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RÆLINGEN MOT 2033 
 

            
Ordfører Ståle Grøtte  

Rælingen er en attraktiv kommune i en region med positiv utvikling og vekst. 
Kommuneplanen er kommunes viktigste styringsdokument for å ta vare på det vi synes er 
bra i Rælingen og utvikle oss der vi kan bli enda bedre. Kommuneplanens samfunnsdel er 
grunnlaget for politiske beslutninger og for hvordan ansatte i kommunen skal jobbe. Sammen 
med innbyggerne vil vi bidra til at vi alle kan leve og mestre hele livet. Vi vil samarbeide med 
innbyggerne om å ta klimavennlige valg. Vi vil utvikle nærområder med kvaliteter. 
 
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Rælingen kommune vil ta et medansvar for å nå 
målene og vår kommuneplan bygger på FNs bærekraftsmål. Det gjør vi fordi det er riktig i 
solidaritet med verden, men også fordi det vil gi et godt Rælingen også i framtiden. 
Kommuneplanen viser hvilke bærekraftsmål som er særlig viktig for Rælingen i kommende 
periode og hvordan vi skal nå målene. Som det står i FNs bærekraftsmål nummer 17, 
«samarbeid for å nå målene», er samarbeid også det viktigste verktøyet for å utvikle 
kommunen vår. 
 
Kommunene møter store og komplekse utfordringer som klimaendringer, økende ulikhet 
blant innbyggerne og en gradvis eldre befolkning. Vi må jobbe smartere og finne nye måter 
og levere tjenester på når de økonomiske rammene for kommunene blir strammere samtidig 
som vi skal sikre velferden til innbyggerne. Det gjør vi best i felleskap ved at kommunen og 
innbyggere jobber sammen. Slik vil vi fortsatt sikre et trygt og bærekraftig samfunn. 
 
Kommunens satsingsområder for de neste 12 årene er leve og mestre hele livet, samarbeid 
for natur og mot klimaendringer og nærområder med kvaliteter. For hvert satsingsområde har 
vi tre mål som speiler de utfordringene og mulighetene vi står overfor. I denne 
kommuneplanen prioriterer vi altså noen områder. Det betyr ikke at vi ikke jobber med alle 
våre ansvarsområder, men at noen områder blir ekstra viktig å samarbeide om i de neste 
årene.  
 
 
Ståle Grøtte 
ordfører  
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1. Vår visjon  
 
 
Rælingen – den grønne, nære og 
inkluderende kommunen 
Visjonen beskriver både det Rælingen er og det Rælingen 
ønsker å være i framtiden. Visjonen er noe vi jobber 
sammen om, både kommunens ansatte og innbyggerne 
som bor i kommunen. Visjonen gir retning og den 
motiverer oss. 
 
Grønn 
Rælingen er med på det grønne skiftet. Vi skal minske 
klimautslippene og vi skal ha en utvikling og en vekst som 
skjer innenfor naturens tålegrenser og med en grønn 
økonomi. Vi skal tilrettelegge for nye og bærekraftige 
løsninger. Marka og naturreservater er spesielt for 
Rælingen, og vi har et ansvar for å bevare dette. Vi skal 
ta vare på naturen, også for generasjoner som kommer 
etter oss, og vi skal utvikle trygge og grønne nærmiljøer. 
Når vi tilrettelegger for det grønne skiftet, får det 
betydning for kommunens attraktivitet, trivsel og 
folkehelse. 
 
Nær 
Vi har et lokalsamfunn og et lokaldemokrati som er 
oversiktlig og forståelig og som gjør det mulig å delta og å 
påvirke utviklingen av rælingssamfunnet. Vi er en liten 
kommune, med nærhet til både naturen og det urbane. Vi 
utvikler tettsteder med gode og trygge boligområder og 
med god tilgjengelighet til daglige gjøremål og 
aktivitetstilbud. Nærheten til naturen og grønne 
omgivelser øker livskvaliteten til innbyggerne. 
 
Inkluderende 
Mangfold er viktig, vi vil at innbyggerne i Rælingen skal 
oppleve sosial tilhørighet. Utenforskap og ensomhet er en 
trussel mot fellesskapet. Et inkluderende samfunn styrker 
båndene mellom mennesker, og skaper et varmere 
samfunn. Samspillet mellom enkeltmennesket, lag og 
foreninger og offentlige virksomheter er viktig. Frivillige, et 
levende organisasjonsliv og innbyggere som engasjerer 
seg, bidrar til gode lokalsamfunn. 
 
 
 
 

Vår historie 

 
 
Vi har en rekke funn av 
steinredskap fra yngre 
steinalder (fra omtrent 4000 
f.kr) fra Rælingen. Dette viser 
at det allerede da var 
jordbruksdrift i bygda.  
 
Den tidligste faste gårds-
bosetningen finner vi trolig i 
områdene rundt Nordby og 
Tomter i sør og Fjerdingby i 
nord. Vi kan se for oss to små 
bygder ved inngangen til vår 
tidsregning, en i nord og en i 
sør, med skog mellom.  
Gravhauger og løsfunn er 
konsentrert rundt disse to 
sentrale gårdsområdene, både 
redskap og våpen av jern. 
 
Parallelt med befolknings-
veksten og opprettelse av 
husmannsvesenet i Rælingen 
oppsto den første industrien. 
Det ble utover 1500- og 1600-
årene satt opp en rekke 
vannsager i de største 
vassdragene i kommunen. 
Størst var aktiviteten i Byåa og 
Nordbyåa i sør, men også i 
Gjellebekken og Sundbekken. 
 
Les mer i kulturminneplanen 
 
 

  

Krikkanda - Rælingens kommunefugl 

 

https://www.ralingen.kommune.no/kulturminner-og-miljoeer.326478.no.html
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2. Våre satsingsområder og mål 
 
Kommuneplanen er kommunens viktigste plan. Den inneholder to deler. Samfunnsdelen 
følger opp kommunens visjon om å være grønn, nær og inkluderende. Den viser hvilke 
områder vi særlig må jobbe med de neste årene og legger føringer for samfunnsutviklingen. 
Arealdelen fastsetter blant annet hvor vi skal ha vekst framover og hvilke områder som skal 
vernes.  
 
FN har vedtatt 17 mål for en bærekraftig utvikling. Dette er en felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse bærekraftsmålene 
vil påvirke norsk politikk nasjonalt, regionalt og kommunalt.  
 

 
 

En bærekraftig utvikling skal imøtekomme behovene vi har i dag uten å ødelegge 
mulighetene for de som kommer etter oss. Bærekraftig utvikling handler om sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft. For å skape bærekraftig utvikling må 
verdenssamfunnet jobbe med disse tre områdene. Og det er sammenhengen mellom disse 
som avgjør om noe er bærekraftig. Dette krever samarbeid og samordnet innsats på tvers. 
Kommune, frivillige organisasjoner, privatpersoner og næringsliv må spille på lag.  

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står ovenfor, og naturmangfoldet 
har ifølge FN aldri vært så truet som det er i dag. Vi må endre måten vi lever med naturen, 
endre forbruk og produksjon for å sikre framtidige generasjoner muligheter. Samarbeid mot 
klimaendringer er derfor viktig når vi jobber for en bærekraftig utvikling.   
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Kommunesektoren er i endring. Samfunnet oppleves som mer komplekst enn før og 
kommunen opplever at forventningene til kommunen som tjenesteyter øker, samtidig som de 
økonomiske rammene blir strammere. Gjennom innovasjon og digitalisering skal vi møte 
innbyggerne på nye og bedre måter, og videreutvikle våre tjenester. Vi skal jobbe med 
mestring i alle livets faser og innbyggere som tar ansvar. Dette gjenspeiler seg i målene i 
samfunnsdelen. 
 
Rælingen kommune har tre satsingsområder i kommende periode og for hvert område har vi 
tre mål som forteller hvilken utvikling vi ønsker framover. Målene for Rælingen kommune har 
politikere, innbyggere og ansatte kommet fram til ved å jobbe med FNs bærekraftsmål. Vi har 
omformulert de globale målene til å passe til våre lokale utfordringer og muligheter. 
Kommunens utviklingstrekk og utfordringer samt nasjonale og regionale føringer er 
beskrevet i planstrategien.               
 
 
 
Oversikt over satsningsområder og mål: 
 
 
 
 
  

Leve og 
mestre hele 

livet

Barn og unge i Rælingen har 
et godt utgangspunkt for å 

mestre hverdagen og 
voksenlivet

Vi er et aldersvennlig 
samfunn - hele livet

Rælingen har inkluderende 
lokalsamfunn der 

innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar medansvar

Samarbeid for 
natur og mot 

klimaendringer

Rælingen kommune skal 
være en pådriver til 

lavutslippssamfunn og legge 
til rette for at innbyggerne kan 
ta klima- og miljøvennlig valg i 

hverdagen

Rælingen kommune har en 
arealbruk som ivaretar 

naturområder og 
naturmangfold, både for bruk 

og vern av naturen

Tilpasning til et endret klima 
er innarbeidet og hensyntatt i 

all planlegging

Nærområder 
med kvaliteter

Vi tar vare på nærområdenes 
særpreg og vektlegger 

flerfunksjonalitet

Rælingen har varierte og 
inkluderende bomiljøer

Rælingen har trygge 
forbindelseslinjer og legger til 

rette for grønn mobilitet

https://www.ralingen.kommune.no/planstrategi.532589.no.html
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Leve og mestre hele livet 
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1. Trygg og god oppvekst 
 

En trygg oppvekst basert på trivsel, lek og læring gir grunnlag 
for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt 
og ha mulighet til å utfolde seg. Grunnlaget for om barnet får en 
god oppvekst legges før barnet er født. En god barndom varer 
hele livet. At et barn senere kjenner nærhet og trygghet overfor 
de voksne rundt seg, er avgjørende for barnets utvikling, 
læringsmuligheter og psykiske helse. Små barn har liten 
mulighet til å påvirke sine levekår, og det er derfor viktig med 
en målrettet oppvekstpolitikk og tidlig innsats og støttetiltak for 
utsatte barn før de begynner på skolen. Helsestasjonen har en 
unik mulighet til å observere og følge opp utsatte barn, og må 
ha tett tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester 
og spesialisthelsetjenesten. 
 
Barnehager med god kvalitet viser seg å påvirke den enkeltes 
helse, utdanning og økonomi i voksen alder. I tidlig barndom 
utvikler barn seg mer enn i noen annen periode i livet, og 
grunnlaget for videre læring og utvikling legges her. Barnehager 
av høy kvalitet er spesielt viktig for barn fra vanskeligstilte 
familier, sårbare barn og barn med særlige behov.  
 
Gode skoler og stabile skolekretser gir ikke bare faglig 
kompetanse, men også trygghet og opplevelser av sosial 
mestring og fellesskap. Skoler som styrker elevens tro på egne 
evner og ressurser bidrar til livsmestring og ansvarlighet overfor 
seg selv og andre. Demokratiforståelse, evne til å tenke kritisk 
og ta gode valg gir økt tilknytning til samfunnet og bidrar til 
livsmestring og selvstendighet. Ved siden av faglig opplæring, 
er det viktig å jobbe med verdier, holdninger og sosial 
kompetanse i skolen. Det er viktig å satse på og videreføre 
fellesskolen som en felles læringsarena for alle barn i 
kommunen.  
 
I Rælingen skal vi ha gode barnehager og skoler, samt varierte 
kultur- og fritidstilbud. Et bredt og tilgjengelig tilbud for alle 
bidrar til muligheter for deltakelse og gode oppvekstsvilkår. For 
å sikre likeverdig tilbud til barn og unge skal vi satse på 
kulturskole og stimulere til samspill med frivillige 
organisasjoner. For at barn skal oppleve trygghet, utvikling og 
mestring må kommunen jobbe sammen med barnet og 
foresatte.  Vi skal ha gode, tverrfaglig tjenester og tilbud der 
ulike parter arbeider sammen på et likestilt nivå, og hvor alle tar 
medansvar. 

Slik vil vi ha det: 
 
Barn og unge i Rælingen 
har et godt utgangspunkt 
for å mestre hverdagen og 
voksenlivet 
 
 
Det får vi til ved å:  
 
1.1 Gi barn og unge 
opplevelse av felleskap og 
tilhørighet, også i eget 
nærmiljø  
 
1.2. Ta i bruk barn og unges 
egne ressurser for å styrke 
et positivt selvbilde 
 
1.3. Gjøre kommunens 
tilbud til de unge lett 
tilgjengelig 
 
1.4. Lære barn og unge 
verktøy til å mestre livets 
små og store oppgaver 
 
1.5. Møte barn og familier 
tidlig og med tverrfaglig 
innsats 
 
 

 
 

 
 
FNs barnekonvensjon skal 
legges til grunn for alt 
arbeid for og med barn og 
unge 
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2. Gode hverdagsliv 
 
I Rælingen skal innbyggerne føle seg trygge, være aktive 
og leve i gode og helsefremmende omgivelser. Å delta 
aktivt i arbeids- og samfunnsliv gir mening og tilhørighet, 
samtidig som det kan forebygge ensomhet og 
utenforskap.  
 
Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre 
samfunnet i stand til å møte utfordringene og 
mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Men et 
aldersvennlig samfunn er også et godt samfunn for alle 
aldersgrupper. En aldersvennlig møteplass være et 
attraktivt rom som inkluderer og inviterer til aktivitet og 
rekreasjon. En møteplass som stimulering av ulike 
sanser og til areal som gjør det hyggelig og møtes 
mellom generasjoner.  
 
For å lykkes må flere sektorer involveres, og medvirkning 
og samarbeid må være sentralt. For at innbyggerne skal 
kunne være aktive, delta i samfunnet, bidra og unngå 
ensomhet og isolasjon, må vi ha en mer helhetlig og 
tverrsektoriell tilnærming. Vi som bor i Rælingen, skal 
kunne bo hjemme lengst mulig. Vi skal kunne oppholde 
oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å delta på og 
muligheten til å komme oss dit. Ved å involvere flere 
sektorer og flere innbyggere i enda større utstrekning, 
kan vi få bedre oversikt over både utfordringer og 
muligheter vi står overfor når vi skal utvikle et mer 
aldersvennlige lokalsamfunn. 
 
Norge har mange friske eldre sammenliknet med mange 
andre land i Europa og de fleste eldre vil ha mange 
aktive og gode år foran seg. Vi får dermed en økende 
andel friske eldre som er på vei ut av arbeidslivet, 
samtidig som vi får økt behov for hjemmetjenester og 
medisinsk behandling blant noen eldre. Friske og spreke 
eldre kan bli en viktig ressurs for samfunnet framover. 
Det er derfor viktig at eldre er fysisk, mentalt og sosialt 
aktive.  
 
 

 

 

Slik vil vi ha det: 
 
Vi er et aldersvennlig 
samfunn – hele livet 
 
 
Det får vi til ved å:  
 
2.1. Legge til rette for at alle 
kan delta i arbeids- eller 
samfunnslivet  
 
2.2. Ha boliger tilpasset 
livsløp og behov  
 
2.3. Gi innbyggere mulighet 
til å bo trygt hjemme så 
lenge som mulig 
 
2.4. Utforme tjenester 
sammen med innbyggere 
og pårørende 
 
2.5. Legge til rette for 
omgivelser og aktiviteter 
som fremmer helse og 
forebygger sykdom  
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3. Inkluderende lokalsamfunn 
 

Kultur - og idrettsarenaer, friluftsområder med stier og 
løyper, samt møteplasser for egenorganiserte 
fritidsaktiviteter, bidrar til at kommunens innbyggere har 
muligheter til å leve gode og aktive liv. Kommunen har 
en viktig rolle som samarbeidspartner og tilrettelegger 
for frivillighet og et levende organisasjonsliv. Vi trenger 
innbyggere som engasjerer seg og bidrar til et godt 
lokalsamfunn. Innbyggere kan bidra der det offentlig ikke 
kan, fordi løsningen på utfordringen ikke nødvendigvis er 
penger eller flere ansatte, men mer menneskelig kontakt 
og inkludering. Et godt samspill med frivillige 
organisasjoner bidrar til en mer bærekraftig drift av 
kommunen.  
 
Lav terskel for deltakelse er viktig for at alle skal ha 
mulighet til å delta og oppleve glede. Vi vet at frivillig 
innsats for andre og for felleskapet styrker båndene 
mellom mennesker, og skaper et varmere og mer 
inkluderende samfunn. 
 
Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle 
demokratiet, må vi sørge for at innbyggere i alle aldre 
har mulighet til å være med der beslutninger tas.  
Engasjerte innbyggere som deltar i foreningsliv og 
aktiviteter, skaper glede, samhold og felleskap. 
Kommunen må bidra til å gjøre det enkelt å utvikle 
møteplasser, både i fysiske bygg og digitalt. 
 
Et godt liv skapes sammen med familie og venner i 
arbeidsfellesskap, nettverk og i aktive lokalmiljø. 
Kommunen vil være med å skape gode rammer rundt 
innbyggernes liv. Vi vil legge til rette for lokalmiljø der 
innbyggerne tar en aktiv rolle i utviklingen av lokal-
samfunnet. Mangfoldet skal brukes som en ressurs i 
utviklingen av nærmiljøene, gjennom involvering og 
samspill.   
 
 
 
  

Slik vil vi ha det:  
 

Rælingssamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar 

 
Det får vi til ved å:  
 
3.1 La innbyggerne ta en 

aktiv rolle i utviklingen 
av lokalsamfunnet 
 

3.2 Samarbeide med 
innbyggere og frivillige 
om et variert kultur- og 
aktivitetstilbud 
 

3.3 Bygge på vilje til frivillig 
innsats og oppmuntrer 
ildsjeler 
 

3.4 Utvikle aktivitetsflater og 
trygge fysiske og 
digitale møteplasser 
som bidrar til 
engasjement og 
deltagelse 
 

3.5 Mobilisere innbyggere til 
å ta eierskap til og ta 
vare på sine 
nærområder 

 
FNs konvensjon om 
rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne 
legges til grunn 
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Samarbeid for natur  
og mot klimaendringer 

«Vi må bevare naturen» 
 

– Gjestebud i Rælingen 
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4. Lavutslippssamfunn mot 2033 
Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og gir en 
betydelig risiko for konsekvenser både for økosystemer, 
mennesker og samfunn over hele verden.  

De største bærekraftsutfordringene Rælingen kommune 
har i dag, er knyttet til klima og miljø. Vi er en 
bokommune i vekst, noe som gir et stort press på det 
fysiske miljøet rundt oss. Dette betyr at vi må møte 
behovet til økt befolkning og samtidig redusere egne 
utslipp.  

Rælingen kommunes mål er at klimagassutslippene skal 
være minst 55 % lavere i 2030 enn i 2009. I 2050 skal 
klimagassutslippene i Rælingen være netto null. Utslipp 
av klimagasser er en global utfordring som må løses 
lokalt og det krever raske og omfattende endringer i de 
fleste samfunnssektorer. Arealforvaltning og reduksjon 
av utslipp er våre viktigste virkemidler for å nå målene. 

Transport og reise står for ca. 32 % av Rælingens 
direkteutslipp, og er en av våre hovedutfordringer for å 
bli et lavutslippssamfunn. I tillegg skaper det utfordringer 
med kø, trafikksikkerhet, støy og forurensing. Utbygging 
av infrastruktur for el-biler og bruk av utslippsfrie 
løsninger i egen drift er viktige satsingsområder. 

Det er behov for å satse på grønn mobilitet for å få 
kommunens innbyggere til å velge bort bilen. Det vil si 
bedre kollektivtilbud og innfartsparkeringer. 

I tillegg må vi vektlegge bedre utnyttelse av energikilder 
og miljøvennlige energikilder for å nå lavutslippsmålet. 
Fossilfri byggeplass, tilrettelegging for gjenbruk og drift 
av egne bygg og strømbruk er noen av virkemidlene.  

Kommunen er en viktig aktør i omstillingen til 
lavutslippssamfunnet. Klima- og miljøhensyn må legges 
til grunn i alle valg som tas i organisasjonen, og innenfor 
alle satsingsområder. Vi må både bruke og legge til rette 
for utvikling av teknologiske løsninger som bidrar til 
mindre utslipp, gjøre klimavennlige valg og gå foran med 
et godt eksempel. Vi må være et forbilde for innbyggere, 
næringsliv og andre virksomheter og tilrettelegge for 
gode private aktører.  

Slik vil vi ha det 
 
Rælingen kommune er 
pådriver til 
lavutslippssamfunn og 
legger til rette for at 
innbyggerne kan ta klima- 
og miljøvennlig valg i 
hverdagen   
 
 
Det får vi til ved å:  

4.1 Legge til rette for 
sykkelbruk og grønn 
mobilitet gjennom trygge 
parkeringsmuligheter 
  

4.2 Bidra til fossilfri bilbruk 
ved utbygging av 
infrastruktur og omstille 
bilpark i egen 
virksomhet 
 

4.3 Ta miljøvennlige valg av 
energikilder og 
materialbruk, både for 
offentlige bygg og nye 
boligfelt  
 

4.4 Sørge for klimavennlige 
byggeprosjekter og god 
kvalitet i nye bygg 

 
4.5 Tilrettelegge for sirkulær 

økonomi, redusere 
avfall og forlenge levetid 
på bygg 
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5. Naturmangfold 
Arealendringer medfører den største trusselen mot 
naturmangfoldet, og dette gir kommunen et større ansvar 
for langsiktig strategi av arealbruk.  

Tur og friluftsliv i marka er en viktig aktivitet for oss i 
Rælingen, og marka betyr mye for oss. De gamle 
barskogområdene i Østmarka med sin varierte topografi 
og vegetasjon er hjem for er rikt naturmangfold. Det er 
derfor viktig å tilrettelegge for en hensynsfull bruk av 
marka, slik at naturområdene blir ivaretatt og ikke 
utsettes for unødig slitasje.  

Forsøpling, forurensing og miljøgifter kan ha en negativ 
påvirkning direkte på miljøet, og kan i ytterste 
konsekvens endre økosystemet. Det er viktig at 
kommunen, privatpersoner, grunneiere, industrien, lag 
og foreninger har et godt samarbeid for å redusere 
uønsket forsøpling, og sammen søker etter stadig nye og 
bedre måter å bevare naturmangfoldet på. 

Bevaring av viktige naturtyper og enkeltforekomster av 
rødlistearter er viktig, men det er sjeldent at naturverdier 
som ikke er rødlistet blir hensyntatt. Skal mangfoldet av 
arter ivaretas i levedyktige bestander på lang sikt, må 
deres økologiske funksjonsområder og de øvrige 
økologiske betingelsene som de er avhengige av 
tillegges vekt og tas hensyn til. Vi er avhengig av et 
samfunn der vekst og utvikling skjer innen naturens 
tålegrenser. Derfor er det viktig at vi har en 
økosystemtilnærming i planarbeidet. 

Naturen blir mer produktiv og robust når artsmangfoldet 
er intakt. Artsmangfold gir naturen en større robusthet 
som innebærer motstandskraft mot endring og den får en 
raskere evne til å hente seg igjen etter forstyrrelser. 
Naturen består av et samspill mellom arter, hvor de 
fleste arter påvirker andre arter i ulike næringskjeder og 
komplekse kretsløp. Kulturlandskap, raviner, vassdrag, 
våtmark, elvesletter og dyre- og planteliv er viktige 
ressurser som vi må ta vare på. 

 

 

  

Slik vil vi ha det 
 
Rælingen kommune har 
en arealbruk som ivaretar 
naturområder og 
naturmangfoldet, både for 
bruk og vern av naturen 
 
Det får vi til ved å: 
 
5.1 Legge til rette for 

bærekraftig bruk av 
marka 
 

5.2 Redusere forsøpling, 
forurensing, miljøgifter 
og plastbruk 
 

5.3 Øke bevisstheten og 
kunnskapsgrunnlaget 
for økosystem-
tilnærming 
 

5.4 Støtte opp om et 
bærekraftig skogbruk, 
samt være pådriver for 
bærekraftig drift av 
landbruksarealer og ha 
nullvisjon for 
nedbygging av matjord 
 

5.5 Sikre variert 
kulturlandskap for å øke 
artsmangfoldet   
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6. Planlegge for klimaendringer 
I Akershusregionen ventes det i hovedsak større 
endringer i nedbørsmønster som kan få konsekvenser, 
og da særlig for infrastruktur, bygninger og 
framkommelighet. Derfor er det avgjørende at vi 
forbereder oss til et endret klima allerede nå - det vil 
gjøre oss mindre sårbare. 

Klimatilpasning er et fagfelt i rask utvikling. Derfor må vi 
holde oss oppdatert på ny kunnskap, samarbeid med og 
lære fra andre kommuner, samt samarbeide med 
fagmiljøer utenfor kommunen. Dette for å sikre flerfaglig 
og tverrsektoriell tilnærming både internt og eksternt.   

Kommunene har en særlig betydningsfull rolle som 
planmyndighet. Endringer i nedbørsmønster, vindforhold, 
skredfrekvens og flomhyppighet vil legge føringer for 
hvor og hvordan vi kan bygge. Areal som er attraktive 
byggeområder i dag, kan i framtiden være uegnet. Det er 
sentralt med gode verktøy som flomsonekart og 
skredfarekart, noe som også stimulerer samordningen 
mellom beredskap og samfunnsutvikling.  

Rælingen må ta hensyn til klimaendringene i planer om 
avløpsanlegg, ved eksempelvis øke 
dimensjoneringskriteriene for vann- og avløpssystemene. 
Det vil også være viktig at vi og aktører i bolig- og 
byggsektoren har tilgang til lokale klimadata, og 
kompetanse innen klimatilpasset byggevirksomhet. Lokal 
overvannshåndtering med avrenning på overflaten langs 
naturlige fordypninger, bekker eller andre naturbaserte 
løsninger skal vektlegges.  

En naturbasert løsning utnytter kjente egenskaper 
naturen har for å møte en utfordring, som å dempe flom 
eller overvann, stabilisere grunn og motvirke skred, e.l. 
Naturbaserte løsninger har flere funksjoner og kan gi en 
rekke positive tilleggseffekter for samfunnet, eksempelvis 
fritidsaktiviteter, bevaring av kulturminner og -miljø, 
helsegevinster, og naturmangfold. 

Aktsom utbygging og videreutvikling av grønnstrukturer, 
gjenåpning av bekker og vassdrag, bruk av vannspeil og 
dammer er vesentlig for å møte klimaendringene. Dette 
kan bidra til utviklingen av en klimasmart og attraktiv 
kommune, med økt trivsel og bedre folkehelse. 

  

Slik vil vi ha det: 
 
Tilpasning til et endret 
klima er innarbeidet og 
hensyntatt i all 
planlegging 
 
Det får vi til ved å:  
  
6.1 Vektlegge naturbaserte 

løsninger  
 

6.2 Sikre robuste vannveier 
og fordrøyningsarealer i 
kombinasjon med 
blågrønn struktur for 
rekreasjon 
 

6.3 Sikre flerfaglig og 
tverrsektorielt tilnærming 

 
6.4 Identifisere områder 

som er utsatt for flom og 
skred 

 
6.5 Ta vare på 

kantvegetasjon langs 
bekker og vassdrag 
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Nærområder med kvaliteter 

«Vi må ha ulike  
typer boliger» 

 
–  Gjestebud i Trivselssenteret. 
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7. Stedskvaliteter i nærområdene 
 
Gode nærområder er viktig for trivsel og trygghet, 
bosetting og næringsutvikling. Hvordan vi former våre 
omgivelser betyr mye for vår hverdag og hvordan vi lever 
våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet og 
tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et 
grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. For å sikre 
stedskvaliteter i nærområdene må vi legge større vekt på 
dette i den fysiske planleggingen.  
 
Stedskvaliteter handler om flere forhold, for eksempel 
tilrettelegging for gode møteplasser for alle. Ivaretakelse 
av kulturmiljø, steder som viser Rælingens historiske 
framvekst, stedskarakter, estetikk og landskapstrekk i 
nærområdene er andre eksempler. Det handler også om 
å utvikle flerfunksjonelle områder, slik at innbyggere har 
nærhet til funksjoner som barnehage, bolig, skole, arbeid, 
handel og rekreasjon. Å ha nærhet til flere funksjoner gir 
mulighet til å nå hverdagsaktiviteter innenfor 
gangavstand. Områder tilrettelagt med flere ulike 
funksjoner og variert bruk av bygninger, bidrar også til å 
skape liv og aktivitet gjennom ulike tider av døgnet.  
 
Utvikling av gode møteplasser med rom for ulike 
aktiviteter, er viktig for trivsel, tilhørighet og sosialt liv. Ved 
å legge til rette for gode kulturelle og sosiale møteplasser 
i nærmiljøet, blir også terskelen for daglig fysisk aktivitet 
for befolkningen lavere. Rælingen er omgitt av 
friluftsområder som gir god tilgang til skog og vann for de 
fleste. Vi skal legge vekt på god tilgjengelighet til natur- 
og grøntområder som en vesentlig del av kommunens 
identitet, og som vesentlig i vårt planarbeid. 
   
Ved utvikling av nye boligområder må det tas hensyn til 
nærområdenes kvaliteter og særpreg. Vi skal legge til 
rette for en høyere utnyttelse i de mer sentrale områdene 
ved kollektivknutepunkt og innenfor prioriterte 
vekstområder. Men det er også viktig å ivareta 
stedskvalitetene. Vi må sørge for at det tas hensyn til 
kulturmiljø, stedskarakter, estetikk og landskapstrekk i alle 
nærområder, samt kvaliteter som er identitetsskapende 
for stedet. Innbyggernes opplevelser og ønsker er viktig 
når boligområder skal utvikles.  

Slik vil vi ha det: 
 
Vi tar vare på 
nærområdenes særpreg 
og vektlegger 
flerfunksjonalitet 
 
 
Det får vi til ved å:  
 
7.1 Prioritere flerbruk av 

anlegg og uteområder  
 

7.2 Utvikle gode 
møteplasser og åpne 
opp offentlige bygg for 
variert bruk  
 

7.3 Ta vare på 
stedskvaliteter knyttet til 
kulturmiljø, 
stedskarakter, estetikk 
og landskapstrekk i alle 
nærområder 
 

7.4 Legge til rette for 
flerfunksjonalitet ved at 
innbyggere har nærhet 
til funksjoner som 
barnehage, bolig, skole, 
arbeid, handel og 
rekreasjon 
 

7.5 Bevare grønt preg i alle 
boområder 
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8. Varierte og inkluderende 
bomiljøer 

Boligutviklingen skal sikre gode boliger for alle og hindre at 
utsatte grupper i befolkningen står utenfor boligmarkedet. 
Dette er viktig for opplevd trygghet, tilhørighet, mestring og 
trivsel.  
 
Vi vet at fortettingsområder nær kollektivknutepunkter er 
attraktive for den kjøpesterke eldre delen av befolkningen. 
Andelen eldre øker framover, og det er forventet at denne 
gruppen fortsetter å etterspørre leiligheter med 
livsløpsstandard. Boligskiftet frigjør eneboliger som gjerne 
blir overtatt av barnefamilier.  
 
Det må tilrettelegges for boliger av kvalitet, størrelse og 
universell utforming som gir grunnlag for livsmestring i 
hjemmet i ulike deler av livet.  
 
Selv om kommunen forsøker å legge til rette for variasjon i 
boligtyper, også i fortettingsområder, er prisnivået en 
utfordring for barnefamilier, førstegangsetablerere og 
lavinntektsgrupper. Variasjon i boligtyper er viktig for å 
ivareta en sosial bærekraft og kunne tilby boliger for alle. 
Kommunen må være bevisst på dette. I tillegg er det 
nødvendig å ta i bruk andre virkemidler for å styrke en 
boligsosial profil. Eksempler er utbyggingsavtaler, 
kommunal eiendomspolitikk og bruk av Husbankens låne- 
og støtteordninger. 
 
Det er et nasjonalt mål at boliger til vanskeligstilte skal 
spres mest mulig rundt i kommunen, samt at bomiljøer skal 
bestå av ulike boligtyper og størrelser. Vi må ha en 
boligutvikling som imøtekommer boligbehovet. Variasjon i 
boligtyper og størrelser er viktig. I Rælingen skal vi jobbe for 
at boligmarkedet ikke blir preget av hyblifisering og vi stiller 
krav om at boenhetene må være på minst 45 kvadratmeter. 

Vi må også legge til rette for gode og trygge 
uteoppholdsarealer med mulighet for ulike aktiviteter. Dette 
er viktig for å gjøre et område attraktivt for alle 
aldersgrupper og sikre sosialt fellesskap i nærmiljøene. 
Samtidig er det også viktig å sikre god tilgjengelighet til 
natur, møteplasser, samt friluftslivs- og uteområder, som 
også bidrar til attraktive bomiljøer. Dette har positiv effekt 
på folkehelse og bidrar til å styrke livskvaliteten. 

Slik vil vi ha det 
 
Rælingen har varierte og 
inkluderende bomiljøer 
 
 
Det får vi til ved å:  
 
8.1 Sikre attraktive 

bomiljøer for alle 
aldersgrupper 
 

8.2 Legge til rette for boliger 
som grunnlag for 
livsmestring i ulike faser 
i livet, variert 
befolknings-
sammensetning og 
mangfold 
 

8.3 Legge til rette for gode 
møteplasser og 
uteoppholdsarealer 
 

8.4 Sikre trygge friarealer 
gjennom belysning, 
innsyn og lite biltrafikk 
 

8.5 Sikre god tilgjengelighet 
til natur, møteplasser, 
samt friluftslivs- og 
uteområder 
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9. Trygg og grønn mobilitet  
 

Transportutviklingen har tydelige koblinger til 
kommunens arealdisponeringer. Trafikkmengden på 
hovedveinettet har økt de siste årene i takt med 
boligutviklingen både i Rælingen og deler av Enebakk. 
Trafikkveksten har sammenheng med blant annet 
boligutbyggingen og stor andel pendling ut av 
kommunen. Det er forventet en økning i trafikkmengde 
framover. Når kommunen vokser blir det også større 
press på de eksisterende forbindelseslinjene og 
eksisterende infrastruktur. 
 
Grønn mobilitet handler om miljøvennlige måter å reise 
på og vil kunne redusere forventet trafikkvekst. Det skal 
være enkelt, trygt og attraktivt å komme seg rundt i 
Rælingen ved å gå, sykle eller reise kollektivt. Å 
tilrettelegge for grønn mobilitet har betydning for 
kommunens attraktivitet, trivsel og folkehelse. Det har 
også betydning for muligheten for å planlegge for lavt 
utslipp av klimagasser, trafikksikkerhet, tilgjengelighet til 
ulike tjenestefunksjoner, friluftslivsområder og liknende. 
 
Framover må vi sikre framkommelighet mellom 
kommunens steder og inn mot Fjerdingby og Lillestrøm, 
hvor spesielt gående, syklende og kollektivtrafikk får høy 
prioritet. Det er viktig å videreutvikle et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett, med spesielt 
vekt på de strekningene som forventes å få størst økning 
av gående og syklende. Vi må også tilrettelegge for 
turstier og sikre enkel tilgang til turområder. 
 
Trygge og effektive gang- og sykkelveiforbindelser er 
blant annet viktig for at barn og unge skal kunne gå eller 
sykle til og fra skolen og til fritidsaktiviteter. Ved å skape 
gode trafikksikre løsninger som fremmer gange og 
sykling legger vi til rette for mobilitetsvaner fra ung alder. 
Når barn og unge kan gå eller sykle til skole og ulike 
aktiviteter framfor å bli kjørt kan dette gi økt 
selvstendighet og mestringsfølelse. Tilrettelegging for 
gode mobilitetsvaner forutsetter samarbeid med 
innbyggere og andre aktører. 

Slik vil vi ha det: 
 
Rælingen har trygge 
forbindelseslinjer og legger til 
rette for grønn mobilitet 
 
 
Det får vi til ved å:  
 
9.1 Sikre trygge gang- og 

sykkelveiforbindelser mellom 
boligområder og skoler  
 

9.2 Legge til rette for turstier og 
adkomst til turområder 
 

9.3 Samspille med innbyggere og 
ulike aktører for å fremme trygg 
og grønn ferdsel  
 

9.4 Legge til rette for sykkel, gange 
eller bruk av kollektivt ved 
arrangementer, samlinger og 
aktiviteter 
 

9.5 Sikre god og miljøvennlig tilgang 
til sentrumsfunksjoner fra alle 
nærområder 

 

 



19 
 
 
 
 
 

Samlet oversikt mål og strategier  
 

Leve og mestre hele livet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid for natur og mot klimaendringer  

Nærmiljø med kvaliteter 

4. Rælingen kommune er pådriver 
til lavutslippssamfunn og legger til 

rette for at innbyggerne kan ta 
klima- og miljøvennlig valg i 

hverdagen

• Det får vi til ved å
• 4.1. Legge til rette for grønn mobilitet, 

sykkelparkering og lademuligheter for våre 
innbyggere

• 4.2. Bidra til fossilfri bilbruk ved utbygging 
av infrastruktur og omstille bilpark i egen 
virksomhet

• 4.3. Ta miljøvennlige valg av energikilder 
og materialbruk, både for offentlige bygg 
og nye boligfelt 

• 4.4. Sørge for klimavennlige 
byggeprosjekter og god kvalitet i nye bygg

• 4.5. Tilrettelegge for sirkulær økonomi, 
redusere avfall og forlenge levetid på bygg

5. Rælingen kommune har en 
arealbruk som ivaretar 

naturområder og naturmangfoldet, 
både for bruk og vern av naturen

• Det får vi til ved å
• 5.1. Legge til rette for bærekraftig bruk av 

marka
• 5.2. Redusere forsøpling, forurensing, 

miljøgifter og plastbruk
• 5.3. Øke bevisstheten og 

kunnskapsgrunnlaget for økosystem-
tilnærming

• 5.4. Støtte opp om et bærekraftig 
skogbruk, samt være pådriver for 
bærekraftig drift av landbruksarealer og ha 
nullvisjon for nedbygging av matjord

• 5.5. Sikre variert kulturlandskap for å øke 
artsmangfoldet 

6. Tilpasning til et endret klima 
er innarbeidet og hensyntatt i 

all planlegging

• Det får vi til ved å
• 6.1. Vektlegge naturbaserte løsninger
• 6.2. Sikre robuste vannveier og 

fordrøyingsarealer i kombinasjon med 
blågrønn struktur for rekreasjon

• 6.3. Sikre flerfaglig og tverrsektoriell 
tilnærming 

• 6.4. Identifisere og sikre områder som er 
utsatt for flom og skred

• 6.5. Ta vare på kantvegetasjon langs 
bekker og vassdrag 

1. Barn og unge har et godt 
utgangspunkt for å mestre 
hverdagen og voksenlivet

• Det får vi til ved å
• 1.1. Gi barn og unge opplevelse av 

felleskap og tilhørighet, også i eget 
nærmiljø

• 1.2. Ta i bruk barn og unges egne 
ressurser for å styrke et positivt selvbilde

• 1.3. Gjøre kommunens tilbud til de 
unge lett tilgjengelig

• 1.4. Lære barn og unge verktøy til å 
mestre livets små og store oppgaver

• 1.5   Møte barn og familier tidlig og med 
tverrfaglig innsats

2. Vi er et aldersvennlig 
samfunn - hele livet

• Det får vi til ved å
• 2.1. Legge til rette for at alle kan bidra i 

arbeids- eller samfunnslivet
• 2.2. Ha boliger tilpasset livsløp og behov
• 2.3. Gi innbyggere mulighet til å bo trygt 

hjemme så lenge som mulig
• 2.4. Utforme tjenester sammen med 

innbyggere og pårørende
• 2.5. Legge til rette for omgivelser og 

aktiviteter som fremmer helse og 
forebygger sykdom

3. Rælingen har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne 

opplever tilhørighet og tar 
medansvar 

• Det får vi til ved å
• 3.1. La innbyggerne ta en aktiv rolle i 

utviklingen av lokalsamfunnet
• 3.2. Samarbeide med innbyggere og 

frivillige om et variert kultur- og 
aktivitetstilbud

• 3.3. Bygge på vilje til frivillig innsats og 
oppmuntre ildsjeler

• 3.4. Utvikle aktivitetsflater og trygge fysiske 
og digitale møteplasser som bidrar til 
engasjement og deltakelse

• 3.5 Mobilisere innbyggere til å ta eierskap 
til og ta vare på sine nærområder

7. Vi tar vare på 
nærområdenes særpreg og 
vektlegger flerfunksjonalitet

• Det får vi til ved å
• 7.1. Prioritere flerbruk av anlegg og 
uteområder

• 7.2. Utvikle gode møteplasser og 
åpne opp offentlige bygg for variert 
bruk

• 7.3 Ta vare på stedskvaliteter knyttet 
til kulturmiljø, stedskarakter, estetikk 
og landskapstrekk i alle nærområder

• 7.4 Legge til rette for flerfunksjonalitet 
ved at innbyggere har nærhet til 
funksjoner som barnehage, bolig, 
skole, arbeid, handel og rekreasjon

• 7.5. Bevare grønt preg i alle 
boområder

8. Rælingen har varierte og 
inkluderende bomiljøer

• Det får vi til ved å
• 8.1. Sikre attraktive bomiljøer for alle 
aldersgrupper

• 8.2. Legge til rette for boliger som 
grunnlag for livsmestring i ulike faser i 
livet, variert befolknings-
sammensetning og mangfold

• 8.3. Legge til rette for gode 
møteplasser og uteoppholdsarealer

• 8.4 Sikre trygge friarealer gjennom 
belysning, innsyn og lite biltrafikk

• 8.5. Sikre god tilgjengelighet til natur, 
møteplasser, samt friluftslivs- og 
uteområder

9. Rælingen har trygge 
forbindelseslinjer og legger til 

rette for grønn mobilitet

• Det får vi til ved å
• 9.1. Sikre trygge gang- og 
sykkelveiforbindelser mellom 
boligområder og skoler

• 9.2. Legge til rette for turstier 
og adkomst til turområder

• 9.3. Samspille med innbyggere og 
ulike aktører for å fremme trygg og 
grønn ferdsel 

• 9.4. Legge til rette for sykkel, gange 
eller bruk av kollektivt ved 
arrangementer, samlinger og 
aktiviteter

• 9.5. Sikre god og miljøvennlig tilgang 
til sentrumsfunksjoner fra alle 
nærområder
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3. Langsiktig arealstrategi mot 2060 - 
arealbruk og føringer for 
kommuneplanens arealdel 
 

Formål og hensikt 
Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen, og bygger opp under 
satsingsområdene i samfunnsdelen og kommunens visjon. Arealstrategien er et viktig 
styringsverktøy som angir hovedprinsipper og føringer for Rælingens langsiktige arealbruk 
og arealforvaltning. Den skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel, for en helhetlig 
arealpolitikk og for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen.  

 
Hensikten er å vise hvilken utvikling Rælingen kommune ønsker de nærmeste årene, og hva 
som planlegges på lengre sikt. I utviklingen av en kommune vil beslutninger om utbygging og 
transport ha lange tidsperspektiv. Arealstrategien har derfor et tidsperspektiv fram mot 2060, 
som er lengre enn kommuneplanperioden på tolv år. Dette bidrar til å sikre en helhetlig 
styring og forutsigbarhet over tid, som er viktig for å kunne oppnå en bærekraftig samfunns- 
og arealutvikling. 
 
 
Hovedprinsipper for arealutvikling 
Arealstrategien viderefører hovedtrekkene i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Det skal 
sikres en helhetlig styring og forutsigbarhet over tid og det skal tilrettelegges for en utvikling i 
kommunen som tar hensyn til en regional samordnet areal- og transportutvikling. Dette 
innebærer at utbygging skal skje i nærhet til tjenestetilbud, arbeidsplasser, i områder med 
god kollektivdekning og hvor det tilrettelegges for gående og syklende. Samtidig skal det 
sikres bevaring av naturmangfold, kulturverdier, og et sterkt jordvern. Det skal også legges 
vekt på å sikre bokvalitet, boliger for alle, muligheter for friluftsliv, fysisk aktivitet, gang- og 
sykkelbruk, samt ivareta klimahensyn.  
 

Kommunens arealstrategi skal bidra til en helhetlig og 
langsiktig forvaltning av kommunens arealer fram mot 

2060 
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I arealstrategien mot 2060 er det gitt tydeligere føringer og rammer for hvilken arealutvikling 
det skal tilrettelegges for. Det er større grad lagt vekt på konkrete premisser for hvor 
arealutviklingen i kommunen skal være og hvor utbyggingen skal være mer konsentrert, for å 
oppnå en samordnet areal- og transportutvikling. Dette er nødvendig for å redusere 
transportbehovet, ivareta jordvern- og naturhensyn, sikre kulturlandskap- og friluftsområder, 
samt bidra til å løse klimautfordringene.  
 
Prioritering og styring av boligvekst der kommunen investerer er også viktig for å oppnå 
helhetlig styring og forutsigbarhet over tid. Dette vil kunne danne grunnlag for en mer optimal 
dimensjonering av kommunale tjenester. Dette er viktig for å ha kontroll på når 
investeringsbehov og utgifter kommer. Videre er det viktig at det framtidige 
utbyggingsbehovet vurderes i sammenheng med befolkningsutviklingen i kommunen, slik at 
det blir tilrettelagt for et realistisk utbyggingsbehov.  
 
Lokalisering av boligbygging  
Kommunen skal styre boligbyggingen innenfor prioriterte vekstområder og begrense 
fortetting i resten av kommunen. Innenfor de prioriterte vekstområdene skal det tilrettelegges 
for en høyere arealutnyttelse, flerfunksjonell arealbruk og det skal være enkelt å nå alle 
daglige funksjoner med sykkel og gange. 
 
Følgende kriterier legges til grunn for hvor det skal tilrettelegges for vekst og fortetting: 
• Gangavstand til sentrumsfunksjoner (500-1000 meter – 10 min) 
• Nærhet til kollektivknutepunkt og busstilbud 
• Tilknytning til handels- og tjenestetilbud  
• Beliggenhet innenfor bybåndet 
• Tilknytning til regionale byer (Lillestrøm) 

 

Prioriterte vekstområder 
Fjerdingby er kommunens prioriterte vekstområde og skal utvikles til et attraktivt tettsted for 
hele kommunen med sentrumsfunksjoner. Fjerdingby skal ha en kombinasjon av næringsliv, 
boliger, offentlige tjenestetilbud, aktivitets- og idrettstilbud, møteplasser og grøntområder.  
 
Løvenstad er en del av bybåndet mellom Lørenskog og Lillestrøm, og er et av våre 
utviklingsområder. Deler av Rud er også en del av bybåndet og grenser til Lillestrøm som er 
en regional by. Deler av Løvenstad og deler av Rud skal ta en høy andel av veksten i 
befolkning og arbeidsplasser. Dette er derfor områder hvor det også skal tilrettelegges for 
vekst og fortetting i tråd med premissene ovenfor.  
 
Utenfor de prioriterte vekstområdene skal det være en begrenset fortetting, hvor det kan det 
tilrettelegges for en vedlikeholdsvekst på 20% for å opprettholde stabile bomiljø innenfor 
allerede etablerte byggeområder. 
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 Langsiktig arealstrategi
1. Styre boligbyggingen innenfor prioriterte vekstområder og begrense 

fortetting i resten av kommunen.

2. Legge til rette for en arealutvikling som reduserer klimagassutslipp, 
begrenser transportomfanget, reduserer bilbruken og øker 

mulighetene for bedret kollektivtilbud

3. Legge til rette for flerfunksjonell arealbruk i vekstområdene, som 
sikrer nødvendig areal til næringsformål

4. Legge til rette for en variert boligsammensetning 

5. Legge vekt på estetikk og bokvalitet ved planlegging og utforming 
av nye boområder 

6. Etablere gode møteplasser for alle aldersgrupper, som sikrer 
inkludering og trygghet

7. Legge til rette for god adkomst til skog og vann og gode muligheter 
for friluftsliv og fysisk aktivitet

8. Sikre trygg ferdsel og fremkommelighet for gående og syklende 

9. Sikre bevaring av naturmangfold og kulturverdier, og et sterkt 
jordvern

10. Planlegge for klimatilpasning ved å ta hensyn til konsekvensene 
av klimaendringene med hyppigere ekstremvær og mer nedbør
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Arealstrategisk kart 
Arealstrategien består av et arealstrategisk kart som viser ønsket utvikling på et overordnet nivå med prinsipper for 
arealutviklingen i et langsiktig perspektiv. Kartet er retningsgivende for kommuneplanens arealdel og ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner. Hensikten er å vise hovedtrekkene for ønsket framtidig befolkningsvekst, lokalisering av 
utbygging og områder med potensial for høyere utnyttelse på et overordnet nivå. Fjerdingby, deler av Løvenstad og 
deler av Rud er prioriterte vekstområder. 
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4. Slik skal vi nå 
målene 

 
Framtidens Rælingen skal formes i samarbeid mellom 
kommune, innbyggere, næringsliv og frivillige. I våre 
utviklingsprosesser framover, må vi legge til rette for at 
vi ikke bare skal høre eller involvere andre, men mer 
likestilt skape nye løsninger sammen med andre. På 
denne måten vil vi sørge for å utløse engasjement, 
fellesskapsfølelse og ansvarsfølelse. Dette vil bidra til 
oppslutning om, og legitimitet til, de løsningene som 
velges. 

Å lykkes med å få mer ut av de ressursene kommunene 
har, er viktig for framtidens tjenestetilbud. Innen de ulike 
tjenesteområdene må vi finne løsninger sammen med 
de som skal bruke tjenestene. Vi må også utvikle nye 
måter å samarbeide på med de som mottar tjenester. 
Ved å jobbe sammen og være likestilte i 
tjenesteutviklingen, må alle parter ta medansvar. Dette 
blir en hovedutfordring framover for å nå målene i ny 
kommuneplan og noe vi må vektlegge under utviklingen 
av våre tjenester.  

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede 
styringsdokumentet for kommunen. Det betyr at målene 
vi har satt i planen skal følges opp i andre planer og 
dokumenter for å få effekt. Kommunedelplaner og 
temaplaner må ta utgangspunkt i samfunnsdelen ‒ de 
skal belyse og konkretisere strategiene.  

Gjennom kommunens handlingsprogram og budsjett 
skal kommuneplanen operasjonaliseres slik at vi finner 
fram til målrettede tiltak. Dette betyr at 
handlingsprogrammet ikke bare skal tydeliggjøre 
kommuneplanens prioriteringer, men omsette disse til 
konkrete tiltak.  

Rapportering og kvalitetssikring av sentrale nøkkeltall 
skal sikre at vi er på rett vei sammenlignet med de 
overordnede målene i kommuneplanen. 
 

Prinsipper for 
hvordan vi skal 
jobbe:  
 
 Alle overordna planer og 

strategier skal ta 
utgangspunkt i 
samfunnsdelens mål 
 

 Vi skal samarbeide på 
tvers av enheter 
 

 Tjenester skal utvikles i 
samarbeid mellom 
kommune, innbygger, 
næringsliv og frivillige 

 
 Vi skal utvikle tjenester 

sammen med de som 
mottar tjenestene 

 
 Vi skal tilegne oss ny 

kunnskap og utnytte ny 
teknologi  

 

 Vi skal rekruttere og 
utvikle medarbeidere 
som gir riktig 
kompetanse, basert på 
heltidskultur 

 

 Fellesskapet skal 
fortsatt være den 
sentrale leverandør av 
kommunale 
velferdstjenester 

 
 Vi skal utvikle nærmiljø i 

hele kommunen hvor 
nærskolen er en viktig 
bærebjelke som 
grunnlag for utvikling av 
hele kommunen. 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: 
postmottak@ralingen.kommune.no 
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