slippes ut i 
Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende 
behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam 
som produseres i renseanlegget.  
 
Selskapets kjerneformål er «Rent vann – for deg, miljøet 
og fremtiden». En løpende målsetning for selskapet er å 
sikre oppfyllelse av kravene i utslippstillatelsen fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Økonomi 

 
 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 23 673 26 453 2 780

Driftsutgifter 39 022 35 939 -3 083

Driftinntekter -89 494 -87 507 1 987

Netto finans 29 500 22 929 -6 571

Netto avsetninger -5 434 3 788 9 222

Resultat -2 733 1 602 4 335
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NRV – Nedre Romerike Vannverk 
Thomes Trømborg 

 

Viktige hendelser 
NRV har ikke sendt eierne årsberetning med 
beskrivelse av aktiviteten i 2016. 

 Kjerneoppgaver 
Nedre Romerike Vannverk IKS har som formål å 
produsere og levere drikkevann frem til definerte 
leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, 
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar 
omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere 
vann en gros, herunder også reservevannanlegg.  
Selskapets kjerneformål er «Rent vann – for deg, miljøet 
og fremtiden». 
 
Økonomi 

 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 26 404 29 889 3 485

Driftsutgifter 39 163 38 743 -420

Driftinntekter -88 684 -84 946 3 738

Netto finans 23 842 19 065 -4 777

Netto avsetninger -2 288 -2 288 0

Resultat -1 563 463 2 026
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RKS – Romerike Krisesenter 
Laila Durrani 

 

Viktige hendelser 
Antall dagsamtaler har økt med 18,4 % til 348 
samtaler i løpet av 2016. Det er en bevisst dreining 
mot flere dagsamtaler for å sikre oppholdsplass til de 
som har høyest risiko. 
 
Det var 295 opphold på krisesenterets botilbud, en 
nedgang fra 322 i 2015. Det var 7 078 oppholdsdøgn 
gjennom året, en nedgang fra 7886 i 2015. Dette 
tilsvarer at det gjennomsnittlig bodde 19-20 personer 
på krisesenteret hver natt. Halvparten av 
overnattingene var av barn. 
 
Romerike krisesenter har 23 ansatte fordelt på 18 
årsverk. 
 
Sykefraværet sank med 0,9 % fra 2015 til 8,6 % 
 

 Kjerneoppgaver 
Romerike Krisesenter IKS eies av alle de 14 romeriks-
kommunene; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, 
Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, Aurskog-Høland, 
Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk. 
Selskapets hovedkontor er i Skedsmo kommune. 
 
Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter 
(RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud og 
rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers 
oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om 
kommunale krisesentertilbud (krisesenter-lova). 
 
Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp 
til å ta kontakt med andre deler av tjeneste-apparatet, og 
skal herunder blant annet omfatte: Et gratis, helårs, 
heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud 
og oppfølging i reetableringsfasen. 
 
Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid 
om sin virksomhet. 
 
Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige 
hjelpeapparatet, andre krisesentre og aktører for å 
fremme virksomhetens formål. Krisesenteret skal i sitt 
arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet 
bestemte organisasjoner eller trossamfunn. 
 
Økonomi 

 
 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 14 079 13 533 -546

Driftsutgifter 5 303 3 660 -1 643

Driftinntekter -19 105 -17 784 1 321

Netto finans 2 121 2 450 329

Netto avsetninger -1 574 -1 859 -285

Resultat 824 0 -824
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ROAF – Romerike Avfallsforedling 
Øyvind Brevik 

 

Viktige hendelser 
Ny virksomhetsstrategi ble vedtatt april 2016 for 
perioden frem mot 2025. Målet for ombruk og 
materialgjenvinning innen 2030 er satt til 70 %. 
 
ROAF sitt 25 årsjubileum ble markert i juni med eiere, 
forretningspartnere, ansatte og naboer. 
 
Mot slutten av året fikk innbyggerne i Aurskog-Høland 
og Rømskog egne beholdere for glass- og 
metallemballasje, noe som innbyggerne har vært 
svært fornøyd med og umiddelbart ga bedre 
resultater for innsamlet mengde av disse råvarene. 
 
Det er inngått avtale med Follo Ren om mottak av 
avfall til ROAFs sorteringsanlegg. Avtalen gjelder fra 
1.oktober 2017. Follo Ren dekker 5 kommuner med 
til sammen 110 000 innbyggere. 
 
Avsetning av varer fra sorteringsanlegget er 
fremdeles en utfordring, men mot slutten av året fant 
ROAF en mottaker i Tyskland for selskapets største 
plastkvalitet. 
 
Etter 2 år med nedgang i avfallsmengde pr innbygger 
så økte denne i 2016 med 2 % (7 kg). 
 
I 2016 ble ROAF resertifisert etter ISO14001 
standarden. Sertifiseringsorganet KIWA fant i sin 
revisjon 2 avvik, 5 merknader og 4 forbedringspunkt. 
Avvikene var formaliteter og ble lukket i løpet av 
samme uke de ble gitt.  
 
ROAF har 80 ansatte i faste stillinger ved utgangen 
av året. Dette utgjør 79,3 årsverk. 
 
Sykefraværet sank fra 8,2 % i 2015 til 8,0 % i 2016, 
hvorav 5,6 % var langtidsfravær. 
 

 Kjerneoppgaver 
Romerike Avfallsforedling IKS er eid av kommunene 
Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg 
gjennomføres også avfallshåndteringen i Rømskog 
kommune. 
 
Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske gjennom-
føringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til 
håndtering av husholdningsavfall.  
 
Selskapet driver også et avfallsdeponi hvor det tas imot 
avfall fra næringsvirksomhet, samt at ROAF samler inn 
avfall fra enkelte næringskunder.  
 
Selskapets forretningslokaler er lokalisert til ROAF 
miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune. 
 
Økonomi 

 
 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 64 036 64 326 290

Driftsutgifter 130 770 121 685 -9 085

Driftinntekter -220 526 -217 182 3 343

Netto finans 35 650 43 125 7 475

Netto avsetninger 699 900 201

Resultat 10 630 12 854 2 223
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ROKUS – Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
Mona Moengen 

 

Viktige hendelser 
I 2016 har ROKUS særskilt jobbet med faglig 
utvikling. Dette har særlig vært knyttet til å utvikle en 
modell for overordnet analyse av eierkommunenes 
tjenesteproduksjon. Særlig når det gjelder kommunal 
drift skilt ut i selskaper har ROKUS gjort et 
pionerarbeid, da dette ikke har vært gjort tidligere på 
Romerike. 
 
Styret har også jobbet med strategisk utvikling 
gjennom året. Strategiarbeidet synliggjorde fremtidige 
utfordringer for sekretariatet. Utfordringene knytter 
seg særlig til to områder; ønske om et robust 
sekretariat med bred kompetanse, og at 
kommunesammenslåinger vil kunne føre til økte 
kostnader for eierne. En måte å møte begge disse 
utfordringene på er å søke sammen i en større 
sekretariatsfunksjon i regionen. Styret har på denne 
bakgrunn tatt initiativ til å utrede sammenslåing med 
sekretariatet i Follo. 
 
Utover dette har ROKUS jobbet med å ferdigstille 
arkivrutiner etter anskaffelse av elektronisk sak 
arkivsystem i 2015. 
 
ROKUS har 3 ansatte i 3 årsverk 
 
ROKUS har ikke hatt sykefravær i 2016. 
 

 Kjerneoppgaver 
Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 
deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og 
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og 
at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det skal utføre 
overordnet analyse og lage planene for forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre 
eierskapskontroll. 
 
Selskapets eiere er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier-
andelene er fastsatt ut fra innbyggertall. Rælingen eier 
6,3 %. 
 
Økonomi 

 
 

 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 2 309 2 420 111

Driftsutgifter 759 819 60

Driftinntekter -2 980 -2 906 74

Netto finans -29 -5 23

Netto avsetninger -328 -328 0

Resultat -269 0 269
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RRI – Romerike Revisjon 
Nina Neset 

Viktige hendelser 
I 2016 har selskapet særskilt jobbet med omstilling 
innen avdeling for regnskapsrevisjon. Dette arbeidet 
videreføres i 2017. Målet med arbeidet er å 
videreutvikle kompetansen i avdelingen slik at 
revisjonsarbeidet kan effektiviseres bla ved å ta i bruk 
ny teknologi i revisjonsarbeidet. Videre må 
avdelingen tilpasse seg utviklingen knyttet til 
digitalisering i kommunesektoren.  
 
Romerike revisjon har 28 ansatte fordelt på 26,4 
årsverk. 
 
Sykefraværet var 3,6 % i 2016. 

 Kjerneoppgaver 
Selskapets formål er å utføre revisjon og rådgivning for 
deltakerkommunene. Dette skal skje gjennom dialog og 
samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i 
deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten som utføres 
skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på 
Romerike. 
 
Selskapets eiere er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier-
andelene er fastsatt ut fra innbyggertall.  
 
Økonomi 

 
 
 

 
 

Regnskap Budsjett Avvik

Lønn og  sos utg 19 749 21 072 1 323

Driftsutgifter 6 434 5 014 -1 420

Driftinntekter -24 904 -24 713 191

Netto finans -117,622 -72,753 -6 507

Netto avsetninger -1 335 -1 300 35

Resultat -174 0 174
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Regionkontor landbruk 
 
 

Viktige hendelser 
I 2016 har det vært fokus på prosjekter i tillegg til 
ordinær landbruksforvaltning ved landbrukskontoret.  
 

 Rulleringen av kommunedelplan landbruk ble 
sluttført i desember 2016. Den inneholder 6 
hovedmålsettinger. I tilknytning til planen er 
det laget en handlingsdel som viser ansvar og 
tidsaspekt for delmålene i planen. Planen 
strekker seg fra 2016-2027. 

 Landbrukskontoret har deltatt i vannområde 
Øyeren og vannområde Leira/Nitelva sine 
vannbruksarbeider. Faggruppe landbruk 
arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig 
bruk av vannmiljøet i områdene.  

 Prosjektet Bed and Breakfast på gård ble 
gjennomført høsten 2016 i hele RKLs område 
pluss øvrig del av Romerike. Dette har vært et 
nettverksbyggende prosjekt for de gårdene 
som vil starte opp og de som har startet opp 
med overnattingstilbud. 

 Landbrukskontoret har stått for vilt- og 
fiskeforvaltning for Rælingen i 2016. Det ble 
avholdt fem møter i vilt- og fiskenemnda. 
Jegerprøveeksamener blir arrangert i 
kommunen. 

 
 
 
 
 

 Kjerneoppgaver 
Regionkontor landbruk betjener kommunene Lørenskog, 
Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo – som er 
vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. Kontoret er 
ansvarlig for veterinærvaktordningen for Stor-Oslo 
vaktområde (7 kommuner inkludert Asker og Bærum). 
 
Landbruksetaten er kommunens lokale 
kompetansesenter for landbruk og tjenesteyter for 
innbyggerne i kommunen. Etaten er førstelinjemyndighet 
for landbrukssaker og er organisert inn under 
Utbyggingsservice i kommunen. Kommunedelplan 
landbruk legger premissene for landbrukspolitikken i 
kommunen. For tiden har kontoret en bemanning på 5,1 
årsverk. Dette inkluderer også viltforvaltning i Rælingen 
kommune. 
 
Kommunedelplan for landbruk har spesiell vekt på å 
bedre vann- og kulturlandskapskvalitetene i områder 
med jordbruksdrift. Aktuelle temaer er endret 
jordarbeiding, hydrotekniske anlegg, økologiske 
rensetiltak, kulturlandskap med mer. Landbrukets 
tiltaksstrategier har spesiell vekt på dette og er grunnlag 
for lokal forvaltning av SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i 
jordbrukets kulturlandskap). 
 
Rælingen er blant de kommunene her til lands som har 
størst andel økologisk landbruk på sitt areal, ca 30 % av 
totalt jordbruksareal i drift. Jordbruksarealet er et viktig 
bidrag for å sikre selvforsyningsgraden i nasjonal 
målestokk som i 2013 var nede på 37,5 % på bakgrunn 
av norsk fôr. 
 
I Rælingen er det 40 608 daa produktiv skog, og i 2016 
ble det godkjent 5 hogstmeldinger, hvorav alle hogstene 
var innenfor marka. Totalt ble det avvirket og omsatt 
4356 kbm. tømmer, til en samlet verdi av 1 577 794 kr. 
Det ble hverken plantet eller utført ungskogpleie i 
Rælingen i 2016, og det er ifølge SSB registrert en 
nedgang på 499 daa i produktivt skogareal de to siste 
årene. 
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FR – Rælingen kirkelige fellesråd 
Kirkeverge Nina Brandt 

 

Kjerneoppgaver 
Soknene er den grunnleggende enheten i Den norske 
kirke. I Rælingen er det to sokn, Rælingen og Øvre 
Rælingen. Sammen med menighetsrådet er 
fellesrådet soknets organ. Rælingen kirkelige fellesråd 
(FR) har ansvar for å utarbeide mål og planer for den 
kirkelige virksomheten i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta 
soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Gravferdsloven av 2012 legger føringer for 
gravferdsforvaltningen og utøvelsen av denne  
 
FR eier Petrine barnehage. Barnehagen er organisert 
som en avdeling i virksomhetens totale regnskap.   
 
Viktige hendelser 
2016 har vært et ordinært driftsår uten de store 
hendelsene. Fortsatt gleder vi oss over «nye» Øvre 
Rælingen kirke. Kirka fremstår brukervennlig og 
funksjonell, og vi ser økt bruk av lokalet både i eget 
arbeid og som utleie- og konsertlokale.  
 
Pr desember er kantorstillingen i Rælingen ledig. 
 
Fellesrådet er i dialog med kommunen v/enhet for 
eiendom og kultur hva gjelder etablering av ny 
driftsplass og driftsbygning ved Rælingen kirkegård. 
 
Fellesrådet arbeider med ferdigstillelse av verneplan 
for Rælingen kirkegård og etablering av minnelund. 
Dette ferdigstilles vår/sommer 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 Økonomi 
Kirkelig fellesråd har en forsvarlig økonomi som gjør det 
mulig å drifte virksomheten, møte uforutsette hendelser 
og nye behov.  
 
Fellesrådet mottar tilskudd fra KKD via Borg 
bispedømme til kateket – og diakonstilling. Tilskuddet 
skal dekke 1,5 årsverk. De senere årene har ikke 
tilskuddet fra KKD tatt høyde for lønnsvekst, slik at vi i år 
mottok bare dekning for 1,35 årsverk. Tilskuddet for 
2016 utgjorde kr 886 391,-.  Det arbeides aktivt overfor 
KKD og Borg i forhold til underdekning. 
Tilskudd til trosopplæringen utgjorde kr 865 000,-. 
Tilskuddet dekker lønnskostnader til 1,4 stillinger. 
Driftsutgifter til trosopplæringsarbeidet dekkes av 
menighetsrådet. 
 
Kirkelig fellesråds regnskap viser et mindreforbruk for 
virksomheten totalt på kr 222’. Av dette er fellesrådets 
mindreforbruk på kr 253’. Petrine barnehage hadde et 
merforbruk på kr 31’. Mindreforbruket avsettes til 
disposisjonsfond. 
 

 
 
Nøkkeltall 

 
 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Døpte 105 105 114 97 97

Konfirmerte 113 99 115 95 97

Vigde 20 15 24 21 20

Gravlagte 90 91 83 93 70

Gudstjenester 91 97 101 97 108

Deltakere 9 934 10 205 13 884 11 040 11 899

Kirkekollekt 242 000 238 000 269 000 244 000 240 000


