
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Enhets- og prosjektsider  
 

 
 

Vedlegg til handlingsprogram 2019-2022 

 



 
 

 2 

Handlingsprogram 2019-2022 

 
 
 
 
 

Innhold 
 
 
 

Enhetssider ....................................................................................................... 3 
Rådmannskontoret .................................................................................................... 4 
Organisasjonsenheten ............................................................................................... 5 
Økonomienheten ....................................................................................................... 6 
Øyeren IKT ................................................................................................................ 7 
Eiendomsenheten ...................................................................................................... 8 
Blystadlia skole og barnehage ................................................................................... 9 
Fjerdingby skole ...................................................................................................... 10 
Løvenstad skole ...................................................................................................... 11 
Nordby skole ........................................................................................................... 12 
Rud skole ................................................................................................................ 13 
Marikollen ungdomsskole ........................................................................................ 14 
Sandbekken ungdomsskole ..................................................................................... 15 
Smestad skole ......................................................................................................... 16 
Sannum barnehage ................................................................................................. 17 
Elgen barnehage ..................................................................................................... 18 
Løvlia barnehage ..................................................................................................... 19 
Lilleborg barnehage ................................................................................................. 20 
Løvenstad barnehage .............................................................................................. 21 
Torva barnehage ..................................................................................................... 22 
Heimen barnehage .................................................................................................. 23 
Kultur- og fritidsenheten ........................................................................................... 24 
Enhet familie og helse ............................................................................................. 25 
Nav .......................................................................................................................... 26 
Hjemmebaserte tjenester ......................................................................................... 27 
Institusjonstjenester ................................................................................................. 28 
Tilrettelagte tjenester ............................................................................................... 29 
Tjenestekontoret for helse og omsorg ...................................................................... 30 
Kommunalteknikk .................................................................................................... 31 
Utbyggingsservice ................................................................................................... 32 

Prosjektsider ................................................................................................... 33 
 
 
 
 
  



 

 3 

         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Enhetssider 
  



 
 

 4 

Handlingsprogram 2019-2022 

Rådmannskontoret 
Rådmann Eivind Glemmestad 

Bakgrunn 
Det er stort behov for omstilling for å sikre langsiktig 
kontroll på økonomi og tjenesteproduksjon. Gjennom 
innovasjon, digitalisering og effektivisering skal det 
utvikles nye måter å løse tjenester på og 
administrative prosesser effektiviseres. Samtidig er 
det store ambisjoner for kommunen med 
sentrumsutvikling, fortetting, kollektivsatsing og 
tjenester som understøtter mestring og god 
folkehelse. Det er utfordringer knyttet til arbeidet med 
klimautfordringer og natur- og miljøforvaltning da 
rekruttering av fagkompetanse på dette området 
inntil videre er nedprioritert. 
 
Utviklingsområder  

• Videreutvikle kommuneplanarbeidet, forberede 
arbeidet med planstrategi og utarbeide 
folkehelseoversikt. (T1, T4) 

• Digitalisering av kommunens tjenester overfor 
innbyggerne og tilrettelegging for innbyggernes 
bruk av digitale tjenester og medvirkning i eget 
tjenestetilbud. (T4, O1) 

• Digitalisering i tjenesteproduksjonen med sikte på 
effektivisering og bidrag til nødvendig kompetanse 
hos ansatte. (O1, O2) 

• Utrede konsekvenser, og forberede ivaretakelse, 
av ny kommunelov. (T1, O1) 

• Videreutvikle kommunikasjonsarbeid med sikte på 
samhandling og engasjement med innbyggere og 
brukere, bidra til høy valgdeltakelse. (T4) 

• Utvikle oppfølgingssystem og rapportering for 
barnehageområdet, utarbeide første 
tilstandsrapport for barnehagene. (T3, T5, O1) 

• Koordinere og gjennomføre omstillinger som følge 
av kostnadsreduksjonsprosjektet i 
omsorgssektoren. (O1) 

• Utvikle kompetansepakke resultatledelse og 
etablere ressursgruppe for metoder og verktøy i 
utviklingsarbeid. (O2, O3) 

• Tilpasse virksomheten i det regionale 
samhandlingskontoret til redusert bemanning og 
antall kommuner. (O1) 

• Revidere skoleeiers strategi og sikre planmessig 
arbeid med fagfornyelse i grunnskolen. (O1) 

Kjerneoppgaver 
Rådmannskontorets (RMK) hovedoppgaver er å bidra 
til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og 
administrativ ledelse og å sikre ønsket utvikling av 
kommunen. RMK bistår ledelsen i å ivareta sitt 
eieransvar for de kommunale virksomhetene og bistår 
enhetene i utvikling og tilpasning av tjenestene. I 
tillegg ivaretar RMK politisk sekretariat, valgavvikling, 
beredskapsledelse, overordnet samfunnsplanlegging, 
strategisk utvikling og faglig rådgivning for natur og 
miljø, helse og omsorg, skole og barnehage samt 
kommunikasjonsvirksomhet. Avdeling digitalisering 
har ansvar for administrativ og strategisk utvikling av 
IKT. Regionalt samhandlingskontor for Nedre 
Romerike (RSK) er organisatorisk tillagt RMK. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

17,7 19,5 19,5

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Samhandlingskontoret reduseres til ett årsverk. 
Stilling som kommuneplanlegger er internrekruttering. 
2 nye stillinger i avdeling for digitalisering ved 
innsparingstiltak knyttet til gevinstrealisering. Behov 
for stilling plan- og miljørådgiver som p.t er ubesatt. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

1,2 % 2,3 % 2,6 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Organisasjonsenheten 
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal 

Bakgrunn 
Krav til effektivisering, effektiv ressursutnyttelse, nye 
og mer komplekse behov og forventninger hos 
brukere om «skreddersøm», stiller store krav til oss i 
tiden fremover. Vi må øke innovasjonsevnen vår for 
å møte nye krav, samt sikre rett kompetanse på rett 
sted gjennom godt rekrutteringsarbeid og løpende 
kompetanseheving. Gjennom å legge til rette for at 
ansatte og organisasjon fungerer best mulig, bidrar 
vi til gode tjenester til våre brukere. Nytt regelverk 
rundt personopplysninger medfører behov for å sikre 
gode rutiner på dette området blant annet gjennom å 
sikre gode prosesser rundt håndtering av arkivverdig 
materiale. 
 
Utviklingsområder  

• Grunnleggende digital kompetanse (O1, O2) 

• Kommunikasjonsløsninger(O1) 

• Økt innovasjonsevne gjennom 
innovasjonskompetanse og -kultur (O3) 

• Digitale fellesløsninger (O1) 

• Rekruttering (O2) 

• Personvern (O1) 
 

Kjerneoppgaver 
Organisasjonsenheten består av HR-avdelingen, 
arkivavdelingen og servicetorget.  
 
HR-avdelingen arbeider med overordnede personal- 
og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, og er rådgiver og 
veileder for ledere i alle saker på HR-området. 
Avdelingen har også systemansvar for kommunens 
HMS- personvern- og kvalitetssystemer, og 
administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger.  
 
Arkivavdelingen har systemansvar for kommunens 
arkiv- og saksbehandlingssystem, driver 
informasjonsforvaltning og dokumentbehandling og 
drifter kommunens post- og kopieringstjeneste.  
 
Servicetorget er kommunens primære kontaktpunkt 
mot innbyggerne våre, bistår med utleie og enkel 
saksbehandling, og tar imot henvendelser til 
kommunen via telefon, e-post, chat eller ved 
personlig oppmøte. Servicetorget og arkivavdelingen 
støtter også rådmannskontoret ved gjennomføring av 
kommune- og stortingsvalg. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

17,0 16,0 16,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

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

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Turnover, mangelpersonell, antall utlyste 
deltidsstillinger, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og 
andel 100% stilling, andel seniortiltak vs andel uttak 
AFP.  

 
 
 
 
 



 
 

 6 

Handlingsprogram 2019-2022 

Økonomienheten 
Økonomisjef Lillian Pedersen 

Bakgrunn 
Kommunen har et omstillingsbehov for å kunne 

håndtere den forventede befolkningsveksten, med et 

planlagt høyt investeringsnivå og forventet høy 

lånegjeld.  

 

For økonomienheten innebærer det at vi må tilpasse 

oss endrede rammebetingelser gjennom 

effektivisering, kompetansebygging og god 

systemutnyttelse. En vedtatt nedbemanning samtidig 

som oppgavemengden og hele organisasjonen 

vokser i takt med befolkningsvekst og økt 

kompleksitet i tjenestebehovet, gjør at vi må løse 

oppgavene på en mer effektiv måte, og vi må bygge 

kompetanse på nye områder.  

 

Som støtteenhet må vi også bidra til effektiv 

systemutnyttelse for å sikre god oppgaveflyt for 

organisasjonen samlet sett, både gjennom 

tilrettelegging av verktøy, men også gjennom effektiv 

organisering av innkjøpsområdet.  

 

For å sikre oversikt og et helhetsbilde av 

kommunens samlede omstillingsbehov er det 

nødvendig å optimalisere bruk av lokale 

befolkningsprognoser og styringsdokumenter og -

verktøy. Et godt beslutningsgrunnlag for de 

folkevalgte og en felles forståelse av utfordringsbildet 

i hele organisasjonen må ivaretas gjennom et 

oversiktlig styringssystem, bruk av nøkkeltall og et 

langsiktig perspektiv på den økonomiske 

planleggingen.  

 
Utviklingsområder  

• Sikre effektiv systemutnyttelse i økonomienheten 
(O1) 

• Bidra til effektiv systemutnyttelse i organisasjonen 
samlet som støtteenhet (O1) 

• Sikre et godt beslutningsgrunnlag politisk (O1) 
 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

13,0 13,0 12,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Planlagt nedbemanning med 1 årsverk i 2019 jf. 
budsjettvedtak i kommunestyret. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

3,9 % 3,6 % 3,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Øyeren IKT 
Daglig leder Finn Borge 

Bakgrunn 
Øyeren IKT vil i prinsippet bli nedlagt 1/1-2020 
grunnet Fet kommunes innlemmelse i Lillestrøm.    
Et nytt samarbeid vil da oppstå. Utfasing av Fet 
kommune og etableringen av en ny IKT 
driftsorganisasjon vil prege 2019. Langsiktig vil 
oppnåelse av ny IKT drift strategi ha hovedfokus. 
Strategien har fokus på brukerstøtte, være 
virksomhetsnær og ivareta IKT forvaltningen som 
anses å være virksomhetsunderstøttende. 
 
Dette innebærer en full omstilling av virksomheten 
med nye løsninger og endret bemanning. 
Inntil videre er utviklingsområdene de sammen som 
tidligere. 
 
Utviklingsområder  

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

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

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

 

Kjerneoppgaver 
Øyeren IKT (ØIKT) skal sørge for:  

• At kommunens ansatte alltid har tilgjengelige IKT 
verktøy for å kunne utøve sin primærfunksjon  

• IKT hjelp og støtte for ansatte  

• At nødvendige IKT tjenester leveres til kommunene  

• Optimal IKT Økonomi og kostnadsstyring  

• Optimal og fremtidsrettet IKT plattform med god 
opplevd ytelse og funksjon for brukerne  

• Løpende forståelse for og kontroll over all IKT 
struktur/alle IKT systemer og sammenhengene 
mellom dem  

• Tilgangsstyring til og sikring av IKT systemer og 
data  

Årsverk 2017 2018* 2019**

14,6 14,6 14,6

* 2. tertial 2018  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

4,9 % 5,4 % 3,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Eiendomsenheten 
Eiendomssjef Terje Dalgård 

Bakgrunn 
Kompetanse og kunnskapsbasert forvaltning er 
essensielt for å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag 
og dermed god utnyttelse av ressursene. Eiendom er 
en kompleks og flerfaglig virksomhet som krever 
både teknisk, økonomisk, og juridisk kompetanse. 
 
Det er behov for å omstille eiendomsforvaltningen for 
at denne skal bli bærekraftig. Realverdien til 
eiendomsmassen er om lag 3 milliard kroner, og 
kommer til å øke betraktelig de neste årene som 
følge av store investeringer i bygninger. En 
forvaltning som ivaretar dette er derfor essensielt for 
å kunne ivareta kommunens tjenesteproduksjon og 
verdier i fremtiden.  
 
Enheten har som ambisjon innen 2023 å ha en 
organisasjon som kjennetegnes av kontinuerlig 
forbedring og innovasjon, at vi måler og har god 
kontroll på resultater, tydelig rolleforståelse og riktig 
kompetanse, effektive og gode arbeidsprosesser, og 
at vi ser på oss selv som en viktig tilrettelegger for 
effektive tjenester. På den måten skal vi tilrettelegge 
for gode tjenester i kommunen. 
 
Eiendomsenheten primære utviklingsområder fra 
2018 videreføres i 2019 - utvikle en bærekraftig 
eiendomsforvaltning og utvikle sentrumsområde på 
Fjerdingby. 
 
Utviklingsområder  

• Øke enhetens innovasjonskompetanse og -kultur. 
(O2, O3) 

• Gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt 
eiendomsstrategi. (O1) 

• Effektivisering av enhetens arbeidsformer, gå opp 
grensesnittet mot andre enheter og videreføre 
arbeid på arealeffektivitet. (O1, U2) 

• Videreutvikle systematikk og organisering for 
vedlikeholdsarbeid. (O1) 

• Videreutvikle sentrumsområdet sammen med 
andre interne og eksterne aktørene, og starte 
bygging av Ravinen. (T3, T4, U1, U2) 

 

Kjerneoppgaver 
Enheten har forvaltningsansvaret for kommunens 
bygningsmasse, og skal samarbeide tett med eier 
(kommunestyret) og brukere (fagtjenester) for å gi 
brukerne gode og effektive bygg til en lavest mulig 
kostnad. 
 
Forvaltningsansvaret består i å ivareta Forvaltning, 
Drift, Vedlikehold, og Utvikling (FDVU) for 
eiendomsmassen. Gjennom utvikling har eiendom 
også ansvaret som byggherre, samt forslagsstiller til 
enkelte reguleringssaker. 
 
Enheten forvalter noe i overkant av 80 000 
kvadratmeter fordelt på rundt 40 formålsbygg, samt 
innleide arealer, enheten har i tillegg oppgaver med å 
ivareta ulike former for service og transport.  
 
Enheten forvalter en boligmasse bestående av 213 
utleieboliger, hvor gjennomgangsboliger utgjør 115 
enheter.  
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

33,9 36,5 39,5

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Vedlikehold er planlagt styrket med 2 stillinger, samt 
at det planlegges ansettelse av en avdelingsleder for 
forvaltning. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

11,3 % 4,9 % 3,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Eiendom har hatt en betydelig forbedring av 
sykefraværet det siste året.  
 
Det er høyt fokus fra ledelsen på strukturering og 
systematisering av arbeidsprosesser og roller for at 
denne forbedringen skal være langsiktig og robust.  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Blystadlia skole og barnehage 
Rektor Sissel Berg 

Bakgrunn 
Utviklingsområder er valgt med bakgrunn i fjerde års 
oppfølging av Strategi for skoleeier 2015-2018 og 
første/andre års oppfølging av strategi for 
barnehageeier 2018-2021. I tillegg til enhetens egne 
utviklingsområder er det sentralt å bidra i det 
tverrfaglige samarbeidet gjennom BTI-modellen. Å 
forberede gode prosesser for implementering av nytt 
læreplanverk vil være sentralt, og skolens videre 
utviklingsarbeid må hele tiden ses i lys av dette. 
Resultater på elevundersøkelsen viser behov for 
systematisk arbeid med, og forbedring av, elevenes 
skolemiljø 
 
Resultater på kartlegginger og nasjonale prøver viser 
ujevne resultater fra år til år og krever videre fokus 
på arbeid med grunnleggende ferdigheter. 
Digitalisering vil fortsatt være en vesentlig 
innsatsfaktor og skal bidra til godt tilpassede 
pedagogiske tilbud til alle elever. Lærernes og 
barnehagepersonalets digitale kompetanse styrkes 
ytterligere gjennom ulike metoder og verktøy. 
 
Utviklingsområder 

• Læring og utvikling (T3, O3) 
- Digitalisering: Videreutvikle digital læring og 

administrative verktøy 
- Videreutvikle og sikre god kvalitet i 

systemarbeidet og oppfølging av §9a 
- Sikre tidlig innsats, tilrettelegge for og sikre 

plikten til intensiv opplæring 1.-4.trinn, i tråd med 
nye føringer i opplæringsloven 

- Kvalitetssikre leseopplæringen og styrke 
arbeidet med de grunnleggende ferdighetene 

 

• Enheten som organisasjon (T3, O2) 
- Ta i bruk digitale løsninger som bidrar til økt 

arbeidsflyt og styrket samarbeid og 
kommunikasjon 

 

• Styrke sammenheng og progresjon mellom 
barnehage og skole/SFO (T2, O3) 
- Videreutvikle Blystadliasamarbeidet 
 

• Sikre god kvalitet på barnehagetilbudet (O3, T3) 
- Styrke kvaliteten på relasjoner mellom barna og 

mellom barn og voksne 
- Utvikle ledergruppen med fokus på modig 

ledelse 
- For å bidra til et inkluderende og allsidig 

læringsmiljø skal vi utforske kreativ og skapende 
bruk av digitale verktøy sammen med barna 

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. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

38,3

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Ny bemanningsnorm for barnehagen trer i kraft 
01.08.2019 og vil gi en økning i bemanning på ett 
årsverk. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

5,8 % 2,0 % 6,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Enhetens sykefravær har over tid ligget innenfor mål 
for enheten. Likevel ønsker vi videre fokus på 
nærværsfaktorer og ulike tiltak for godt arbeidsmiljø. 
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Handlingsprogram 2019-2022 

Fjerdingby skole 
Rektor Inger-Jorun Andersen. 

Bakgrunn 
Kommunen har fokus på tverrfaglig samarbeid, 
digitalisering, vurdering for læring og fornyelse av 
læreplanverket i 2019. Fjerdingby skole tar 
utgangspunkt i disse føringene og vil arbeide med 
fornyingen av læreplanverket, bruk av digitale 
verktøy, lesing og regning. Vi vil også videreutvikle 
samarbeidet om overgangen mellom barnehage og 
skole og fortsette med å bevare og utvikle et trygt og 
godt skolemiljø. Vurdering for læring og et trygt og 
godt skolemiljø vil fungere som overordnede 
paraplyer for de utvalgte utviklingsområdene.  
 
Elevtallet er høyt i forhold til den kapasiteten 
skolebygget har. Dette stiller krav til arbeidet med 
organisering av skolehverdagen for elever og 
ansatte. 
 
Utviklingsområder  

• Gjennom læringsbrettene vil vi utvikle og ta i bruk 
gode arbeidsmetoder som gir bedre tilpasset 
opplæring og aktive elever. Vi vil også arbeide 
med å finne bedre vurderingsformer. (O1, O2, T3) 

• Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. 
Målet er å styrke utviklingen av elevenes 
dybdelæring og forståelse. Alle ansatte skal gjøre 
seg klare til å arbeide etter den nye planen. (T3) 

• Vi ønsker å forbedre leseundervisningen på 3. og 
4. trinn og vil derfor implementere kommunens 
Leseplan for den videre leseopplæringa. (T3) 

• Vi implementerer en felles kommunal Plan for 
tidlig innsats i regning. Vi ønsker å forbedre 
undervisningen og rutinene våre for kartlegging og 
oppfølging. (T3) 

• Samarbeidet om overgangen mellom barnehage 
og skole er viktig for at førsteklassingene våre får 
en trygg og god start på skole og SFO. Arbeidet 
vil bli satset på i 2019. (T3, O1) 

 
 
 

•  

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. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

41,9 40,9 40,9

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

5,8 % 8,6 % 5,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Løvenstad skole 
Rektor Johan Otterlei Blomqvist 

Bakgrunn 
Føringer i handlingsprogrammet er knyttet til sikring 
av elevenes skolemiljø og livsmestring. Digitalisering 
som bidrar til tilpassede pedagogiske tilbud med 
moderne verktøy, høy digital kompetanse, bedre 
informasjonsflyt og effektive administrative løsninger 
er også blant føringene. Tverrfaglig samarbeid samt 
fornying av læreplanverket er også føringer som 
skolens utviklingsområder vil bygge på. 
 
For Løvenstad skole er det særlig aktuelt å videre-
føre arbeidet med psykososialt skolemiljø og 
skoleidentitet. I tillegg skal tverrfaglig samarbeid og 
tidlig innsats vektlegges sammen med økt lærings-
trykk i grunnleggende ferdigheter og basisfag ved 
bruk av digitale verktøy og metoder. Forberedelse av 
fagfornyelsen og nytt læreplanverk skal ses i 
sammenheng med mulighetene bruk av læringsbrett 
medfører. Arbeid med felles verdigrunnlag, mål og 
retning, samt kompetanse- og kapasitetsutvikling er 
viktig grunnet mange nye lærere og delvis ny 
ledelse. 
 
Synkende elevtall på kort sikt er en utfordring som vil 
påvirke økonomisk ramme og bemanning betydelig i 
2019.  
 
Utviklingsområder  

• Videreutvikle og sikre at skolens system for sikring 
av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter 
§ 9A i opplæringsloven ivaretas. (T3) 

• Styrke tverrfaglig og systemisk samarbeid som gir 
god livskvalitet og styrker fysisk og psykisk helse 
samt mestring, trygghet og tilhørighetsfølelse. (T1, 
T2, T3, T4) 

• Videreføre implementering og kompetanseheving i 
bruk av digitale verktøy og arbeidsmetoder for økt 
læringsutbytte. Ivareta arbeid med tidlig innsats og 
oppfølging av læringsresultater vedrørende 
grunnleggende ferdigheter. (O1, O2) 

• Styrke organisasjonens profesjonsfaglige 
kompetanse, kapasitet, verdigrunnlag og felles 
mål. (O2, O3) 

 
 
 
 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

29,7

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

6,6 % 5,8 % 6,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Nordby skole 
Fungerende rektor Elisabeth Aandalen 

Bakgrunn 
Føringer i handlingsprogrammet er knyttet til 
folkehelse og livsmestring, digitalisering og fornying 
av læreplanverket. Skolens utviklingsområder vil 
bygge på disse, strategielementer i skoleeiers 
strategi med fjerde års oppfølging, og revidert 
strategi for skoleeier som kommer i 2019.  
 
Kvalifiserte lærere er nødvendig for å sikre et godt 
læringsutbytte for elevene. Skolen jobber videre med 
å rekruttere lærere som oppfyller dagens 
kompetansekrav.  
 
Ledelse og ansatte prioriterer arbeid med elevenes 
skolemiljø høyt og i samsvar med skolens plan for 
dette. 
 
I tillegg til enhetens egne utviklingsområder er det 
sentralt å bidra i utviklingen av det tverrfaglige 
samarbeidet, BTI (Bedre tverrfaglig innsats). 
 
Utviklingsområder  

• Økt sammenheng og kontinuitet i læringsløpet 
mellom barnehage – skole/SFO. (T2, O3) 

• Videreutvikle og sikre at skolens system for sikring 
av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter 
§9A i opplæringsloven ivaretas. (T2, O3)  

• Sikre tidlig innsats og intensiv opplæring ved 
behov for elever på 1.–4. trinn. (T3)   

• Digitalisering som bidrar til gode tilpassede 
pedagogiske tilbud og økt læringsutbytte. (T3) 

• Digitale løsninger for å øke arbeidsflyten og styrke 
samarbeid og kommunikasjon. (O1, O2) 

 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

16,3 16,5 17,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

6,6 % 9,1 % 7,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Rud skole 
Rektor Øystein Hellum 

Bakgrunn 
Et høyt elevtall vil fortsatt være en utfordring i årene 
som kommer. Arbeidet med å utnytte arealene best 
mulig for både elever og ansatte fortsetter.   
 
Føringer i handlingsprogrammet er knyttet til 
tverrfaglig samarbeid, digitalisering og fornying av 
læreplanverket. For Rud skole er det særlig aktuelt å 
vektlegge områder fra skoleeiers strategi, med fokus 
på systemarbeid for vurdering for læring, 
distriktsamarbeid med barnehager og 
digitaliseringsstrategi for administrativt – og 
pedagogisk arbeid. Videreføring av Rud som en 
lærende organisasjon styrkes med fokus på 
medvirkning og profesjonsfaglig utvikling. 
 
Utviklingsområder  

• Sikre at skolens forebyggende arbeid oppfyller 
aktivitetsplikten etter § 9A i opplæringsloven. (T3)  

• Implementere bruk av digitale verktøy for økt 
læringsutbytte, i tråd med prinsipper for vurdering 
for læring. (O1)  

• Styrke system for tidlig innsats ved skolen. 
Tverrfaglige arbeid, overgang skole – barnehage 
og helhetlig arbeid Skole-SFO. (O1)  

• Sikre oppfølging og bygging av profesjonsfaglig 
kompetanse og kapasitet. (O2, O3)  

• Effektivisere administrative prosesser ved å øke 
kompetanse i bruk av digitalt system i Rælingen. 
(O1) 

• Uttrykke foreldre- og nærmiljøets bidrag til 
læringsmiljøet, i samarbeid med foresatte. (T4) 

• Sikre at skoleanlegget ivaretar krav for 
nærskoleanlegg. (U3) 

 

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. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

46,8

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

9,3 % 11,5 % 7,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Marikollen ungdomsskole 
Rektor Ole Kristian Hauan 

Bakgrunn 
Etter to omfattende ombyggingsperioder, inkludert 
Fine i 2017, inntar vi nå nye flotte lokaler til mat og 
helse, naturfag, kontorfløy og en innbydende foajé. 
Vi vil fokusere på bruken av disse områdene for å 
bygge en positiv kultur. 
 
Vi vil ha fortsatt fokus på systemarbeid i vurdering for 
læring med digital teknologi, skolemiljø og 
realfagsstrategi som inngår i fjerdeårs oppfølging av 
Strategi for skoleeier 2015 - 2018. Skolen vil styrke 
tverrfaglig samarbeid med støtteenheter. 
 
Utviklingsområder  

• Digitalisering av læringsarbeidet styrker 
kommunikasjon, underveisvurdering og aktiv 
læring. (O1) 

• Fagene utvikler fagplaner mot ny læreplan i 2020 
(O1) 

• Sikre tverrfaglig pedagogisk og sosialpedagogisk 
utvikling i forbindelse med «Bedre Tverrfaglig 
Innsats» BTI og International Child Development 
Program, ICDP, på Fine. (T3, O1) 

• Videreføre implementering og kompetanseheving i 
administrativ bruk av digitale verktøy for å 
effektivisere arbeidet og god informasjonsflyt (O1, 
O2) 

• Involvering av personalet og brukere og 
systematisk ledelsesutvikling skaper felles kultur, 
verdier og mål på Fine og ungdomsskolen (O3) 

•  
 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

48,3

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

5,1 % 9,3 % 5,1 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Sandbekken ungdomsskole 
Rektor Gina Kveen 

Bakgrunn 
Arbeidet med å utnytte arealene for både elever og 
ansatte mer hensiktsmessig fortsetter.   
 
Føringer i handlingsprogrammet er knyttet til 
folkehelse og livsmestring, digitalisering og fornying 
av læreplanverket. Skolens utviklingsområder vil 
bygge på disse, strategielementer i skoleeiers 
strategi med fjerde års oppfølging, og revidert 
strategi for skoleeier som kommer i 2019.  
 
Forberedelse av fagfornyelsen og nytt læreplanverk 
ses i sammenheng med mulighetene bruk av 
læringsbrett gir.  
 
Systemarbeid med vurdering for læring, skolemiljø 
og realfagsstrategi inngår i fjerde års oppfølging av 
strategi for skoleeier 
 
Fokuset på folkehelse og livsmestring medfører 
bidrag til å styrke det tverrfaglige arbeidet og å 
videreutvikle skolens eget arbeid med psykisk 
helse.  
 
Utviklingsområder  

• Videreføre implementering og 
kompetanseheving i administrativ bruk av digitale 
verktøy for å effektivisere arbeidet og god 
informasjonsflyt. (O1, O2) 

• Videreføre implementering og 
kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale 
verktøy og arbeidsmetoder for økt læringsutbytte. 
(O1, O2) 

• Videreføre samarbeidet med Lørenskog 
kommune om matematikk og regning. (O1) 

• Videreføre arbeidet med Trygge voksne og et 
mer helhetlig arbeid med psykisk helse. (T1, T3, 
O1) 

• Styrke organisasjonens profesjonsfaglige 
kompetanse gjennom at ressurslærere tar i bruk 
metoden veiledning. (O3) 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

34,6 35,8 36,5

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

2,1 % 2,80 % 5,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Smestad skole 
Rektor Elisabeth Aandalen 

Bakgrunn 
Utbygging av skolen går etter planen. Bygget 
ferdigstilles i mars, uteområdene i løpet av 
sommeren. Skolen tas i bruk i sin helhet fra august 
2019. Elevtallsveksten fortsetter, og alle klassebaser 
vil bli benyttet. Vi ser fram til å ta i bruk den nye 
flerbrukshallen, samt å få tilbake musikkrom, kunst- 
og håndverksavdeling/naturfagrom. 
 
Føringer i handlingsprogrammet er knyttet til 
folkehelse og livsmestring, digitalisering og fornying 
av læreplanverket. Skolens utviklingsområder vil 
bygge på disse, strategielementer i skoleeiers 
strategi med fjerde års oppfølging, og revidert 
strategi for skoleeier som kommer i 2019.  
 
I tillegg til enhetens egne utviklingsområder er det 
sentralt å bidra i det tverrfaglige samarbeidet, BTI 
(Bedre Tverrfaglig Innsats). 
 
Utviklingsområder  

• Økt sammenheng og kontinuitet i læringsløpet 
mellom barnehage – skole/SFO. (T2, O3) 

• Videreutvikle og sikre at skolens system for sikring 
av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter 
§9A i opplæringsloven ivaretas (T3) 

• Sikre tidlig innsats og intensiv opplæring ved 
behov for elever på 1–4. trinn. (T3) 

• Digitalisering som bidrar til gode tilpassede 
pedagogiske tilbud og økt læringsutbytte for 
elevene. (T3) 

• Digitale løsninger for å øke arbeidsflyten og styrke 
samarbeid og kommunikasjon. (O1, O2) 

 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

40,2 44,6 46,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

11,2 % 10,7 % 7,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Sannum barnehage 
Barnehageleder Per Olaf Steinsland 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. 
Rammeplanen bygger på blant annet 
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om 
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets beste 
og barnets rett til å bli hørt er viktige grunnprinsipper 
som vi må reflektere over og avstemme vår praksis i 
forhold til. Rammeplanen er et juridisk bindende 
dokument med rundt 200 forpliktelser til hva 
barnehagen og personalet skal gjøre eller bidra med. 
 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer barnehagen gjør. Barnehagens 
utviklingsområder blir fulgt opp i tråd med 
strategielementer og første/andre års oppfølging av 
strategien. Et godt omsorgsmiljø er et miljø med god 
kvalitet på relasjoner mellom menneskene som er 
der. For å skape et godt omsorgsmiljø trenger vi en 
god tilbakemeldingskultur. Vi vil skape gode 
relasjoner blant annet ved å støtte barna i lek.        
 
Rælingen kommune skal i perioden 2018-2023 delta 
i fylkeskommunens folkehelseprogram på området 
psykisk helse hos barn og unge. Barnehagene har 
forpliktet seg til å bidra i prosjektene Trygg oppvekst 
og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).  
 
Samarbeidet mellom barnehagene og skolen på 
Fjerdingby ble startet i 2018 og vil videreutvikles i 
2019 for å sikre god overgang fra barnehage til 
skole. 
 
Utviklingsområder  

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal vi utforske kreativ og skapende 
bruk av digitale verktøy sammen med barna. (T3, 
O3) 

• Barnehagene skal jobbe med å styrke kvaliteten 
på relasjonene i barnehagen, mellom barna og 
mellom barn og voksne. (O1, O3) 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

20,5 20,5 21,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

11,5 % 8,9 % 7,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Elgen barnehage 
Barnehageleder Jane Ukkestad 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. 
Rammeplanen bygger på blant annet 
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om 
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets beste 
og barnets rett til å bli hørt er viktige grunnprinsipper 
som vi må reflektere over og avstemme vår praksis i 
forhold til. Rammeplanen er et juridisk bindende 
dokument med rundt 200 forpliktelser til hva 
barnehagen og personalet skal gjøre eller bidra med. 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer barnehagen gjør. Barnehagens 
utviklingsområder blir fulgt opp i tråd med 
strategielementer og første/andre års oppfølging av 
strategien. Barnehagen skal fremme gode relasjoner 
og samhandling mellom voksne og barn og barna 
imellom. Personalet skal støtte barn i lek gjennom å 
veilede barna, inspirere til og gi rom for ulike typer lek 
både ute og inne. Vi skal jobbe med modig ledelse 
gjennom arbeid med refleksjon og skape en kultur for 
tilbakemeldinger. 
 
Rælingen kommune skal i perioden 2018-2023 delta i 
fylkeskommunens folkehelseprogram på området 
psykisk helse hos barn og unge. Barnehagene har 
forpliktet seg til å bidra i prosjektene Trygg oppvekst 
og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).  
 
Utviklingsområder  

• Barnehagen skal jobbe med å styrke kvaliteten på 
relasjonene mellom barna og mellom barn og 
voksne. (O1, O3) 

• Styrke ledergruppens faglige ledelse og inkludere 
alle medarbeidere i videreutvikling av barnehagen 
gjennom refleksjon og tilbakemeldinger. (O2, O3) 

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal vi utforske kreativ og skapende 
bruk av digitale verktøy sammen med barna. (T3, 
O3) 

• Styrke sammenheng og progresjon mellom 
barnehage og skole/SFO. (T3, O3) 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

13,9 14,0 15,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

14,1 % 23,6 % 7,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Løvlia barnehage 
Barnehageleder Hilde Halvorsen 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. 
Rammeplanen bygger på blant annet 
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om 
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets beste 
og barnets rett til å bli hørt er viktige grunnprinsipper 
som vi må reflektere over og avstemme vår praksis i 
forhold til. Rammeplanen er et juridisk bindende 
dokument med rundt 200 forpliktelser til hva 
barnehagen og personalet skal gjøre eller bidra med. 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer barnehagen gjør. Barnehagens 
utviklingsområder blir fulgt opp i tråd med 
strategielementer og første/andre års oppfølging av 
strategien. Vi skal jobbe videre med å istandsette 
personalet til å kunne gi en kunnskapsbasert støtte 
til barnas lekende relasjoner. Vi skal også jobbe med 
modig ledelse gjennom å bygge kultur for samarbeid 
og helhetlig tenkning til beste for barna og 
medarbeiderne.  
 
Rælingen kommune skal i perioden 2018-2023 delta  
i fylkeskommunens folkehelseprogram på området 
psykisk helse hos barn og unge. Barnehagene har 
forpliktet oss til å bidra i prosjektene Trygg oppvekst 
og Bedre tverrfaglig innsats (BTI). 
 
Utviklingsområder  

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal Rælingsbarnehagen utforske 
kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 
sammen med barna. (T3, O3) 

• En ledergruppe som er trygg i sitt lederskap og 
som finner styrke i samarbeidet om videreutvikling 
av barnehagen. (O2, O3) 

• Styrket kollektiv kapasitet om lekende relasjoner 
gjennom et felles begrepsapparat om lek og 
refleksjon over egen praksis. (T3, O3) 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

18,1 19,0 19,5

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Bemanningsnorm er innfridd og pedagognorm gir en 
økning i bemanning. Vi er noe overbemannet om vi 
får pedagoger til de to utlyste stillingene.  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

11,7 % 13,6 % 7,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Lilleborg barnehage 
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad   

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. 
Rammeplanen bygger på blant annet 
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om 
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets beste 
og barnets rett til å bli hørt er viktige grunnprinsipper 
som vi må reflektere over og avstemme vår praksis i 
forhold til. Rammeplanen er et juridisk bindende 
dokument med rundt 200 forpliktelser til hva 
barnehagen og personalet skal gjøre eller bidra med. 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer barnehagen gjør. Barnehagens 
utviklingsområder blir fulgt opp i tråd med 
strategielementer og første/andre års oppfølging av 
strategien. Vennskap mellom barn har stor betydning 
for barns opplevelse av mestring, trivsel og livsglede. 
Personalet må ha kunnskapsbasert kompetanse om 
relasjoner og hvordan dette påvirker barns utvikling 
og læring. Ledelse i barnehagen handler om å skape 
et best mulig tilbud til barn. Dette krever modige 
ledere i barnehagen. Ledere som tørr å ta valg og 
tørr å gi ansvar 
 
Rælingen kommune skal i perioden 2018-2023 delta  
i fylkeskommunens folkehelseprogram på området 
psykisk helse hos barn og unge. Barnehagene har 
forpliktet oss til å bidra i prosjektene Trygg oppvekst 
og Bedre tverrfaglig innsats (BTI). 
 
Utviklingsområder  

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal Rælingsbarnehagen utforske 
kreativ og skapene bruk av digitale verktøy samen 
med barna. (T3, O3)  

• Styrke det faglige fokuset hos ledere og 
medarbeidere i det daglige arbeidet. (T2, O3) 

• Styrke det tverrfaglige arbeidet og tidlig innsats, 
gjennom å implementere distriktsamarbeid med 
barnehager og skole. (T3, O1)  

 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

15,9 15,7 17,3

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

17,5 % 11,9 % 7,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Løvenstad barnehage 
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. R17 
bygger på blant annet Stortingsmeldingene 19 og 
21, samt Lov om Barnehager og FNs 
barnekonvensjon. Barnets beste og barnets rett til å 
bli hørt er viktige grunnprinsipper som vi må 
reflektere over og avstemme vår praksis i forhold til. 
Rammeplanen er et juridisk bindende dokument med 
rundt 200 forpliktelser til hva barnehagen og 
personalet skal gjøre eller bidra med. 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for 
Rælingsbarnehagens prioriteringer. 
Utviklingsområder prioriteres ut fra strategielementer 
og første/andre års oppfølging av strategien. Det 
siste året har vi jobbet med ledelse av oss selv og 
andre for å følge opp strategien modig ledelse. Med 
flere pedagoger i barnehagen ser vi behovet for å 
videreføre utviklingsarbeid på dette området. 
Utviklingsarbeid og god utnyttelse av menneskelige 
ressurser skal prioriteres. 
 
Løvenstad barnehage ble fra 01.08.2018 
ressursbarnehage for å ivareta barn som trenger 
ekstra støtte og tilrettelegging. Ordningen følger opp 
strategien et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø i 
strategi for barnehageeier. Ordningen fordrer at vi 
gjør flere tilpasninger i vår daglige drift, samt hever 
vår kompetanse på sentrale områder. 
 
Utviklingsområder  

• Et helhetlig og framoverlent pedagogisk lederteam 
som ivaretar god faglig ledelse av barnehagens 
pedagogiske arbeid. (O1, O3) 

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal Rælingsbarnehagen utforske 
kreativ- og skapende bruk av digitale verktøy 
sammen med barna. (T3, O3) 

• Videreutvikle Løvenstad barnehage som 
ressursbarnehage. (T3, O1) 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

15,2 17,8 19,6

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Ordningen med ressursbarnehage og full innføring av 
bemanningsnorm fra 01.08.19 gir en økning i årsverk. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

5,0 % 5,4 % 6,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Torva barnehage 
Barnehageleder Astrid Nyland 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. 
Rammeplanen bygger på blant annet 
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om 
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets beste 
og barnets rett til å bli hørt er viktige grunnprinsipper 
som vi må reflektere over og avstemme vår praksis i 
forhold til. Rammeplanen er et juridisk bindende 
dokument med rundt 200 forpliktelser til hva 
barnehagen og personalet skal gjøre eller bidra med. 
Strategi for barnehageeier gir føringer for hvilke 
prioriteringer barnehagen gjør. Barnehagens 
utviklingsområder blir fulgt opp i tråd med 
strategielementer og første/ andre års oppfølging av 
strategien. 
 
Barnehagene skal jobbe med å styrke kvaliteten på 
relasjonene i barnehagen, mellom barna og mellom 
barn og voksne. Det skal jobbes med ledelse på alle 
nivåer. Torva vil jobbe med Språkløyper, en nasjonal 
strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) 
Rælingen kommune skal i perioden 2018-2023 delta 
i fylkeskommunens folkehelseprogram på området 
psykisk helse hos barn og unge. Barnehagene har 
forpliktet seg til å bidra i prosjektene Trygg oppvekst 
og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).  
 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien, da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælings barnehagen. 
 
Utviklingsområder  

• Styrke kvaliteten på relasjoner mellom barna og 
mellom barn og voksne. (O2, O3) 

• Bidra til språklig mangfold for alle barn. (O2, O3) 

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal vi utforske kreativ og skapende 
bruk av digitale verktøy sammen med barna. (T3, 
O3)  

• Bidra inn i tverrfaglig samarbeid for et helhetlig 
opplegg for utvikling av livsmestring. (T3, O3) 

•  Skape felles forståelse og forpliktelse i enhetene 
for at Distrikssamarbeid gir bedre grunnlag for 
læring. (T3, O2) 

• Utvikle ledergruppa og skape en fremover lent og 
modige ledelse i utviklingen av barnehagen. (T2) 

 

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. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

17,6 17,0 17,7

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

10,0 % 5,2 % 6,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Heimen barnehage 
Barnehageleder Marit Hareide 

Bakgrunn 
Ny Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017. R17 
bygger på blant annet Stortingsmeldingene 19 og 
21, samt Lov om Barnehager og FNs 
barnekonvensjon. Barnets beste og barnets rett til å 
bli hørt er viktige grunnprinsipper som vi må 
reflektere over og avstemme vår praksis i forhold til. 
Rammeplanen er et juridisk bindende dokument med 
rundt 200 forpliktelser til hva barnehagen og 
personalet skal gjøre eller bidra med. 
Ett av de nye områdene i rammeplanen er 
barnehagens digitale praksis. Barnehagen må støtte 
barns interesse og nysgjerrighet knyttet til 
teknologien da digitale verktøy og medier nå er en 
del av barnekulturen. Dette blir et felles 
utviklingsområde for Rælingsbarnehagen. 
 
Strategi for barnehageeier gir føringer for 
Rælingsbarnehagens prioriteringer. 
Utviklingsområder prioriteres ut fra strategielementer 
og første/andre års oppfølging av strategien. Det 
siste året har vi jobbet med ledelse av oss selv og 
andre for å følge opp strategien modig ledelse. Med 
flere pedagoger i barnehagen ser vi behovet for å 
videreføre utviklingsarbeid på dette området. 
Utviklingsarbeid og god utnyttelse av menneskelige 
ressurser skal prioriteres. 
 
Heimen barnehage ble fra 01.08.2018 
ressursbarnehage for å ivareta barn som trenger 
ekstra støtte og tilrettelegging. Ordningen følger opp 
strategien et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø i 
strategi for barnehageeier. Ordningen fordrer at vi 
gjør flere tilpasninger i vår daglige drift, samt hever 
vår kompetanse på sentrale områder. 
 
Utviklingsområder  

• Et helhetlig og framover lent pedagogisk 
lederteam som ivaretar god faglig ledelse av 
barnehagens pedagogiske arbeid. (O1, O3) 

• For å bidra til et inkluderende og allsidig 
læringsmiljø skal Rælingsbarnehagen utforske 
kreativ- og skapende bruk av digitale verktøy 
sammen med barna. (T3, O3) 

• Videreutvikle Heimen barnehage som 
ressursbarnehage. (T3, O1) 

• Skape felles forståelse og forpliktelse i enhetene 
for at Rud distrikssamarbeid gir bedre grunnlag for 
læring. (T3, O2) 

 
 

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. 
 
Heimen har fra 01.08.18 et særlig ansvar for 
ivaretakelse av tilbud til barn med særlig behov for 
tilrettelegging (etter Barnehageloven § 19 a, g, h). 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

18,0 17,4 17,4

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

13,1 % 16,4 % 8,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Kultur- og fritidsenheten 
Kultursjef Rune Thieme 

Bakgrunn 
Sentrumsutviklingen på Fjerdingby med nytt 
kommunalt bygg «Ravinen kultur- og familiesenter» 
skal bidra til å styrke innbyggernes identitet, trivsel 
og tilhørighet. Samtidig som sentrumsutviklingen går 
over fra planleggingsfase til byggefase, skal 
kulturtjenestene videreutvikles. Samspillet med de 
frivillige står sentralt i hele prosessen.  
 
Digital informasjon og selvbetjeningsløsninger for 
kultur og fritidstilbudene i Rælingen skal 
videreutvikles.  
 
Strategiene for kulturskole, ungdomshus og bibliotek 
ble vedtatt i 2015 og skal rulleres i 2019. (O1) 
 
I tillegg til egne utviklingsmål, skal enheten bidra på 
prosjektene bedre tverrfaglig innsats (BTI) og 
programkommune folkehelse. (O1, T2) 
 
Utviklingsområder  

• Videreutvikle arena og arrangementsutvikling er 
sentralt for å bedre publikumsopplevelsen og 
deltageroppslutningen på kulturarrangementer. 
(T4) 

• Tilgjengelig gjøre informasjon og utvikle nye 
holdningsskapende aktiviteter som oppfølging av 
KDP for kulturminner og kulturmiljøer. (T1, O1) 

• Ivareta og bidra til å utvikle lærende nettverk for å 
bygge kompetanse på tvers av enheter. (O1, O2) 

• Videreutvikle system for å sikre god kvalitet i 
tjenestene i møte med brukerne. (O1, O3) 

 
 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

20,5 20,5 21,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019   
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

2,2 % 2,3 % 3,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Antall møter med frivillige 
Besøkstall og arrangementer bibliotek 
Antall plasser og kostnader pr plass kulturskole 
Venteliste kulturskole 
Besøkstall og arrangementer kulturskole 
Besøkstall ungdomshus 
Antall deltakere UKM 
Antall saker til behandling ungdomsrådet 
Antall betalende i Marikollen kultursal 
Antall brukere i badene 
Antall deltakere i kulturuka 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Enhet familie og helse 
Enhetsleder Brynhild Belsom 

Bakgrunn 
Tjenestene enheten tilbyr er under press som følge 
av befolkningsvekst og økte forventninger til 
tjenestetilbudet fra sentrale myndigheter og barn, 
ungdom og familiene deres. Enheten har et særlig 
ansvar for å bidra til tidlig innsats og forebygging, og 
arbeider med å videreutvikle tverrfaglige tjenester. 
Enheten mottar store statlige tilskudd knyttet til 
stillinger for barnevern og forebyggende 
helsetjenester, og ift antall bosatte flyktninger. 
 
Enheten vil håndtere økt befolkning og økte krav, 
ved å effektivisere arbeidsformer og digitalisere, og å 
søke aktuelle statlige midler til drift og 
endringsarbeid. Fortsatt lavt antall flyktninger kan gi 
behov for tilpasninger av driften i flyktningetjenesten 
utover tilpasninger som er foretatt. 
 
Utviklingsområder  

• Bidra i utviklingen av et godt tjenestetilbud til en 
økende befolkning gjennom Ravinen kultur- og 
familiesenter. Utvikling av en tverrfaglig ledelse for 
enheten. (T1, T2, T3, T4, U1, O1, O2, O3) 

• Bidra til tilpasning av tjenestetilbudet til økt 
investeringsnivå. Særlig fokus på potensiale til 
bedring av tverrfaglig samarbeid gjennom god 
bruk av tilgjengelige digitale verktøy. (T1, O1, O2) 

• Utvikle handlingsveiledere for tidlig innsats og det 
tverrfaglige samarbeidet gjennom bruk av 
metodikken BTI-bedre tverrfaglig innsats (T1, T3, 
O1, O3) 

• Oppfølging av evaluering PPT (T1, T3, O1) 

• Bidra inn i skole og barnehage med utvikling av 
helhetlig opplegg for utvikling av livsmestring 
gjennom program for folkehelse (T1, T3, O2) 

• Barnevernet deltar i kompetansetiltak i regi av 
fylkesmannen. BTI vil bli brukt også for å gi 
kommunalt ansatte bedre kunnskap om 
barnevernet. (T3, O2) 

• Systematisere bruken av risiko- og 
sårbarhetsanalyse som metode og utvikle en 
felles avvikskultur (O1) 

• Ved behov foreta tilpasning av aktivitet til redusert 
antall flyktninger. (T1, T3, O1) 

• Implementere og videreutvikle rutiner og 
gruppetiltak for barn som pårørende og øvrig 
pårørendearbeid. (T1, T3, O2) 

• Tverrfaglig praksis, samarbeid med OsloMet om 
praksisopplæring. (T1) 

Kjerneoppgaver 
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege, 
fastlegeordningen og fysioterapeuter med kommunal 
hjemmel. Miljørettet helsevern. Forebyggende 
helsetjenester m barnefysioterapi. 
Barneverntjenesten. PP-tjenesten. Flyktning- og 
inkluderingstjenesten. Lederansvar SafiRutvalget. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

59,7 62,0 62,7

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 
Økning fra 2017 til 2018 skyldes statlige 
tilskuddsmidler. 
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

4,9 % 5,7 % 5,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Avvik i Kvalitetslosen 
Antall barn med tiltak i barnevern 
Antall fødsler 
Andel i arbeid eller utdanning etter introprogrammet 
Antall aktive saker i PPT 
Antall med fastlege i Rælingen 
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Handlingsprogram 2019-2022 

Nav 
Konst. Nav-leder Jørgen Myhl 

Bakgrunn 
Enheten har i inneværende år hatt en nedgang i 
brukere på dagpenger, antall langtidsledige og 
brukere på helserelaterte ytelser. Sosialhjelpsutgifter 
har holdt seg på et stabilt moderat nivå. I 2019 vil vi 
ha fokus på samhandling på tvers i kommunen for å 
bidra til en bedre tjenestekvalitet. Viktige 
utviklingsområder for 2019 er å ta i bruk nye digitale 
løsninger og kompetanseutvikling av ansatte 
innenfor området inkluderingskompetanse. Vi ser at 
brukerperspektivet i for liten grad er hørt i tjenestene 
våre, og i 2019 vil vi derfor gjennomføre en 
omfattende brukerundersøkelse. Enheten har i tillegg 
til utviklingsområdene nedenfor forpliktet seg til 
samarbeid med EFH innenfor en rekke områder 
samt med organisasjonsenheten om etableringen av 
et felles mottak sammen med servicetorget 
 
Utviklingsområder  

• Nav og kulturenheten vil fortsatt jobbe med å sikre 
at barn i lavinntektsfamilier får et aktivitetstilbud, 
og vil vurdere ulike tiltak for å få til en større grad 
av treffsikkerhet og individuell tilpasning. (T1, T2, 
T3, T5, O1, O2)   

• Nav og avdeling psykisk helse og avhengighet vil 
samarbeide om videreutvikling av arbeidsrettede 
tjenester rettet mot brukere med psykiske lidelser 
og/eller rusproblemer. (T1, T2, O1, O2, O3) 

• Gjennomføring av brukerundersøkelse gjennom 
kvalitative intervjuer av et representativt utvalg av 
enhetens brukere. (O1, O2, O3) 

• Kontoret vil ha fokus på at nye digitale verktøy tas 
i bruk og den gevinstrealisering som ligger i 
digitalisering. (O1, O2) 

• Utvikle tilbudet på aktivitetsrommet slik at det er 
relevant for flere brukergrupper. Skal ses i 
sammenheng og koordineres med tilbudet til 
ROAS, Aktivum og Ressurssenteret. (O1, O2, T1, 
T2) 

• Videreutvikling av ansattes kompetanse gjennom 
opplæring og økt fokus på inkluderings 
kompetanse og SE-metodikk. (O1, O2) 

• Et fortsatt fokus på oppfølging av sykmeldte og 
nærværsarbeid, med spesielt fokus på aktivitet og 
kosthold som et ledd i utviklingen av HMS-
arbeidet. (O1, T1, T2) 

 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

15,2 14,7 14,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

10,3 % 4,5 % 5,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Dagpenger 
Sosialhjelp 
Arbeidsavklaringspenger 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Hjemmebaserte tjenester 
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen 

Bakgrunn 
Organisatorisk endring fra 1.1.19 der korttids- og 
rehabiliteringsavdelingen blir en del av 
hjemmebaserte tjenester, og samlokaliserte boliger 
blir en del av institusjonstjenester. Lokalt KAD 
(Kommunal akutt døgnplass) og lindrende plasser 
skal driftes lokalt fra 2020. 
 
For å klare fremtidens utfordringer må vi endre 
måten vi gir tjenester på. Vi må ta i bruk 
velferdsteknologi innen alle avdelinger og etablere 
flere gruppetilbud innen psykisk helse avhengighet.  
Samhandling med frivillige og pårørende må styrkes. 
En klar dreining fra institusjonsbasert omsorg til 
hjemmebaserte tjenester med mestring og 
egenomsorg i fokus. Det er økende grad av 
avanserte tekniske sykepleieroppdrag som skal 
løses i hjemmet. 
 
BrukerPlan har gjennom flere år pekt på behov for 
bedre ettervern og dagaktivitetstilbud for mennesker 
med utfordringer knyttet til rusavhengighet.   
 
Utviklingsområder  

• Behovskartlegging av digital og faglig grunn-
kompetanse og opplæringstiltak. (O1, O2, O3) 

• Velferdsteknoligi før kompenserende tjenester. 
(O1, O2, O3, T1, T2, T3, T4, T5) 

• Styrke kompetanse og samhandling for pårørende 
og frivillighetsarbeid. (T1, T2, T3, T4, T5, O1, O2, 
O3) 

• Ta i bruk nytt tverrfaglig tjenesteforløp for 
hjemmeboende, korttids og rehabiliterings-
avdelingen, inkludert lokalt KAD og lindrende 
plasser. (O1, O2, O3) 

• Sikre strategier og tiltak i vedtatt planverk og 
rapporter nasjonalt og for RK herunder bla. 
Tilstands-rapporten, digitaliseringsstrategien, 
helse og omsorgsplanen, temaplan for POA, 
demensplanen, Nasjonal handlingsplan for bedre 
kosthold (2017-2020), Veileder om pårørende i 
helse- og omsorgstjenesten. (T1, T2, T3, T4, T5, 
O1, O2, O3) 

 
 

Kjerneoppgaver 
Hjemmebaserte tjenester som trygghets og 
velferdsteknologi, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
demensteam, korttid og rehabiliteringsplasser, 
kommunale utleieboliger med og uten fast 
bemanning, heldøgnbemannede omsorgsboliger, 
trygghetsalarmer, bistand og 1. linjebehandling innen 
psykisk helse og rus. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

80,0 91,3 86,5

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019 med organisatoriske endringer  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

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

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019 med organisatoriske endringer  
 
Nøkkeltall 
Antall avvik i Kvalitetslosen 
Antall avvik i Profil 
Andel høyskoleutdannet 
Andel faglærte 
Andel ufaglærte 
 
Antall aktive brukere ved utgangen av året  

- Hjemmesykepleie 
- Støttesamtaler til palliativ omsorg 
- Multidose 
- Hjemmehjelp 
- Booppfølgertjenesten 
- Psykisk helseteam 
- Ambulerende team 
- Rusteam 
- Demensteam 
- Trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi 

 
Antall avsluttede brukere gjennom året. 
Antall korttids, rehabiliterings og avlastningsopphold.  
Antall deltagere på gruppebehandling/tilbud 
Samhandling med frivilligheten 

 
 
 
 



 
 

 28 

Handlingsprogram 2019-2022 

Institusjonstjenester 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid 

Bakgrunn 
Løvenstadtunet skal samle tjenester til 
langtidsbeboere. Tjenestene er organisert med 
personorientert omsorg som sikrer 
brukermedvirkning. Det blir lagt stor vekt på 
samarbeid med pårørende og frivillige.  
 
Ahus skriver ut sykere og flere uavklarte pasienter. 
Etiske dilemma knyttet til hvor aktiv behandlingen 
skal være blir overlatt til kommunen. Dette øker 
spesielt presset på lege, sykepleiere og behov for 
utstyr og medisiner. 
 
Økende andel eldre personer med psykisk sykdom, 
rusproblemer og alvorlig somatisk sykdom trenger 
heldøgns pleie og omsorg. Dette utfordrer 
avdelingene.  
 
Det er større konkurranse om sykepleierne, og det 
har blitt mer krevende å rekruttere og beholde denne 
kompetansen. 
 
Utviklingsområder  

• Samlokalisere tilbud til brukere med behov for 
heldøgns tjenester ved å integrere Samlokalisert 
avdeling samt flytte langtidsavdeling fra 
Fjerdingby omsorgssenter til Løvenstadtunet 3. 
etg. (O1) 

• Tjenester skal tilpasses gjennom fagutvikling, 
forventningsavklaring, brukerdialog, tverrfaglig 
samarbeid, avklaring av grensesnitt og god 
disponering av ressurser. (O1)  

• Rekruttere, beholde og øke kompetansen til 
medarbeidere. (T1, O2)  

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

• Øke nærværet blant ansatte. (O2, O3)  

• Digitalisering og videreutvikling i bruk av 
velferdsteknologi. (O1)  

• Videreutvikle samarbeidet med frivillige, 
nærmiljøet og pårørende. (T1, T5) 
 

 
 

Kjerneoppgaver 
Drift av Løvenstadtunet med institusjonsplasser for 
brukere med somatisk sykdom, kognitiv svikt/demens, 
produksjonskjøkken, heldøgns bemannet 
omsorgsbolig, dagsenter, vaskeri samt drift av 
Fjerdingby omsorgssenter med dagsenter, vaskeri og 
transport av dagsenterpasienter. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

110,5 113,8 117,7

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

9,8 % 11,0 % 9,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Antall institusjonsplasser 
Antall korttidsopphold og avlastningsopphold 
Antall brukere på dagsenter 
Avvik i Kvalitetslosen 
Avvik i Profil 
Andel høyskoleutdannede 
Andel fagarbeidere 
Gjennomsnitt medarbeidertilfredshet 
Gjennomsnitt bruker/pårørendetilfredshet 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Tilrettelagte tjenester 
Enhetsleder Siv Feie Stevenson 

Bakgrunn 
Det er beregnet vekst med ca 15 nye 
ressurskrevende tjenestemottakere ved henholdsvis 
aktivitetssenteret og boligene innen 2022. 
Tjenestene er godt organisert, med fokus på 
brukernes ressurser og brukermedvirkning.  
Enheten har brukere og pårørende med høye 
forventninger, samtidig som det er behov for å 
utnytte ressursene bedre, samt yte mer fleksible 
tjenester. Det er et potensial i digitalisering og 
benytte velferdsteknologi. 
 
Tjenestene møter krav om å ha færre ulike 
tjenesteytere rundt den enkelte bruker, samt 
redusere antall personer som har dispensasjon fra 
utdanningskrav ved vedtak om bruk av tvang.  
Det er stadig behov for flere ansatte med formell 
kompetanse, og beholde kvalifiserte, aktive 
medarbeidere med god rolleforståelse.  
 
Utviklingsområder  

• Tilpasse drift til endrede og nye brukerbehov med 
god ressursutnyttelse. (O1) 

• Øke kapasiteten gjennom påbygging av Buholen 
boliger og utvidelse av dagaktivitetslokaler. (O1) 

• Bidra til et mer differensiert og meningsfullt 
dagaktivitetstilbud i samarbeid med Aktivum, Nav, 
psykisk helse og frivillige. (O1, T1, T5) 

• Mobilisering av pårørende, nettverk og frivillige 
samt optimalisere brukers ressurser og mestring. 
(O1, T1, T5) 

• Rekruttere, beholde og øke andel formelt 
kvalifiserte medarbeidere, samt utnytte 
kompetansen bedre på tvers i organisasjonen. 
(T1, O2) 

• Videreutvikle organisasjonskulturen og realisere 
potensialet i «ledelse helt ut». (O3) 

• Digitalisering og videreutvikling i bruk av 
velferdsteknologi. (O1) 

 

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

Årsverk 2017 2018* 2019**

86,2 94,0 104,8

* i drift 2. tertial 2018 

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

9,6 % 10,2 % 8,5 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Antall avvik i Kvalitetslosen og Profil 
Antall truende episoder per årsverk 
Andel høyskoleutdannede og fagarbeidere 
Gj.sn. medarbeider- og pårørendetilfredshet 
Gj.sn. vedtakstid heldøgnstjeneste 
Gj.sn. vedtakstid ambulerende tjeneste 
 
Antall vedtak pr. tjeneste innen boliger: 

- Kjøp av praktisk bistand 
- Bo- og miljøarbeidertjenester 
- Avlastning i bolig 
- Barnebolig 

 
Dagaktivitetssenteret: 

- Antall vedtak 
- Gj.sn. antall brukere åpne dager 
- Gj.sn. antall brukere Roas 
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
Enhetsleder R. Victoria Frogner Michelsen 

Bakgrunn 
Det er et mål at velferdsteknologi skal være første 
valg for å dekke nødvendige behov. Innbyggerne 
skal oppleve å mestre egen livssituasjon ved hjelp av 
teknologiske løsninger der dette er forsvarlig. For å 
få til bedre pasientforløp er det avgjørende med 
felles forståelse for at flere pasienter kan ivaretas i 
eget hjem, både blant innbyggere, pårørende, 
medarbeidere og spesialisthelsetjenesten. Sett i 
sammenheng med at innbyggerne har stadig økende 
fokus på rettigheter, og at kommunens tjenester skal 
kompensere for endringer som har medført endret 
standard eller livskvalitet, må kommunens 
medarbeidere styrkes i dialogen for enhetlig 
informasjon, tydelige beskrivelser av kommunens 
tjenestenivå og standarder, kriterier og fokus fra 
rettigheter til ressurser. Kommunens helse- og 
omsorgstjenester er kommet lenger med mer 
individuelt tilpassede og fleksible tjenester, samtidig 
som dette medfører lengre prosess før hver enkelt 
tjenestepakke «landes». Dette fører antageligvis 
også til at innbyggere hyppigere ber om endring av 
tjenestetilbud for tilpasning til kontinuerlige endringer 
i livssituasjon. Alle tjenestetilbud krever altså mer 
forarbeid, flere undersøkelser, kontakt med flere 
parter og økt administrasjon for kommunens 
medarbeidere. Med dagens ressurser går dette 
utover oppfølging av oppdragstakere og private 
leverandører. Økt bruk av private leverandører for å 
ivareta behovet for avlastning i institusjon barn/unge 
er en bekymring. Tjenestekontoret jobber løpende 
med å holde nøkternt og forsvarlig nivå på tjenester. 
Gode digitale løsninger for kommunikasjon og 
saksbehandling vil frigjøre kapasitet til oppfølging av 
enkeltsaker og ventelister. Videre organiseres større 
deler av fysioterapitilbudet som grupper fremfor 
individuell behandling, i tillegg til at forebyggende 
tiltak som økt aktivisering/ rehabilitering på 
dagsenter ikke kan prioriteres. Dette er dog viktige 
tiltak for å nå målet om at alle skal bo hjemme lengst 
mulig. Økt bruk av terapeuter for mer ADL-trening og 
hverdagsrehabilitering inn i tjenestene, i tillegg til økt 
bruk av velferdsteknologi vil gi langsiktig gevinst. 
 
Utviklingsområder  

• Utnytte potensialet i digitale verktøy (T4, T5, O1, 
O2, O3) 
- for å oppnå enklere prosesser for medarbeidere 
og innbyggere, raskere saksbehandling, tjenester 
med fokus på egenmestring samt mer fornøyde 
og ansvarliggjorte innbyggere.  

Kjerneoppgaver 
Enheten behandler alle søknader om helse- og 
omsorgstjenester samt kommunale utleieboliger. 
Enheten drifter selv tjenestene fysio- og ergoterapi, 
hjelpemidler, frisklivssentral, støttekontakt, avlastning, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), personlig 
assistanse, omsorgsstønad, innsatsteam og 
forebyggende hjemmebesøk. Tjenestekontoret har 
rollen som kommunens koordinerende enhet i tillegg 
til overordnet systemansvar for boligsosialt arbeid og 
ikt-system i helse- og omsorgstjenestene. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

25,2 31,7 32,8

* 2. tertial 2018 m/ faste avlastere 5,4 årsverk

** Planlagt bemanning 2019 m/faste avlastere 5,4 årsverk  
 
Økt årsverk grunnet forskrift om arbeidstid for 
avlastere. Videre er det økt ressurs til drift av egne 
tjenester samt implementering av prosjekt 
kvinnehelse og smertemestring. I tillegg kommer 16,5 
årsverk med oppdragstakere.  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

6,9 % 5,2 % 3,5 %

* 1. halvår 2018  

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Antall behandlede saker 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
Antall individuelle planer/ koordinator 
Fakturerte overliggerdøgn Ahus 
Husstander på venteliste kom. utleiebolig u/tj. 
Personer på venteliste for opphold i sykehjem 
Personer på venteliste hjelpemidler 
Personer på venteliste fysioterapi 

• Økt kompetanse på enhetlig dialog med brukere og 
pårørende (T3, T4, O1, O2, O3) 
- på en slik måte at holdninger endres, 
forventninger avklares, brukerens ressurser 
utnyttes og informasjon om aktivitetstilbud spres.  

• Økt tverrfaglig samarbeid (T1, O1, O2, O3) 
- som gir gevinst i form av felles forståelse, riktig og 
effektiv bruk av ressurser samt økt 
kompetansenivå internt i kommunen.  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Kommunalteknikk 
Kommunalteknisk sjef Arve Weng 

Bakgrunn 
Enheten har et bredt ansvarsområde og er involvert i 
mange gjøremål, og det ses på som nødvendig å 
forbedre informasjonen. For å videreutvikle 
tjenestene og informasjonen om disse, ønsker 
enheten også en tilbakemelding fra innbyggerne 
gjennom en brukerundersøkelse. Brukermedvirkning 
er viktig for en best mulig tjenesteyting, og enheten 
ønsker å jobbe videre for å videreutvikle dette.  
 
Enheten vil jobbe med intern kommunikasjon som en 
del av utvikling av organisasjon og effektiv drift. 
 
Enheten har arbeidet en mal for prosjekter, men i og 
med at prosjektporteføljen vokser, ses det på som 
nødvendig at disse malene videreutvikles og at det 
jobbes videre for enda bedre rapporteringsrutiner.  
For å sikre en best mulig leveranse av tjenester er 
det nødvendig med et kontinuerlig arbeid rundt 
organisering. Det ses derfor på som hensiktsmessig 
at dette arbeidet fortsetter.  
 
Etter mange års erfaring som kommunal grunneier, 
ser vi nødvendigheten av å gå igjennom kommunen 
for å dokumentere ulovlige tiltak på kommunal grunn. 
Arbeidet er et samarbeid mellom Kommunalteknikk 
og utbyggingsservice.  
 
Utviklingsområder  

• Internkommunikasjon (O1) 

• Brukermedvirkning/brukerundersøkelse (O1) 

• Kartlegging av ulovlige tiltak på kommunal grunn 
(O1) 

• Organisering (O1) 

 

Kjerneoppgaver 
Enheten har ansvar for utvikling og ivaretagelse av 
kommunens infrastruktur og alle kommunale 
friområder. 
 
Enheten har også ansvar for utvikling, prosjektering 
og gjennomføring av investeringsprosjekter, drift og 
vedlikehold av kommunale veier, gang- og 
sykkelveger, veilys, vann og avløp, fiber, 
idrettsanlegg og friluftsområder, renovasjon.  
 
Enheten har delegert politimyndighet i forbindelse 
med parkering og trafikkregulering. Samt 
budsjettansvar for brann- og feievesenet og 
eiendoms- og tilknytningsgebyrer. Enheten har også 
ansvar for kommunens vilt- og fiskeforvaltning. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

26,2 26,2 26,7

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

3,2 % 5,2 % 3,0 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
 
Nøkkeltall 
Vannforbruk pr. m3 
Levert avløp pr. m3 
Antall ileggelser 
Antall besøkende på Myrdammen 
Antall henvendelser på veienmin 
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Utbyggingsservice 
Plan- og bygningssjef John Hage 

Bakgrunn 
Gjennom flere år er det lagt ned betydelige ressurser 
for å tilrettelegge for vekst av kommunen. 
Prognosene viser at veksten, både i Rælingen og i 
regionen for øvrig, vil vedvare i årene fremover. I det 
vesentligste har utviklingen av nye boområder i de 
senere år foregått i Smestad/ Hektnerområdet.  
Både overordna føringer og kommunens egne planer 
legger opp til at fremtidig vekst i større grad skal 
foregå nord i kommunen, inn mot Lillestrøm og på 
Løvenstad. 
 
Utvikling av sentrumsområdet på Fjerdingby og 
boligområdene i Hansefellåsen, vil gi økt boligtilbud i 
det området som i regional plan for areal og 
transport er utpekt som prioritert tettsted i Rælingen. 
Ferdigstillelse av områdeplan for Dammensvika og 
igangsetting av områdeplan for Løvenstad vil gi 
grunnlag for vekst i «bybåndet». 
 
Videreutvikling av området ved Borgen 
/Borgensberget og områder sør for Rælingstunellen 
vil også på sikt gi en betydelig vekst i denne delen av 
kommunen.  
 
Vertskommunesamarbeidet om felles 
landbruksforvaltning som Rælingen, Lørenskog, 
Nittedal og Oslo har hatt med Skedsmo, avsluttes i 
2019. Skedsmo/Lillestrøm kommune ønsker ikke et 
fortsatt samarbeid og Rælingen og de øvrige 
kommunene må derfor i løpet av 2019 avklare 
hvordan landbruksforvaltningen skal organiseres 
fremover.  
 
For å ta gode og langsiktige valgt i kommunens 
arealplanlegging, må det sikres at kommunen som 
forberedelse til revidering av kommuneplanens 
arealdel, har en tilstrekkelig oversikt over og 
formening om behovet for, utredninger og analyser 
som må gjøres i forbindelse med denne. 
 
Utviklingsområder  

• Forberedelse og forarbeid knyttet til revidering av 
kommuneplanens arealdel og arbeid med 
kommunal planstrategi (O1) 

• Avklare organisering av kommunens 
landbruksoppgaver (O1) 

• Kartlegging av ulovlige tiltak på kommunal grunn 
(O1) 

Kjerneoppgaver 
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling 
og utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, 
forurensingsloven 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. 
 

Årsverk 2017 2018* 2019**

13,0 14,0 14,0

* 2. tertial 2018

** Planlagt bemanning 2019  
 

Sykefravær 2017 2018* 2019**

5,3 % 1,7 % 3,2 %

* 1. halvår 2018

** Mål for sykefravær 2019  
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Prosjektsider 
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Rehabilitering kommunale bygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

Bakgrunn 
Det ble i 2017 gjennomført en revisjon av 
tilstandsrapporten. Det estimeres et etterslep på 250 
millioner kroner, justert for bygg som er planlagt 
utfaset/solgt/revet. Kvalitetsnivået og kostnad er satt 
i forhold til å bringe bygget tilbake i den stand det er 
bygget i. Det er ikke estimert kostnader i forhold til lå 
bringe bygge opp til dagens standard, det ville blitt 
en uhensiktsmessig høy kostnad. Den årlige 
bevilgningen skal finansiere investeringstiltak knyttet 
til behov avdekket i tilstandsrapporten.  
 
Tilstandsrapporten skal brukes som underlag for å 
utvikle en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. 
Prosjektet baserer seg på en nøktern årlig 
rammebevilgning. I forhold til nivå på 
vedlikeholdsetterslep er det ikke mulig å hente inn alt 
etterslepet gjennom denne bevilgningen, men det vil 
også være enkelt prosjekter som vil hente inn 
vedlikeholdsetterslep. 
 
Fremdrift  
Eiendomsenheten har i 2018 utarbeidet en 
vedlikeholdsplan basert på siste tilstandsrapport.  
 
Vedlikeholdsplanen har kartlagt etterslep og 
særskilte behov samt skissert prioriterte oppdrag for 
de 4 neste år. Dette er en omfattende og kontinuerlig 
jobb. 
 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 12 500 12 500 12 500 12 500

Momskomp -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Inntekt

Netto 10 000 10 000 10 000 10 000  
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Funksjonsendring kommunale bygg 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

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. 
 
Midlene i rammebevilgningen skal finansiere enkelt-
prosjekter, samt forprosjekter før man definerer og 
beregner dette som frittstående prosjekter.  
 
Fremdrift  
Behov for tilpassinger vil i 2019 bli rangert etter 
behov, og det vil jobbes etter denne listen. 
 
 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 6 300 6 300 6 300 6 300

Momskomp -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

Inntekt

Netto 5 000 5 000 5 000 5 000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 36 

Handlingsprogram 2019-2022 

Rehabilitering leiligheter 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

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. 
 
Fremdrift  
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 
tillegg kommer at vi ved alle nye innflyttinger pusser 
opp og istandsetter alle enheter til normal nøktern 
standard. 
 
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. 
 
 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 3 000 3 000 3 000 3 000

Momskomp

Inntekt

Netto 3 000 3 000 3 000 3 000  
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Kjøp av kommunale utleieboliger 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

Bakgrunn 
Bevilgningen går til bosetting av flyktninger og i 
tillegg kommer behovet for boliger tilknyttet 
boligsosial handlingsplan for øvrige innbyggere, som 
får vedtak om kommunal bolig. Målet er å innfri seks 
måneders fristen etter vedtak om bolig. 
 
Mulighetene for å leie i det private markedet vil 
redusere vårt behov for å kjøpe egne leiligheter.  
 
Fremleie av bolig behovsprøves i hvert enkelt tilfelle 
og benyttes der hvor f.eks. innleie av enebolig er et 
riktig virkemiddel. Dette på grunn av ulike kvaliteter 
og muligheter som frittliggende eneboliger gir og 
innehar av fasiliteter, kontra leiligheter. 
 
Antall kjøp og innleie av boliger avhenger av 
sammensetningen av familier og enslige. 
Videre vil andelen enslige mindreårige som bosettes 
avhenge av tilgangen på fosterhjem og andre ytelser 
som kreves.  
 
En faktor som det knytte seg noe usikkerhet til, er 
antall familiegjenforeninger i løpet av 2019.  
 
Fremdrift  
Kjøp, privat leie og fremleie gjennomføres 
fortløpende i samarbeid med fagenhetene.  
 
Sammen med tjenestene har vi som mål å frigjøre 
kapasitet ved å få beboere ut i det private markedet 
(redusere botiden) samt selge leiligheter til beboer 
for på denne måten å finansiere nye boliger. 
Fagenhetene i samarbeid med eiendomsenhet 
jobber målrettet for å innfri til at begrepet 
«midlertidig» bolig blir oppfylt. 
 
Vi ser utfordringer med annskaffe mindre leiligheter 
til enslige, som er en voksende gruppe. Dette 
skyldes at boligsammensetningen i Rælingen i all 
hovedsak er leilighet, i størrelse og inndeling er 
tilpasset familier. 
 
 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 10 000 15 000 15 000 15 000

Momskomp

Inntekt -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Netto 0 5 000 5 000 5 000  
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Handlingsprogram 2019-2022 

IKT systemer 
Prosjektansvarlig Ben Marius Lundberg 

Bakgrunn 
Rælingen kommune er vertskommune for 
samarbeidet Øyeren IKT, sammen med kommunene 
Fet og Enebakk. Disse tre kommunene forsøker å 
etablere en felles IKT-plattform der samarbeid og 
gevinstrealisering er viktige elementer. 
Investeringene som foretas på bakgrunn av 
bevilgningen følger en prioriteringsliste.  
 
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i 
handlingsprogrammet, og ved avslutning av 
prosjekter blir nettokostnadene disponert fra 
rammen. 
 
Fremdrift  
Forprosjekter: 
Det settes i gang utredningsprosjekter for å avdekke 
mulige gevinster på følgende områder: 

• AutoInvoice (økonomi) 

• SvarInn  

• Telefoni 

• Tilgangs-/fjerntilgang 

• Nettsider 

• Heldigital saksbehandling 

• Robotisering (økonomi) 
 
Forprosjektene skal avklare følgende: 

• Lage en oversikt over forventede gevinster, 
størrelsen på dem og når de forventes å bli 
realisert og av hvem. 

• Identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er 
nødvendige for at gevinstene skal kunne 
realiseres (investeringer, opplæringstiltak osv.) 

• Lage en oversikt over når og hvordan tiltakene 
skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret 
(de gevinstansvarlige) 

• Unngå ansvarspulverisering ved å forplikte og 
motivere ledelsen og linjeorganisasjon i arbeidet 
med å realisere gevinster 

• Kommunisere de forventede gevinstene av et 
prosjekt til interessentene. 

• Fremtidige prosjekter som kan vise til gevinster 
vil bli prioritert innenfor tildelt budsjettramme. 

 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 2 480 2 480 2 480 2 480

Momskomp

Inntekt

Netto 2 480 2 480 2 480 2 480  
 

 
  
*Spart kostnadsøkning er engangsbeløp 
*Telefoni: Innføring av mobiler vs oppgradere dagens 
telefonsentral. Bevilgning 2018 i tillegg 1,2 millioner.  
* iPad: Bortfall av driftsoppgaver for ØIKT grunnet 
overgang til nettbrett i skolen 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

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. 
 
Fremdrift  
Det settes i gang utredningsprosjekter for å 
avdekke mulige gevinster på følgende områder: 

• Sensorteknologi hjemmeboende 

• Medisindispensere  

• Digitalt tilsyn 

• Elektroniske dørlåser 

• Robotteknologi 

Forprosjektene skal avklare følgende: 

• Lage en oversikt over forventede gevinster, 
størrelsen på dem og når de forventes å bli 
realisert og av hvem. 

• Identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er 
nødvendige for at gevinstene skal kunne 
realiseres (investeringer, opplæringstiltak 
osv.). 

• Lage en oversikt over når og hvordan tiltakene 
skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret 
(de gevinstansvarlige). 

• Unngå ansvarspulverisering ved å forplikte og 
motivere ledelsen og linjeorganisasjon i 
arbeidet med å realisere gevinster 

• Kommunisere de forventede gevinstene av et 
prosjekt til interessentene. 

• Fremtidige prosjekter som kan vise til gevinster 
vil bli prioritert innenfor tildelt budsjettramme. 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 1 920 1 920 1 920 1 920

Momskomp

Inntekt

Netto 1 920 1 920 1 920 1 920  
 
 

 
*Alarmprosjektene er basert på følgende lokasjoner: 
Bjørnholthagan, Løvenstadtoppen, Buholen, 
Lognsdalen, Løvenstadvegen boliger, Fjerdingby 
omsorgssenter, Løvenstadtunet, Dovre og Hauger 
boliger 
 
*Potensiell gevinst på alarmsystem regnes primært 
basert på unngått oppbemanning. 

 

Prosjekt Investering

Potensiell 

innsparing

Spart 

kost.økning

Alarmprosjekter 4 918 -600 -6 175

Forprosjekter 1 400 -1 500 -900

Totalt 6 318 -2 100 -7 075
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Handlingsprogram 2019-2022 

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. 
 
Investeringsrammen er tatt bort for 2019, da det er 
siste driftsår for samarbeidet i eksisterende form. Det 
må ses i sammenheng med engangskostnadene 
som er lagt inn til omstilling av Øyeren IKT på drift. 

Økonomi 2019 2020 2021 2022

Kostnad 1 250 1 250 1 250

Momskomp 0 -250 -250 -250

Inntekt

Netto 0 1 000 1 000 1 000   
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Idrett og friluftliv 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2017 – 2028 ble vedtatt 14. juni 2017 og 
danner grunnlaget for investeringer til anlegg for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
Planen har ikke tilhørende budsjett, bevilgninger 
gjøres derfor hvert år gjennom rammebevilgninger 
via kommunens handlingsprogram. Det gjøres også 
separate bevilgninger til prosjekter knyttet til 
kommunedelplanen.  
 
Likeledes er man avhengige av tilskudd fra 
spillemidler årlig. Årlig prioritering av tiltak fra 
kommunedelplanen gjøres gjennom egen politisk 
sak om spillemidler. Denne saken går til 
kommunestyret gjennom komité for kultur og 
nærmiljø. Det er utarbeidet et foreløpig 
handlingsprogram for spillemiddelsøknader per år 
med utgangspunkt i kommunedelplanens tiltaksdel. 
Denne oppdateres i tråd med årlig politisk sak om 
spillemidler. 
 
Fremdrift  
Det ligger tiltak i kommunedelplanens tiltaksdel som 
overstiger årlige rammebevilgninger. Dette gjelder 
spesielt større investeringer som skifte av kunstgress 
på to 11’er-baner og to 7’er-baner, samt den 
planlagte kunstgressbanen på Nordby. Når disse 
tiltakene må gjennomføres innenfor samme 
rammebevilgning, vil det føre til at andre tiltak ikke 
kan bli gjennomført som planlagt.  
 
RKs eierskap i utvikling av Marikollen idrettspark vil 
være knyttet til tiltak med parkeringsplasser, 
langrennsarena, turvei til Ramstadsjøen, 
oppdemming av Fjerdingbyputten og turveiene til og 
fra Blystadlia.  
 
RSK vil utvikle alpinanlegget, men bakker, lys, 
snøproduksjon og heiser. Tippavgift, spillemidler og 
dugnad vil være deres viktigste kilde til finansiering.  
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Handlingsprogram 2019-2022 

Vann og avløp 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

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

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

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

- Optimalisere overvåking og driftsrutiner. 
 

Særlig i arbeidet med reduksjon av vanntapet og 
reduksjon av innlekking på avløpsnettet, er 
investeringene vesentlig. I denne sammenheng som 
rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I 
perioden fra 2016-2019 legges det opp til noe 
reduksjon i rehabilitering. Men investeringene øker 
som en konsekvens av utbygging i kommunen. Det 
gjelder i all hovedsak på avløp. Investeringene er i 
løpet av 2018 forsinket pga engasjement med 
infrastrukturarbeider med Fjerdingby sentrum. 
 
Fremdrift  
Rehabilitering på vann og avløpsnettet skal være en 
jamn aktivitet med jamn årlig utskifting. I tillegg 
kommer større avløpsprosjekter som en konsekvens 
av utbygging. Når disse prosjektene blir igangsatt vil 
i stor grad være avhengig av kommende utbygging. 
Derfor kan de aktuelle prosjektene utsettes i påvente 
av nærmere avklaring om utbygging. 
 
 

Sorenskriveren Fase 1 er avsluttet. 
 
Sorenskriveren Fase 2, gravearbeidene er i gang. 
Forsinket oppstart med ca 3mnd pga arbeider i 
Strømsdalen. 
 
Øvre Aamodt Fase 3 er avsluttet. Prosjektet har tatt 
lenger tid enn forventet. 
 
Øvre Aamodt Fase 4 forsinket oppstart, pga Øvre 
Aamodt Fase 3. Oppstart januar 2019.   
 
Ny SP fra PA15. Siste del av gravearbeider i Nitelva 
utsatt pga avklaring med tilknytning til NRA IKS. 
Forventet avsluttet i 2020. 
 
Ny PA15. Tidligfase avsluttet. Forberedende arbeider 
forventet oppstart vinter 2019. 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Vei og veilys 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

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

Hovedplan vei og veilys er i utarbeidet i samråd med 
Hovedplan for vann og avløp, med tanke på å oppnå 
en best mulig utnyttelse og resultat av kommunens 
innvesteringer på det kommunale veinettet og vann- 
og avløpsanlegg. 
 
Hovedplan vei og veilys 2016 – 2026 ble vedtatt i 
kommunestyret 26.8.2015 hvor det i planen er 
utarbeidet investeringsgrunnlag for kommende 
planperiode.   
 
Fremdrift  
Måling av umålte veilysanlegg 
Krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) sier at alt energiforbruk i utgangspunktet skal 
måles. I tråd med prosjekt om måling av veilys har 
Kommunalteknikk nådd en målsetning om 95 % målt 
veilys. Det gjenstår områder som fortsatt er umålt og 
dispensasjon på disse områdene vil ikke innvilges. 
For å få resterende områder målt krever det en 
større investering. Små områder med få lyspunkt vil 
det søkes om dispensasjon for, da kostnadene vil bli 
uforholdsmessig store. Kravene fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat er i pr. i dag utsatt til 
1. januar 2019. 
 
Vegbelysning 
Arbeidene følger hovedplan vei og veilys for 
utskifting av kvikksølvarmaturer og utbytting av 
blanktråds anlegg. Gjennomføringen av utskiftning til 
LED armatur fortsetter. Rehabilitering av eldre 
bakkeførte kabelanlegg fortsetter i henhold til plan 

Kirkevegen parkeringsareal  
Utvidet parkeringsareal ved Rælingen kirke i 
forbindelse med reguleringsplan for området ved 
Kirkevegen. Grunnerverv er fullført. Arbeidene er 
igangsatt og forventes ferdigstilt til vinteren. 
 
Akutte småprosjekter.  
Små investeringsprosjekter som ved akutte hendelse 
kan iverksettes.  
 
Hammarsvegen  
Prosjektet er oppstartet. Veien er asfaltert fra 
Kirkevegen frem til Hammarstoppen. Videre arbeider 
med oppgradering av vei i samråd med rehabilitering 
av ledningsnett i Hammarsvegen er i sluttfasen. 
Gjenstående del av Hammarsvegen er planlagt 
rehabilitert iløpet av 2019. 
 
Maskiner og Utstyr 
For å bedre kapasitet og redusere 
vedlikeholdskostnader på kommunens feiemaskin, er 
denne satt opp for utskiftning. 
 
Sorenskriveren Fase 2 
Prosjektet er igangsatt. 
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Handlingsprogram 2019-2022 

Trafikksikkerhet 
Prosjektansvarlig Arve Weng 

Bakgrunn 
Trafikksikkerhetsplanen følger kommuneplanens 
planperiode og fram til 2027 med tiltaksdel for de 
første fire årene, 2016-2019. Handlingsplanen 
omfatter både opplærings- og holdningsskapende 
trafikksikkerhetstiltak og fysiske tiltak. Godkjent 
kommunal trafikksikkerhetsplan er en forutsetning for 
å sikre finansiering til trafikksikkerhetsprosjekter og 
kunne søke om fylkeskommunal støtte til 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Tiltaksplan 2016 -2019 er satt opp med hensyn til en 
prioritert rekkefølge, det er også tatt hensyn til hvilke 
kommende planer eller prosjekter som sammenfaller 
med tiltaksdelen. Prioriteringene i tiltaksplan 2016 -
2019 vil også kunne flyttes i rekkefølge av 
kommunens trafikksikkerhetsforum på bakgrunn av 
innkommende høringsforslag, nye trafikksikkerhets 
hensyn, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 
Tiltaksdelens investeringsplan er gitt ut i fra 
erfaringstall og anslåtte kostnader. Kostnadsrammen 
for prosjektene vil bli mer nøyaktig ved utarbeiding 
av hvert enkelt prosjekt.    
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Rælingen kirkelige fellesråd 
Prosjektansvarlig 

Bakgrunn 
RKF får tilført en årlig investeringsramme på 
500 000. 
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Handlingsprogram 2019-2022 

Smestad skole 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Smestad skolekrets har en stor hatt en stor 
utbygging og denne forsetter i årene fremover. Av 
den grunn er det igangsatt en utvidelse av skolen. 
Utvidelsen gir skolen en kapasitet på 530 elever 
 
Spesialrom, som midlertidig ble benyttet som 
klasserom, tilbakeføres til sin opprinnelige 
funksjon som en del av ombyggingsprosjektet. I 
tillegg utvides gymsalen til en flerbrukshall. 
 
Fremdrift  
Prosjektet går som forutsatt når det gjelder 
kvalitet, økonomi og fremdrift. Vi har i dag tett 
bygg og har startet opp for fullt med 
innredningsarbeider. Arbeider som omfatter 
eksisterende arealer er ferdigstilt og overlevert til 
eiendomsheten fra entreprenøren. Arbeider 
tilknyttet utearealer ferdigstilles under høsten 
2018.  
 
Byggeprosjektet forventes avsluttet våren 2019. 

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 137 000 38 000 175 000

Momskomp-27 400 -7 600 0 0 0 -35 000

Inntekt 0

Netto 109 600 30 400 0 0 0 140 000  
 
Prognoser fra høst 2015 tilsier at skolen skal være ferdig 
til skolestart 2019. Ny størrelse på Smestad skole blir 
530 elever, vi bygger til cirka 3.300m2. Politisk 
beslutning er vedtatt våren 2017. 
 
Driftskonsekvens 
LCC-beregninger (FDVU) viser en kostnad på 6.021.000 
/ år for bygg eks utearealer. (Gjelder hele bygget) Eks 
finanskostnader. 
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         Handlingsprogram 2019-2022 
 

Utfasing av oljefyring 
Prosjektansvarlig Terje Dalgård 

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 oljefyrings-anleggene i våre 
formålsbygg. Som en del av dette arbeidet ses 
det på alternative løsninger.  
 
Fremdrift  
Det er iverksatt en utfasing av oljefyring på 
Løvenstad ved at det er inngått avtale med 
Akershus energi og varme (AEV). AEV er i gang 
med gravearbeidene og installerer infrastruktur 
opp til Løvenstad. Vi har innhentet tilbud på 
ombygging av varmesentraler i bygg som skal 
konverteres til å ta imot fjernvarme.  
 
Det er vår/sommer 2018 blitt etablert 
energisentral på Marikollen ungdomsskole, 
plassert i teknisk rom. En brønnpark på 86 
brønner er tilknyttet anlegget. Fjernvarmeanlegget 
skal forsyne Marikollen skole, Marikolhallen, 2 stk 
kunstgressbaner, nybygg Aa og Ab, samt 
snøsmelt. Oljefyren er fra skolestart 2018 ikke 
lengre i bruk og fjernes i løpet av september 
2018. Fra oktober er sentralen i full drift og 
nybygg kobles på etter hvert som de etableres.  
 
Det gjenstår da oljefyring ved 
rådhuset/VGS/Bjørnholthagan samt Rud skole. 
Tiltak her planlegges i tråd med øvrige 
prosjektplaner for disse byggene.  

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 6 450 500 6 950

Momskomp -1 290 -100 0 0 0 -1 390

Inntekt 0

Netto 5 160 400 0 0 0 5 560   
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Handlingsprogram 2019-2022 

Fjerdingby skole 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Det forventes en vekst i nødvendig antall 
elevplasser i kommunen generelt, og i Fjerdingby 
krets spesielt i kommende 10 års periode. FINE-
avdelingen for elever med spesielle behov har i dag 
lokaler i Marikollen ungdomsskole, men 
ungdomsskolen har på sikt behov for disse lokalene 
til å ta imot elevtallsveksten. Dagens skole på 
Fjerdingby nærmer seg slutten av den forventede 
tekniske levetiden, og dette sett i sammenheng 
med behovet for en vesentlig kapasitetsøkning 
medfører at en ny skole planlegges. Det er da 
planlagt å flytte FINE til nye og bedre tilpassede 
lokaler ved den nye barneskolen. 
 
Kommunestyret behandlet i PS 17/93 KVU for den 
nye skolen og vedtok her det utbyggingskonsept 
som ligger til grunn for prosjektet. I 
konseptvalgutredning er det gjort en grundig 
vurdering av plassering, innhold, og dimensjonering 
av tenkt skolebygg. Det opprinnelige prosjektet var 
tenkt utformet som et nøkternt, effektivt og 
rektangulært skolebygg med en flerbrukshall (1 
spilleflate). Denne ble kostnadsestimert til ca 400 
mill 
 
I planutvalgets behandling av saken 17/4 2018 ble 
forslaget sendt tilbake til kommunen som 
forslagstiller med krav om en annen utforming og 
bedre terrengtilpasning. På bakgrunn av dette har 
prosjektet blitt tilpasset. Volumene i bygget er delt 
opp og variert i høyder, fasadene er litt forskjøvet, 
inntrukket og varierte i sin utforming og høydene på 
bygget er i størst mulig utstrekning redusert. Taket 
på flerbrukshallen er senket, slik at denne nå flukter 
med skolegården, noe som muliggjør bruk av 
denne takflaten. De tekniske anleggene som 
tidligere var plassert på taket er nå lagt ned i 
underetasjen.  
 
Som følge av de tilpasninger som er gjort i 
prosjektet, hvor også arealet har blitt litt større, 
økes den samlede prosjektrammen til 450 mill kr. 
eks mva. Nytt planforslag er innsendt til behandling. 
 
Fremdrift  
Basert på det planforslag som nå foreligger 
vurderes det til å være realistisk å ha en skole i drift 
til skolestart 2022, dersom det ikke oppstår 
vesentlige forsinkelser i forbindelse med 
reguleringsprosessen.  

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 42 500 229 000 229 000 62 000 562 500

Momskomp -8 500 0 -45 800 -45 800 -12 400 -112 500

Inntekt 0

Netto 34 000 0 183 200 183 200 49 600 450 000  
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Skolekapasitet 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Elevtallsprogonser viser at kommunen vil kunne få 
en langsiktig kapasitetsutfordring ved 
skoleanleggene nord i kommunen. Utfordringen er 
sammensatt ved at det ikke er utilstrekkelig 
kapasitet, men at kapasiteten er ubalansert. Noen 
skoleanlegg har tilstrekkelig areal men arealer som 
ikke er effektivt utformet, noen anlegg har for liten 
kapasitet og andre har overkapasitet. Skolenes 
inntaksområder er i for liten grad tilpasset dette. 
 
Problemstillingen er til dels tilstede i dag, ved at Rud 
har sprengt kapasitet samtidig som Løvenstad og 
Sandbekken har kapasitet som ikke enkelt lar seg 
realisere fullt ut. Utfordringen vil bli større i 
tidsperspektivet 2025-2030, hvor befolkningsveksten 
i området forventes å tilta. Det skal derfor utarbeides 
en strategi for hvordan langsiktig skolekapasitet 
ivaretas på beste måte nord i kommunen. 
 
Fremdrift  
For å løse utfordringsbildet ved Rud på kort sikt, 
planlegges det å etablere paviljonger. 
Inntaksområdet mot Fjerdingby er endret fra 
skoleåret 2018/2019, noe som over de neste 4 årene 
forventes å dempe presset mot Rud skole noe.   
 
Som beslutningsgrunnlag for mer langsiktige tiltak 
arbeides det nå med en plan hvor følgende 
delprosjekter og faser omfattes: 

1. Vurdering av praktisk og reell kapasitet i 
skoleanleggene (2018/2019) 

2. Konseptvalgutredning for utvidet langsiktig 
kapasitet på barneskoletrinnene (2019) 

3. Investeringer i tiltak som øker kapasiteten på 
hhv barne- og ungdomstrinnene (et eller 
flere trinn i tidsperioden 2023-2030) 

 
Når nye Fjerdingby skole står ferdig (tentativt i 2022) 
vil dagens FINE-arealer omgjøres til 
undervisningsarealer for Marikollen skole. Det ligger 
inne en investeringsramme på 15 mill kroner for 
dette, og denne investeringen vil være viktig for at 
Marikollen skole skal kunne håndtere det forventede 
elevantallet.   
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Fjerdingby helsebygg 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

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 er under 2016 og 2017 gjennomført en 
konseptvalgutredning som har vurdert hvordan 
kommunen skal videreutvikle tjenestene som er 
relevante for det nye helsehuset. 
Konseptvalgutredningen ble behandlet av 
kommunestyret i PS 35/2017, og det ble her vedtatt 
at «Konseptvalgutredningens rapport med 
tjenestekonsept alternativ 2 legges til grunn for 
videre arbeid med etablering av nytt helsehus.» 
 
Fremdrift  
Av hensyn til kommunens samlede 
investeringsportefølje for kommende planperiode 
innstilles det på at prosjektet utsettes for realisering 
nærmere 2030. Som en konsekvens av dette 
gjennomføres det nå tiltak ved Fjerdingby 
omsorgssenter som skal tilrettelegge for en forsvarlig 
drift av dette bygget i minimum 10 år videre. 
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Buholen boliger 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Framskrivning av konkrete brukeres tjenestebehov 
har identifisert behov for å utvide kapasiteten ved 
Buholen boliger ved tilbygg av tre nye boenheter.  
 
Det er utarbeidet en mulighetsstudie av arkitekt 
som beskriver konsekvensene ved en utvidelse av 
kapasiteten, gjennom oppføring av tre nye 
boenheter i tilknytning til eksisterende. 
Mulighetsstudien har synliggjort kompleksitet 
forbundet med utvidelsen, slik at kostnadene per 
enhet blir stor. Samtidig muliggjør utvidelsen en 
mer effektiv ressursutnyttelse fra tjenesten og det 
er derfor vurdert til å være økonomisk mest 
lønnsomt å gjennomføre utvidelsen. 
 
I tillegg til denne utvidelsen er det behov for en ny 
samlokalisert bolig som planlegges nærmere 2026, 
og utsettelsen av den nye samlokaliserte boligen til 
2026 følger av at dette prosjektet gjennomføres. 
 
Fremdrift  
På bakgrunn av gjennomført mulighetsstudie 
planlegges det for et byggeprosjekt som skal 
realisere utvidet kapasitet under andre halvår 2020.  
 

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 6 000 9 000 15 000 0 0 30 000

Momskomp -1 200 -1 800 -3 000 0 0 -6 000

Inntekt 0

Netto 4 800 7 200 12 000 0 0 24 000   
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Omsorgsboliger 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
I 2026 er det avdekket behov for en samlokalisert 
bolig med inntil 9 leiligheter samt fellesarealer for 
ressurskrevende tjenestemottakere. 
 
Fremdrift  
Det avsettes midler til en utredning om hvordan 
behovet kan løses på beste måte. Dette arbeidet 
antas påstartet i løpet av 2021. 
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Kommunalt bygg i sentrum 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

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.  
 
Kommunens nye bygg i Fjerdingby sentrum, 
prosjektnavn «Ravinen familie- og kultursentrum» 
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 bygget inneholde følgende tjenester: 

• Samlokaliserte forebyggende helsetjenester, ppt 

og barnevern.  

• Samlokalisert kulturskole, ungdomshus og 

bibliotek samt lokaler for frivillige organisasjoner 

 
Fremdrift  
Konseptvalgutredningens innstilling om realisering 
av alternativ 1, ble vedtatt av kommunestyret 
15.06.16.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 45/18 å initiere 
planleggingsfasen for byggeprosjektet. Det ble 
vedtatt at prosjektets økonomiske rammer skal 
overholdes ved at det skaleres på omfang og 
kvaliteter. Prosjektet skal gjennomføres som en s.k 
«design og bygg anskaffelse».  
 
Arbeidet med å planlegge det kommunale bygget 
«Ravinen familie- og kultursenter» er nå videreført 
som del av sentrumsutviklingen på Fjerdingby, 
sammen med torg og nærmiljøanlegg samt lokaler 
for service, handel og boliger.  
  
Det nye bygget forventes å kunne stå ferdig i 2021 
eller 2022. 

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 25 000 0 25 000 80 000 82 500 212 500

Momskomp -5 000 0 -5 000 -16 000 -16 500 -42 500

Inntekt 0

Netto 20 000 0 20 000 64 000 66 000 170 000   
 
Kostnadsanslag er basert på generelle nøkkeltall fra 
konseptvalgutredningen.  
 
Driftskonsekvens 
Prosjektet er kun estimert på konseptnivå, og eksakt 
størrelse på bygget er ikke endelig definert. Det er 
derfor ikke avklart endelig driftskonsekvens, men 
antatt at denne vil ligge på ca 5 mkr årlig for 
forvaltning, drift og vedlikehold. 
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Sentrumsutvikling 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Som en del av sentrumsutviklingen skal det 
etableres en torgplass som skal ha en forbindelse 
opp til nytt nærmiljøanlegg og rekreasjonsområde i 
Marikollen. Torget vil være en sentral og samlende 
funksjon for det nye kommunesentret og skal 
utvikles for størst mulig grad av mangfold og 
sambruk i sin funksjon. 
 
I forbindelse med utviklingen av sentrum skal det 
også gjennomføres nødvendige infrastrukturtiltak, 
slik som f, eks. omlegging av VA og veier samt 
etablering av nye overvannsløsninger. Prosjektet 
skal videre dekke kommunens andel av 
prosesskostnader for reguleringsarbeidet for 
sentrumsplanen.  
 
Fremdrift  
Reguleringsforslaget har utformet en beskrivelse av 
området på et overordnet nivå. På bakgrunn av 
vedtatt regulering vil så området prosjekteres videre 
for anbud. Det er en intensjon om at torget skal 
ferdigstilles som en del av første byggetrinn i 
sentrum, under 2020 eller 2021.  
 
Det er fremforhandlet en avtale om kostnadsdeling 
for infrastrukturen i Fjerdingby sentrum, mellom 
Rælingen kommunen som grunneier og Fjerdingby 
sentrumsutvikling som opsjonshaver. Parallelt med 
dette er det fremforhandlet en utbyggingsavtale 
mellom Rælingen kommune, JM og Tom Erling 
Aamodt, og disse to avtalene skal sees i 
sammenheng.  
 
Det er gjennomført forberedende arbeider for å 
etablere infrastrukturen, herunder fylling av ravine, 
etablering av parkeringsplass samt etablering av 
midlertidige gangveiforbindelser. 
 

Økonomi Tidl.bev 2019 2020 2021 2022 Totalt

Kostnad 19 880 11 000 5 000 0 0 35 880

Momskomp -3 980 -2 200 -1 000 0 0 -7 180

Inntekt 0

Netto 15 900 8 800 4 000 0 0 28 700   
 
 
Driftskonsekvens 
Det er ikke grunnlag for å fastslå driftskonsekvens i 
dag siden utforming og kvaliteter ikke er endelig 
besluttet. 
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Sandbekkhallen 
Prosjektansvarlig Per Hellevik Carlsson 

Bakgrunn 
Tilstandsanalyse gjennomført på kommunale bygg 
tilsier at Sandbekkhallen inkludert badet går mot 
slutten av sin levetid med mindre det gjennomføres 
en stor rehabilitering. En sårbarhetsvurdering 
gjennomført vinteren 2018 viste et behov for å 
gjennomføre tiltak i svømmehallen, slik at risikoen for 
uventet nedetid holdes lavest mulig.  På bakgrunn av 
dette bevilget kommunestyret midler til en 
rehabilitering av tekniske anlegg i PS 21/18. 
 
Fremdrift  
Det arbeides nå videre med gjennomføringen av 
disse tiltakene, i en faseplan. Trinn 1 er å utbedre 
vannbehandlingsanlegget og dette gjennomføres 
høsten 2018. Trinn 2 vil være å utbedre 
luftbehandlingsanlegget og dette arbeidet planlegges 
gjennomført vinteren 2018/2019. 
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