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Innledning
I henhold til kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre
forhold av vesentlig betydning for kommunen. I henhold til kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10
stilles det følgende krav til innhold i årsberetningen:
 Økonomisk stilling og andre vesentlige forhold – ivaretatt i kapittel «Økonomi»
 Betryggende kontroll og høy etisk standard – ivaretatt i internkontrollsystemet og kapittel «Organisasjon»
 Likestilling – omtalt i kapittel «Organisasjon»
 Vesentlige avvik mellom i regnskap og budsjett – ivaretatt gjennom kapittel «Økonomi»
Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en
oppsummering av året sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet, samt justeringer underveis
gjennom vedtak i kommunestyret.
Tilbakeblikk
De innledende kapitlene viser kommunens oppsummering innen 4 fokusområder: samfunn, tjenester og
brukere, organisasjon og økonomi.
Kommunedelplaner
Rapportering på kommunedelplaner viser målsettinger, status og fremdrift på tiltak innenfor ulike
kommunedelplaner.
Interkommunale samarbeid
Rapportering på de interkommunale samarbeidene viser en status på de største interkommunale
samarbeidene Rælingen kommune deltar i, samt Rælingen Kirkelige Fellesråd. Sidene følger samme
struktur som enhetssidene, og inneholder kjerneoppgaver, viktige hendelser, samt måleindikatorer og
nøkkeltall inklusive økonomi.
Enhetssider
Enhetssidene inneholder viktige hendelser, status utviklingsområder, kjerneoppgaver og måleindikatorer og
nøkkeltall inklusive økonomi, årsverk og sykefravær.
Enheten beskriver årets viktigste hendelser, sett i sammenheng med et bakgrunnsbilde eventuelt med
historikk og videre planer. Fremdrift og status på valgte utviklingsområder i gjeldende handlingsprogram
beskrives. Enheten viser også utvikling på måleindikatorer slik de er definert i gjeldende handlingsprogram,
samt trekker fram nøkkeltall på andre områder det er relevant å vise utvikling på.
Prosjektsider
Prosjektsidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse som oppsummerer bakgrunnen for prosjektet med
vedtak og bevilgninger, status for rapporteringsperioden og økonomisk oversikt med kommentarer.
Den økonomiske prosjektoppfølgingen baserer seg på påløpte og budsjetterte kostnader og inntekter som
knyttes til prosjektene, og har både et ett-årig og et akkumulert perspektiv. Finansiering av prosjektene er
felles, og fremgår ikke av oversikter på prosjektsider.
Vedlegg
Vedlegg til årsberetningen er årsregnskapet. Dette er den forskriftsmessige oppstillingen av resultat og
balanse med noter.
I tillegg utarbeides det finansrapporter tertialvis som behandles politisk separat.
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Tilbakeblikk
Rælingen er en landlig og rolig bostedskommune,
sentralt beliggende på Nedre Romerike med kort vei
til Oslo og Gardermoen. Kommunens visjon er
«Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og
Øyeren», og visjonen gjenspeiles i kommunens
utvikling av fysiske og sosiale møteplasser, blant
annet Marikollen idrettspark.
Antall innbyggere i Rælingen kommune ved utgangen
av året er 16 806. Dette er en økning på 2,4 % i
2013, og utgjør en vesentlig høyere vekst enn
landsgjennomsnittet på 1,1 %. 122 nye boenheter ble
tatt i bruk i 2013.
Rælingen kommune har 6 barneskoler og 2
ungdomsskoler. Antall barn i skolene er 2 076 en
økning på 69 elever fra året før.

Beliggenhet

Kommunen har også 8 kommunale barnehager og 9
ikke-kommunale, hvorav 2 er familiebarnehager.
Antall barn i kommunale barnehager er 577 og antall
barn i ikke-kommunale barnehager er 518.
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleieboliger og drifter 5 samlokaliserte enheter med
utleieboliger.
Kommunen er den største arbeidsgiveren. Antall
årsverk i Rælingen kommune ved utgangen av året
er 803 fordelt på 1 527 ansatte. Dette er en økning på
40 årsverk i 2013. Sykefraværet i Rælingen
kommune i 2013 var på 7,6 %, 0,8 prosentpoeng
lavere enn i 2012.
Det økonomiske resultatet for 2013 viser balanse.
Netto driftsresultat utgjør 2,9 % av brutto driftsinntekter. Størrelsen på disposisjonsfondet er ved
utgangen av året på 81,9 mill. Netto lånegjeld pr.
innbygger er kr 53 972,-.

Marikollen idrettspark
Figur 1 - Fakta om Rælingen
Antall innbyggere: 16 806
Nabokommuner: Skedsmo, Enebakk, Fet og
Lørenskog
Avstander: Oslo 23,3 km, Gardermoen 37,6
km og Lillestrøm 4,4 km
2
Areal: 71 km
Strandlinje: 19 km langs Nitelva og Øyeren
Høyeste punkt: Barlindåsen 398 moh
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Figur 2a – Kommunestyret 2012-2015
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Figur 2b – Organisasjonskart 2013
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Samfunn
Befolkningsutvikling
Pr. 01.01.2014 hadde befolkningen økt til 16 806,
dvs. en økning på nesten 400 personer fra
01.01.2013. Dette gir en vekst gjennom året på 2,4
%, noe som er «rekordhøyt i nyere tid».
Diagrammene 1a og 1b viser befolkningsutviklingen
de siste 3 årene fordelt på vekstkomponentene, og
befolkningsveksten for det siste 10-året.
Rælingens befolkningsutvikling er sterkt påvirket av
flyttemønsteret. Kommunen hadde en meget høy
nettoinnflytting i 2013. Fødselsoverskuddet er på et
noe høyere nivå enn året før.
Befolkningens aldersfordeling og endringer i 2013 er
vist i tabellene 1a og 1b. Antall i gruppene nyfødte,
67-79 år, 90+ og 6-12 år økte mest i 2013, i %.
Overordnet planarbeid
Kommuneplan mot 2025 - Samfunnsdelen
Kommunestyret vedtok i desember 2013 kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2025. Kommuneplanen er Rælingens overordnede og langsiktige
plan- og styringsdokument. Planen viser kommunens
satsingsområder som samfunnsutvikler, som
tjenesteutvikler og som organisasjon.

Tabell 1a – Befolkningsutvikling, endringer gjennom året
01.01.2013
16 420
Fødte
220
Døde
105
Fødselsoversk udd
115
Innflytting
1 716
Utflytting
1 447
Nettoinnflytting
269
Sum tilvekst
386
01.01.2014
16 806
Tabell 1b – Befolkningsutvikling, aldersfordelt
01.01.13 01.01.14 Endring
0 år
211
230
9,0 %
1 - 5 år
1 151
1 183
2,8 %
6 - 12 år
1 436
1 503
4,7 %
13 - 15 år
617
628
1,8 %
16 - 19 år
797
818
2,6 %
20 - 66 år
10 437 10 588
1,4 %
67 - 79 år
1 353
1 447
6,9 %
80 - 89 år
361
349
-3,3 %
over 90 år
57
60
5,3 %
Totalt
16 420 16 806
2,4 %
Diagram 1a – Befolkningsutvikling

Samfunnsdelen inneholder:
 Utviklingstrekk, utfordringer og rammer for
kommunens planlegging i perioden.
 Visjon og overordnede hensyn.
 10 satsingsområder med styringsmål, og
tilhørende strategier.
 Retningslinjer for planleggingen.
 Arealstrategiske retningslinjer.
 Oversikt over politisk vedtatte planer.
Planens satsingsområder er forankret i 3 prioriterte
tematiske hovedområder:
 Trivsel, livskvalitet og folkehelse.
 Utbygging, transport og klima.
 Organisasjon og tjenesteutvikling.

Diagram 1b – Befolkningsvekst i prosent

Kommunal planstrategi ble vedtatt i april 2012. Planstrategidokumentet gir uttrykk for viktige utviklingstrekk kommunen står overfor, samt planleggingsbehov for å møte utfordringene. Planstrategiarbeidet
inkluderte også en gjennomgang av kommunens
plansystem og planverk. Kommuneplanrevisjon ble
startet opp med forankring i en beslutning underveis i
arbeidet med planstrategi; med revisjon av både
samfunnsdelen og arealdelen.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel har pågått
gjennom året 2013, og fortsetter i 2014. Det er
igangsatt arbeid med 4 kommunedelplaner i 2013.
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-2025
Planprogrammet var ute til offentlig ettersyn tidlig i
2013, og ble endelig fastsatt i juni 2013. Planprogrammet omhandler revisjon av kulturminneplanen, som ble vedtatt i 2001.
Planprogrammet beskriver blant annet nye
forutsetninger for kulturminneplanarbeidet, viktige
tema samt organisering og framdrift i planarbeidet.
Viktige tema knyttet til samfunnsutvikling og
kulturminnevernutfordringer er:
 Kulturminner og sårbarhet knyttet til vekst,
arealpress og klimaendringer.
 Strukturendringer i landbruket.
 Kulturminner som identitetsskapende element.
Tilhørighet.
 Kulturminner og folkehelse.
 Kulturminner i pedagogisk sammenheng.
Det er engasjert konsulent for å bistå kommunen i
arbeidet med planen.

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014-2025
Planprogrammet var ute til offentlig ettersyn sommer
/høst 2013, og ble endelig fastsatt i desember 2013.
Planprogrammet omhandler revisjon av trafikksikkerhetsplan for 2008-2017, vedtatt i april 2009.
Planprogrammet beskriver rammer og føringer for
arbeidet, viktige tema og problemstillinger samt
organisering og framdrift i planarbeidet.
Viktige tema i planarbeidet er:
 Opplærings- og holdningsskapende arbeid
 Organisatorisk arbeid
 Fysiske tiltak på veinettet
Planen skal synliggjøre kommunens ansvar og satsing
innen trafikksikkerhet, koordinere arbeidet internt og
bidra til å øke kommunens innsats for å redusere
risikoen for ulykker. Planen er også en forutsetning for å
kunne søke om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak (aksjon skoleveg midler).
Det er engasjert konsulent for å bistå kommunen i
arbeidet med planen.

Planvedtak kan forventes høsten 2014.
Planvedtak kan forventes i slutten av 2014.
Kommunedelplan klima og energi 2014-2025
Planprogrammet var ute til offentlig ettersyn høsten
2013, og ble endelig fastsatt i desember 2013.
Planprogrammet omhandler revisjon av kommunedelplan energi og klima 2009-20, vedtatt i 2009.
Planprogrammet beskriver rammer og føringer for
arbeidet, viktige tema og problemstillinger samt
organisering og framdrift i planarbeidet.
Viktige tema i planarbeidet er:
 Areal- og transportplanlegging
 Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk
 Miljøvennlig energiomlegging
 Skole og opplæring
 Informasjon, veiledning og holdninger
 Forbruk og avfallshåndtering
 Landbruket
 Klimaendringer og -tilpasning
Kommunen ønsker et godt verktøy i klimaarbeidet for
å kunne bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser,
redusert energibruk og økt bruk av fornybar energi.
Planen skal gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot
de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt
klima vil medføre.

Kommunedelplan landbruk 2014-2025
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i slutten
av 2013, og vil bli sluttbehandlet våren 2014. Planprogrammet omhandler revisjon av landbruksplan for
2006-2017, vedtatt i april 2007.
Planprogrammet beskriver rammer og føringer for
arbeidet, viktige tema og problemstillinger samt
organisering og framdrift i planarbeidet.
Viktige tema i planarbeidet er:
 Økt matproduksjon
 Økt næringsutvikling innenfor landbruket
 Kulturlandskap og kulturminner
 Klima, energi og forurensning
 Friluftsliv og folkehelse
Planen skal synliggjøre samhandling med andre
samfunnsinteresser og synliggjøre verdien av
landbruksarealene.
Planvedtak kan forventes i slutten av 2014.

Planvedtak kan forventes årsskiftet 2014/15.
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Trivsel og livskvalitet
Gjennom kulturuka og andre arrangementer gjennom
året legges det vekt på å ha et nært samarbeid med
lag og foreninger. Vi bygger arrangementer rundt
lokale arenaer som Marikollen kultursal, Marikollen
idrettsanlegg, kulturminner som Sandbekkstua og
Rælingen bygdetun. Lokalhistorie knyttet til
Østmarka, Øyeren og Rælingssamfunnet preget
arrangementene i 2013. Mange av innbyggerne,
både gamle og nye og våre nye landsmenn, har gitt
utrykk for at de setter stor pris på dette. Vi har tro på
at dette styrker tilhørigheten og bidrar til integrering
og at flere deltar aktivt i sitt nærmiljø.
Felles 17. mai arrangement ved ØRK er i en
oppbyggingsfase. Flere foreninger og Rud skole
samarbeider nå om dette. Vi fikk flere positive
tilbakemeldinger på at det settes pris på et slikt
samlende arrangement.
Trivselssenteret - eldresenteret på Fjerdingby har full
aktivitet hele uken. Senteret er drevet på frivillig basis
og gir et fantastisk tilbud til eldre; eksempelvis
kulturelle aktiviteter og middagsservering. Senteret
bidrar til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og er
et viktig forebyggende arbeid.
Kommunen har siden 2010 vært et Lokalsamfunn
med MOT. Fritidsarena og skole deltar aktivt. Det ble
arbeidet godt med MOT på skolearenaen med
skolering av ungdom med MOT og flere
arrangementer. På fritidsarenaen er nå korpset, en
fotballklubb og ungdomshuset med. MOT-effekter
kan kjøpes på ungdomsklubb. Det gjøres en årlig
undersøkelse blant elevene i 10. klasse.
Rælingen kulturråd er relativt nyetablert og samler
alle kulturorganisasjoner. Dette medfører at de blir
kjent med hverandres organisasjoner og aktiviteter og
mer samarbeid om konferanser og arrangementer.
Kulturrådet har 18 medlemsorganisasjoner. Det
arbeides med å få etablert en tilsvarende posisjon
som Rælingen idrettsråd har.
Rælingen idrettsråd er et fellesorgan for idretten i
kommunen. Idrettsrådet representerer alle idrettslag i
kommunen som er medlem av Norges idrettsforbund,
og i 2013 hadde idrettsrådet 13 medlemsklubber.
Idrettsrådet er fristilt og selvstendig og fungerer som
et rådgivende organ i forhold til kommunale organ i
saker som vedrører idretten i kommunen. Idrettsrådet
skal forsøke å se helheten i idrettslivet i kommunen
og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste
for alle idrettslag i kommunen.
Frafall fra organiserte aktiviteter er en utfordring.
Forskning viser at deltakelse i idrettslag og andre
organiserte aktiviteter går jevnt ned fra 13 til17 årsalderen. Det viser seg også at årsakene til frafallet er
knyttet til faktorer både i og utenfor de organiserte
aktivitetene.

I samarbeid med Rælingen idrettsråd og Rælingen
kulturråd ble konferansen «Ungdom faller fra organiserte
aktiviteter» gjennomført, med tema «Hvordan skal vi i
Rælingen snu trenden?» Det var ca. 35 deltakere på
konferansen som bidro med innspill til hvordan vi
sammen kan hindre at ungdom faller fra organiserte
aktiviteter. Rælingen idrettsråd og Rælingen kulturråd
ser på innspillene, og vil komme med et forslag til felles
kjøreregler for lag og foreninger på hvordan de sammen
kan bedre dette.
Målet med prosjektet IMIID - Inkludering og mangfold i
idretten - er å inkludere flere barn og unge med flerkulturell bakgrunn inn i idretten, som igjen bidrar til at
flere minoritetsspråklige foreldre deltar som aktive
bidragsytere i den organiserte idretten i kommunen.
Prosjektgruppa gav støtte til 16 barn i 2013, og har flere
tiltak rettet mot gruppen. Det er en strategi å invitere til
aktiviteter i kulturuka og andre lokale arrangementer. 25
personer var med og gikk Kongevegen fra bygdetunet til
Skovholt i kulturuka.
Nærmiljøanleggene ved skolene er godt ivaretatt
gjennom implementering av veileder. Veilederen sikrer
at anleggene blir ivaretatt og at de utvikles slik at det
skapes gode arenaer for elever og for uorganiserte på
kveldstid. I 2013 er nærmiljøanlegget ved Blystadlia
skole prosjektert, og ved Nordby skole og Fjerdingby
skole har litt mindre endringer/tiltak vært til vurdering.
Prosessen rundt registrering av behov og dialog før
beslutning er under innarbeiding, og sikrer god styring.
Kommunen ble invitert til å delta i Ungdata, i regi av
NOVA (Norsk institutt for velferdsforskning) og KoRusØst (Kompetansesenter for rusfeltet). Ungdata kartlegger hvordan ungdom i kommunen beskriver sitt
forhold til foreldre, venner, skole, bruk av rusmidler,
doping, databruk, aktiviteter, psykisk helse mm.
Ungdata-undersøkelsen er ledd i myndighetenes arbeid
for å styrke folkehelse. En arbeidsgruppe har gjennomgått og gitt tilbakemelding på spørsmålene og utformet
lokale spørsmål. Undersøkelsen gjennomføres i 2014.
I februar 2013 arrangerte kommunen, i samarbeid med
Ungdomsrådet, en medvirkningskonferanse for ungdom.
Der kunne alle som ville, si sin mening om hvordan det
er å bo i Rælingen i dag, og hvordan de ønsker at det
skal bli i. Konferansen var knyttet til arbeidet med ny
kommuneplan, og hadde med MOT som medarrangør
og inspirator. Omtrent 50 ungdommer møtte opp.
Engasjementet var stort og meningsytringene mange.
SaffiR-utvalget har i 2013 vært styringsgruppe for
prosjekt rusforebyggende arbeid, et samarbeid mellom
rus- og psykiatritjenesten og barneverntjenesten. Det er
etablert et samarbeid med politiet om ruskontrakter. Det
er etablert et samarbeidsforum med aktuelle aktører
som arbeider med ungdom i gruppa 16-23 år, inkludert
NAV og Rælingen videregående skole. Statlige
kompetansehevingsmidler er benyttet til kursdag med
Norsk narkotikapolitiforening om illegale rusmidler.
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Det er utarbeidet en veileder for det tverrfaglige
samarbeidet for aldersgruppen 0-23 år for ledere og
ansatte. SaffiR har avholdt foredrag om radikalisering
med innledere fra PST (Politiets Sikkerhetstjeneste).
Det er inngått et samarbeid med Regionsenter for
vold og traumatisk stress (RVTS-øst) om en gratis
firedagers kursrekke «Hjelp som nytter» i 2014.
Kurset vil ha fokus på traumesensitive tiltak og
migrasjonsforståelse og å øke forståelsen av arbeid
med flyktninger.
Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen har
over tid vært fremholdt av IMDI i forhold til å gjøre et
godt integreringsarbeid. Det er flere suksessfaktorer i
godt integreringsarbeid, som for eksempel tett
oppfølging, bruk av ICDP-foreldreveiledningsprogram
og et godt samarbeid med frivillige organisasjoner.
Frivillige organisasjoner i Rælingen er med på å
fremme inkludering av flyktninger i lokalsamfunnet
med bidrag til kvinnegruppa, samlivskurs, leksehjelp
og mange andre tiltak av sosial karakter.
Fysiske omgivelser og ressurser
Arbeidet i tilknytning til EUs vanndirektiv er videreført
i 2013. Kommunen deltar i arbeidsgrupper for
kommunalteknikk og økologi i vannområde LeiraNitelva og i vannområde Øyeren. I tillegg er vi
representert i prosjekt- og styringsgruppe for begge
vannområdene. Arbeidet har, i 2013, stort sett bestått
av kontinuerlig arbeid med tiltakstabeller og
tilstandsanalyser for begge vannområdene. Det
jobbes mot en målsetting om god økologisk og
kjemisk standard for vannforekomstene innen 2021.
Renofil – miljøprosjekt fikk ny visjon i 2013 og
indikatorer ble utarbeidet. Visjonen er: «Rælingen
kommune skal være en kommune med aktive og
engasjerte innbyggere som bryr seg om og tar ansvar
for klimautslipp og et rent og pent miljø i egen
kommune». Det er utarbeidet 8 indikatorer for lettere
å kunne måle resultatene. Eksempelvis har antall
returbeholdere for glass og metall økt fra 4 til 11. Alle
skoler og barnehager deltar aktivt i prosjektet.
Det er gjennomført flere tiltak for å gjøre rådhuset
mer miljøvennlig i forbindelse med prosjektet miljøvennlig rådhus. Dette inkluderer foreløpig energieffektiviserings-tiltak gjennom EPC prosjektet,
innføring av en helhetlig avfallssorteringsløsning på
rådhuset, ladepunkt for elbiler, innkjøp av nytt
sykkelstativ og sykler som de ansatte kan benytte
seg av i arbeidstiden, gjennomført økokjøringskurs
for ansatte, samt en overgang til digitale løsninger for
politiske saker for å redusere papirbruken.

Turveien fra Nordby skole til Myrdammen ble ferdigstilt
før sommeren 2013. Dette har blitt en flott turvei som
benyttes sommerstid opp til Myrdammen badeplass.
Friluftsområdet fremstår helhetlig og er blitt tiltalende.
Vegetasjonen er tatt ned, og området innbyr til aktivitet
og rekreasjon. Anlegget er også godt tilrettelagt for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vinterstid er det
tilrettelagt for kjøring av dobbelt skispor fra Nordby skole
til Myrdammen og videre til Setertjernstua. Herfra er
skiløypene koblet sammen med løypenettet i Lørenskog
og Østmarka. Løypenettet fra Nordby skole til Enebakk
er også tilrettelagt for dobbelt skispor og ivaretar nettet
inn mot Østmarka fra Enebakk.
Det er laget en oversikt over alle kjente naturregistreringer gjort i kommunen. Registreringene ligger
så langt i forskjellige databaser, både kommunens egne
og i øvrige offentlige databaser. Alle registreringene som
til nå kun har eksistert i fysisk format er digitalisert og
lagt inn i kommunens saksbehandlingssystem. Det
jobbes med å få på plass et felles system for alle
naturregistreringene.
Prosjektet ”Miljø og landskap” 2012-2013 har hatt fokus
på miljøtiltak i landbruket. Prosjekt Beitebruksplan for
Nordre Øyeren er en oppfølging av den nylig vedtatte
forvaltningsplanen for området. Landbrukskontoret
driver et regionalt reiselivsprosjekt som skal etablere
nettverk blant de som ønsker eller er i gang med Bed
and Breakfast på gårdsbruk. I Rælingen er det spesiell
fokus på fisketurisme med basis i eksisterende hytter
langs Øyeren. Skogkulturprosjektet har i 2013 hatt som
mål å sette fokus på skogkulturaktiviteten i Rælingen.
Prosjektet har arbeidet med blant annet fokus på ungskogpleie. I 2013 ble det igangsatt et forprosjekt om
grønn omsorg med hest i skog, som avsluttes våren
2014.
Lokal forskrift for nedgravde oljetanker er vedtatt, og
kartleggingsarbeidet er gjennomført. Alle husstander i
kommunen ble gjennom brev invitert til å delta i en
premiert tilbakemelding om nedgravde oljetanker på sin
eiendom/bolig. Til sammen er det registrert ca 450
nedgravde oljetanker i kommunen, og tankene er
registrert i programvaren Komtek. Feiervesenet skal
følge opp med en ordning knyttet til tilsyn i 2014.
I samarbeid med statens vegvesen er det utarbeidet
reguleringsplan for gang- og sykkelvei på strekningen
mellom Nordbyvegen og Nordby skole. Dette er et ledd i
å nå målet om sammenhengende gang- og sykkelvei
langs fv 120 gjennom kommunen, og å sikre skolebarn
trafikksikker skolevei. Det ble også klarhet rundt
finansieringen og tidspunkt for gjennomføringen.
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Utbygging og næringsutvikling
Sweco Norge AS ble i 2011 engasjert som prosjektleder i forbindelse med utviklingen av sentrumsområdet på Fjerdingby. Deltagere i konkurranse ble
valgt ut gjennom en prekvalifiseringsprosess. Selve
konkurransen ble gjennomført som en konkurranse
med forhandlinger, der tilbyderne ble invitert til å vise
hvordan området kunne utvikles, med de føringer som
ligger i overordnet plan. Forhandlingene med den
tilbyder som ble valgt førte ikke frem og ble avsluttet i
oktober 2013.

Diagram 2 – Nye boliger tatt i bruk siste 10-året

Videreutvikling av Marikollen-området pågår. Etter at
departementet godkjente idrettsområdets utstrekning i
marka i 2012, har det vært arbeidet med å få avklart
grunneierspørsmål. Det er gitt politiske signaler som
har bidratt til at arbeidet nå er forankret, og det har gitt
en viss fremgang. Det er mange grunneiere og store
områder. Det har vært arbeidet videre med skissene
for anlegget, som ble utviklet i 2009, med brukere av
anlegget. Beslutning om igangsetting av to
reguleringsplaner foreligger; en for idrettsanlegget
og en for turveien fra Marikollen til Ramstadsjøen
(Brudalsveien). Arbeidet vil foregå i 2014.
Det er igangsatt oppføring av et betydelig antall
boliger både på Hektneråsen og på Smestad.
Det ble tatt i bruk 122 boenheter i 2013, hvorav 90 %
er tilhørende utbygging i området Smestad/Hektner.
Diagram 2 viser boligveksten for de siste årene.
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Tjenester og brukere

Petra Politibil på besøk i Heimen barnehage september 2013
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Skoler
Bakgrunn
Rælingen kommune har 6 barneskoler og 2
ungdomsskoler.

Måleindikatorer og nøkkeltall
Diagram 1a - Netto driftsutgifter til grunnskole(202) pr.
innb. 6-15 år (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Diagram 1 - Antall elever

Diagram 1b - Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO pr.
kommunal bruker (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Viktige hendelser
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 ble
behandlet i kommunestyremøtet i juni. Det var 6. året
på rad at kommunestyret som skoleeier ble forelagt
rapport og tilhørende sak om status i grunnskolen.
Strategisk kompetanseplan for rælingskolen 20132016 ble lagt fram til politisk behandling i jun. For
første gang i dette formatet.

Tabell 1 – Nasjonale prøver og elevundersøkelsen
Nasjonale prøver

Kvalitetssikringsrapport for grunnskolen 2013 ble lagt
fram til politisk behandling høsten 2013.
Inger-Jorunn Andersen ble tilsatt som ny rektor ved
Fjerdingby skole fra 1. august 2013. Avtakket Torleiv
Flystveit som ble pensjonist.
Prosjekt rælingsskolen ble gjennomført i perioden
01.05.12 - 30.11.13. Ingen avvik eller utsettelser i
forhold til framdriftsplanen og resultatmålene i
prosjektet.
Det ble gjennomført felles ledersamling for alle
skoleledere i rælingsskolen i januar 2013. Alle
skolene med på utvikling av pedagogisk ledelse i
skolen i form av konseptet læringsledelse.

5.trinn

8.trinn

9.trinn

Rælingen Rælingen Akershus Nasjonalt
2012
2013
fylke 2013
2013

Engelsk

2,1

1,9

2,1

2,0

Lesing

2,0

1,9

2,1

2,0

Regning

2,0

1,8

2,1

2,0

Engelsk

3,1

3,1

3,2

3,0

Lesing

3,1

3,1

3,3

3,1

Regning

3,0

3,0

3,2

3,1

Lesing

3,4

3,4

3,6

3,4

Regning

3,5

3,3

3,5

3,4

Økonomi
Blystadlia skole
Fjerdingby skole
Løvenstad skole
Nordby skole
Rud skole
Marikollen ungdomsskole
Sandbekken ungdomsskole
Smestad skole
Felles skoler
Skoler

Regnskap Budsjett
2013
2013
14 146
14 304
18 791
18 961
14 776
14 368
8 523
8 180
19 475
19 809
24 218
23 794
20 475
20 883
10 028
10 061
4 171
5 386
134 603 135 746

Avvik
158
170
-408
-343
334
-424
408
33
1 215
1 143

Skolene hadde et samlet negativt avvik på 0,1 mill,
mens fellesområdet hadde et positivt avvik på 1,2 mill
pga høyere inntekter enn forventet på voksenopplæring.
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Barnehager
Bakgrunn
Rælingen kommune har 8 kommunale og 9 ikkekommunale barnehager (hvorav 2 familiebarnehager).

Måleindikatorer og nøkkeltall
Diagram 2a - Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i
kommunale barnehager (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra
SSB)

Antall barn pr. 15.12.2013:

Mårbakken
Sannum
Elgen
Løvlia
Lilleborg
Torva
Løvenstad
Heimen
Sum barn kommunale bhg
Sum barn ikke- kommunale bhg

Barn
u/3 år
16
29
22
31
18
28
31
25
200

Barn
o/3 år
33
66
40
46
60
54
37
41
377

Sum
49
95
62
77
78
82
68
66
577

197

321

518

Viktige hendelser
Samordnet opptak i all barnehagene i kommunene
gjennomført i tråd med felles retningslinjer. Alle barn
med lovfestet rett til plass ble tildelt plasser. I tillegg
startet løpende opptak umiddelbart da hovedopptaket
var ferdig.

Diagram 2b - Andel barn 1-5 år med barnehageplass
(Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Kompetansetiltak i barnehagene gjennomført som
planlagt i felles kompetanseplan for barnehagene.
Sannum barnehage utvidet sitt tilbud ved å åpne
friluftsavdeling i Marikollen fra august 2013.
Informasjons- og samarbeidsmøter mellom de ikkekommunale barnehagene og kommunens ledelse
avviklet med tre planlagte møter.
Det ble utarbeidet samarbeidsavtale som skal sikre
innholdet og regulere samarbeidet mellom de ikkekommunale barnehagene og Rælingen kommune.
Diagram 2a viser hva kommunen benytter pr barn i
kommunale barnehager på ordinær barnehagedrift.
Sammenlignet med de andre ligger vi lavere på
denne indikatoren. I diagram 2b ser man andel
innbyggere mellom 1-5 år med barnehageplass.
Rælingen har hatt en relativ stabil andel de 3 siste
årene.

Økonomi
Mårbakken barnehage
Sannum barnehage
Elgen barnehage
Løvlia barnehage
Bhg. enheten Lilleborg og Torva
Løvenstad barnehage
Heimen barnehage
Sum kommunale barnehager
Kommunalt tilskudd ikke-kommunale bhg
Felles barnehager
Barnehager

Regnskap Budsjett
2013
2013
5 269
5 411
9 006
9 294
6 164
6 175
8 450
8 601
14 390
14 529
8 084
8 155
6 847
6 785
58 210
58 950
61 333
60 865
2 683
3 924
122 226 123 739

Avvik
142
288
11
151
139
71
-62
740
-468
1 241
1 513

De kommunale barnehagene viser et samlet positivt
avvik på 0,74 mill. Felles barnehager har et mindre
forbruk som i hovedsak skyldes mer refusjon for barn fra
andre kommuner enn forventet.
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Helse og sosial
Bakgrunn
Helse, omsorgs- og sosialområdet er organisert i 6
enheter. Kommunen har to omsorgssentre med
sykehjemsplasser og tilrettelagte utleieboliger i eller i
nær tilknytning til sentrene. Kommunen drifter fem
samlokaliserte enheter med utleieboliger. Mange
tjenester til hjemmeboende leveres fra Dovrebygget.

Måleindikatorer og nøkkeltall
Diagram 3a - Netto driftsutgifter pr. innb. pleie og
omsorgstjenesten (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Viktige hendelser
Andre år med medfinansiering i samhandlingsreformen er over. Vi tok også i 2013 mot en stor
andel av de utskrivningsklare pasientene fra Ahus og
benyttet under en tredel av planlagt ramme
Medfinansiering av sykehusinnleggelser ble derimot
høyere enn forventet, og en økning fra 2012.
Regionalt samhandlingskontor er etablert sammen
med Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Nittedal.
Gjennom høst 2013 har rådgiverne i kontoret kommet
i gang med systematisk oppfølging av avtalene med
Ahus. Samhandlingskontoret er organisatorisk
tilknyttet rådmannskontoret.

Diagram 3b - Netto driftsutg. pr. innb. 0-17 år,
barnevernstjenesten (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

En intern omorganisering er gjennomført i 2013 hvor
tidligere mottaks- og utredningskontoret ble til ny
enhet, tjenestekontoret for helse og omsorg, THO. Til
denne enheten ligger i tillegg til mottak og vurdering
av alle søknader om tjenester drift av tjenester som
avlastning, brukerstyrte assistenter, støttekontakt og
avlastning. Det nye innsatsteamet er tilknyttet THO.
Innsatsteamet er bygd opp i løpet av året med
stillinger for sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.
I løpet av året er teamet i god gang og vi ser
resultater for flere grupper, aller viktigst for de som
kommer hjem etter sykehusopphold.
Kommunal Akutt Døgn (KAD) er vedtatt opprettet
sammen med Nittedal, Lørenskog, Fet, Sørum,
Enebakk og med Skedsmo som vertskommune. I
løpet av 2014 skal enheten være i god drift.

Diagram 3c - Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80+ (Kilde: Foreløpige KOSTRAtall fra SSB)

Demenssenteret er under utvikling, det skal knyttes til
Løvenstadtunet og benytte samme fellesfunksjoner
som kjøkken og vaskeri. Det ble i 2013 startet opp
felles kompetansehevingstiltak for alle innenfor pleie
og omsorg; Demensomsorgens ABC. I tillegg jobbes
det godt i demensteamet med koordinator og egen
lege i delstilling. Helhetlige pasientforløp og
samarbeid med pårørende er viktige strategier.
Nye enhetsledere i løpet av 2013 er; for tjenestekontoret Victoria Frogner Michelsen, for hjemmebaserte tjenester Cathrine Pedersen og for familie og
helse Brynhild Belsom.
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Diagram 3a og b viser henholdsvis driftsutgiftene til
pleie og omsorg (3a) og barnevern (3b) inkl.
avskrivninger etter at driftsinntektene som
øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter er
trukket fra. Rælingen ligger på nivå med Fet, men
lavere enn de øvrige vi sammenligner oss med på
begge indikatorene.

Økonomi
Enhet familie og helse
NAV
Hjemmebaserte tjenester
Institusjonstjenester
Tilrettelagte tjenester
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Felles helse
Helse og sosial

Regnskap Budsjett
2013
2013
55 878
52 245
24 112
24 501
47 581
44 636
69 259
69 391
63 345
64 057
15 139
15 338
16 343
16 112
291 657 286 280

Avvik
-3 633
389
-2 945
132
712
199
-231
-5 377

Samlet negativt avvik på helse og sosial er 5,4 mill.
Dette skyldes i hovedsak barnevern og hjemmebaserte
tjenester. Avviket i barneverntjenesten skyldes høy
aktivitet og særskilte utfordringer i enkeltsaker, samt
økte utgifter til sakkyndig og advokat i forbindelse med
saker til nemnd/rett, som en konsekvens av at flere
anker på tvangsvedtak. Hjemmebaserte tjenester har
hatt flere krevende enkeltsaker med stor ressursbruk i
form av kjøp av plass, vikarbyrå og ekstra bemanning.
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Organisasjon
Oppsummering
Nye enhetsledere i 2013 er Inger-Jorunn Andersen
på Fjerdingby skole, Brynhild Belsom i enhet for
familie og helse, Daniel Berg-Hansen i NAV
Rælingen, Cathrine Pedersen i enhet for hjemmebaserte tjenester og Victoria Frogner i det
nyopprettede tjenestekontoret for helse og omsorg.
Tjenestekontoret for helse og omsorg er en
nyopprettet enhet fra 01.09.2013, som mottar og
behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Enheten består av 10,8 årsverk med bred
tverrfaglig kompetanse og omlag 110 oppdragstakere. Tjenestene støttekontakt, avlastning, BPA og
omsorgslønn administreres og driftes i enheten. Et
innsatsteam jobber med tverrfaglig rehabilitering etter
utskrivelse fra sykehus/rehabiliteringsavdeling, eller
som forebyggende tiltak for å fortsette å kunne bo i
eget hjem. Tjenestekontoret for helse og omsorg
innehar rollen som koordinerende enhet i Rælingen
kommune. Som koordinerende enhet har enheten
blant annet følgende ansvarsområder:
 ha overordnet oversikt over rehabiliteringsvirksomheten i kommunen og kjennskap til tilbud
og tjenester fra 2. og 3. linjetjenesten
 være kontaktledd mot spesialisthelsetjenesten på
systemnivå og i forhold til enkeltbrukere
 videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i
kommunen
 utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av
individuelle planer
 være veileder for tverrfaglig personale i
utarbeidelse av individuelle planer»
Questback brukes i utstrakt grad til gjennomføring av
spørreundersøkelser via e-post og web. I 2013 ble
blant annet medarbeiderundersøkelsen, HMSårsrapport, påmeldinger til diverse kurs og
arrangementer, og «påmelding» til SFO og
barnehager ifm ferier gjennomført via Questback.
Det er stadig fokus på problematikken rundt uønsket
deltid. Kommunen er med i det statlige prosjektet
«Saman om ein betre kommune», der vårt lokale
prosjekt heter «kompetanse og heltid i fokus».
Prosjektet er et samarbeid mellom tillitsvalgte,
politikere og administrasjonen i kommunen, og har en
varighet på tre år, frem til utgangen av 2015. I
Rælingen er det etablert lokal prosjektorganisasjon,
og ulike arbeidsgrupper er i gang med sitt arbeid.
Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført på en god
og oversiktlig måte, uten brudd. Rælingen kommunes
lokale lønnspolitikk var et viktig bidrag til at også
årets lønnsforhandlinger ble gjennomført på en god
måte.

Pr desember 2013 utbetalte kommunen lønn til 1 527
stk. Kommunen hadde 803 årsverk i faste stillinger. Som
årsverk telles alle som er fast ansatt og vikar vakanse
og ledighet i stilling (ikke timelønn). Dette er en økning
på 40 årsverk fra 2012. Økningen har i det alt vesentlige
kommet i de tjenesteproduserende enhetene. I tillegg
hadde kommunen et antall timelønnede vikarer ol. i
arbeid i 2013. Disse utgjorde til sammen 81 årsverk.
I tillegg hadde kommunen 32 stk med omsorgslønn, 19
stk som er fosterhjem, 2 stk tilsynsførere og 40 stk
støttekontakter.
Framskrivninger fra SSB viser at Rælingen kommune
frem mot 2040 vil ha et betydelig rekrutteringsbehov.
Dette stiller krav til oss som kommune og gjennom
prosjektet «Saman om ein betre kommune» vil vi
adressere dette. Det er etablert en prosjektorganisasjon
som har fokus på kompetanse og heltids- og deltidsproblematikken. I korte trekk vil dette gå ut på å
utarbeide kompetansestrategi for kommunen, i tillegg til
at gruppen som jobber med heltidsproblematikken skal
teste ut og beregne positive effekter av nye og tidligere
piloter på arbeidstid og økt grunnbemanning for å
videreutvikle dette.
I tillegg til å drive arkivfaglig rådgivning til enhetene i
kommunen, har arkivet deltatt i prosjekter med
implementering av elektroniske arkivmoduler på
fagsystemer innen barnevern og helse, samt påbegynt
arbeid med integrasjon mellom Outlook og kommunens
ordinære sak-/arkivsystem. Målet har vært å sørge for
god flyt i saksbehandlingen, tilfredsstille krav til
digitalisering av offentlig sektor, og å sette fokus på
arkivets rolle i kommunen.
Post- og budtjenesten ønsker å yte best mulig service
overfor enhetene i kommunen. Dette gjør vi ved å sikre
at fysisk post kommer frem dit den skal, og når den skal,
slik at henvendelser fra innbyggere og andre
organisasjoner og virksomheter kan bli behandlet og
besvart så fort som mulig. I 2013 har avdelingen sett på
måter å redusere forsinkelser og evt feilsortering av post
internt, og vært i dialog med Posten Norge i Rælingen
for å sikre god flyt i postgangen. I tillegg er mindre tiltak
iverksatt innad i kommunen for å sikre tidsriktig og god
flyt i postombæringen mellom enhetene.
Det er i budsjettet for 2014 avsatt midler til kompetansehevende tiltak. Disse skal det utarbeides retningslinjer
for i kommende periode. I regi av prosjektet «saman om
ein betre kommune» skal det utarbeides en overordnet
strategisk kompetanseplan for kommunen. Målet med
denne er å sikre at kommunen har nødvendig
kompetanse på kort og lang sikt i tråd med
virksomhetens mål og oppgaver. Dette for å sikre at
kommunens tjenester til enhver tid følger de lovpålagte
krav til utdanning og kompetanse.
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Diagram 1 – Antall årsverk

Diagram 2a – Sykefravær
9,3 %

9,2 %
9,0 %

8,9 %

8,6 %

8,4 % 8,4 %

8,3 %

NAV har økt med 0,9 prosentpoeng det siste året,
men har likevel redusert fra 8 % i 2010 til 3,9 % i
2013. De har altså mer enn halvert sykefraværet i
løpet av 4 år!

8,1 %

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

7,6 %

2004

Spesielt stor nedgang i sykefraværet ser vi på
Løvenstadtunet og i hjemmebaserte tjenester.
Løvenstadtunet har gått ned fra 13,4 % til 8,5 % det
siste året, - altså nesten 5 prosentpoeng, noe som
tilsvarer nesten 36,6 %! Hjemmebaserte tjenester har
redusert fra 9,2 % til 6,3 %, hvilket tilsvarer 31,5 %
nedgang.

2011

Sykefravær og tilretteleggingsbehov
Sykefraværet i Rælingen kommune for 2013 er på
7,5 %. Av dette er 2,7 % korttidsfravær og 4,8 %
langtidsfravær. Dette er en nedgang på hele 0,9
prosentpoeng i forhold til 2012. Det har vært en jevn
nedgang i sykefraværet siden kommunen startet opp
sitt nærværsprosjekt «Hjertelig tilstede» i 2008.
Kommunen satt da et langsiktig mål om et sykefravær på 7,2 % innen utgangen av 2013. Dette var
et ambisiøst mål som vi var nært ved å nå. I 2008 var
sykefraværet på 9,2 %, i 2009 var det på 9,0 %, i
2010 endte det med 8,6 %, mens det i 2011 og 2012
var på 8,4 %. Det jobbes målrettet med ulike tiltak og
prosjekter ute i organisasjonen for å redusere
sykefraværet. Det er også mye tilrettelegging for
ansatte som har utfordringer med helsen. Det er
gledelig å se at utviklingen går i stadig positiv retning,
og at sykefraværet blant våre ansatte blir stadig
lavere. Dette gir bedre kvalitet og større kontinuitet i
tjenestene våre, de ansatte opplever bedre
arbeidshverdager, samt at vi har mindre utgifter til
vikarbruk. Dette er vi godt fornøyd med, og det viser
at det nytter å jobbe målrettet for et lavere
sykefravær!

Diagram 2b – Sykefravær per sektor

Av skolene må Rud skole nevnes. De har hatt en
nedgang i sykefraværet på hele 42,4 % siste år, fra
9,2 % til 5,3 %! De har hatt et nærværsprosjekt
gjennom hele året, og jobbet målrettet med
involvering av de ansatte i arbeidet. Sandbekken
ungdomsskole har også redusert sykefraværet med
nesten 50 % siden året før, og er den skolen som har
lavest sykefravær med 3 %. Dette er imponerende
tall i enheter med så mange dagsverk, og det gir
derfor også godt synlige utslag på det totale
sykefraværet for kommunen!
Det er i barnehagene vi har det største sykefraværet,
med 10,6 % i 2013 (3,9 % korttidsfravær og 6,7 %
langtidsfravær). De siste seks årene har sykefraværsprosenten i denne sektoren ligget jevnt på 10-11tallet.
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Pleie og omsorg (PLO) har hatt en fin nedgang i
sykefraværet, og ligger for 2013 på 9,5 % (3,0 %
korttids- og 6,5 % langtidsfravær), mot 10,9 % i 2012.
Ved oppstart av «Hjertelig tilstede» i 2008 var dette
tallet 11,7 %. Dette er en nedgang på 18,8 %.

Diagram 3a – Fordeling på virksomhetsområder

Skoler og SFO har et sykefravær i 2013 på 6,6 %
(2,7 % korttids- og 3,9 % langtidsfravær) I 2008
hadde de 8,3 %, så dette er en nedgang på 20,5 %.
Støtteenhetene har 4,1 % sykefravær i 2013 (2,3 %
korttidsfravær og 1,8 % langtidsfravær). Dette er likt
som for 2012, og vesentlig lavere enn i 2008 da det
var på 7,6 %. Dette er en nedgang på 46 %.
Kommunen har et eget attføringsutvalg som skal
bistå i saker hvor den ansatte har store utfordringer
med å utføre jobben sin på grunn av sviktende helse.
Da er det være viktig å se etter løsninger som kan
hjelpe den ansatte med å kunne stå videre i arbeidslivet. Omplassering internt i kommunen kan være en
løsning, men man ser at det ofte kan være
problematisk å finne andre stillinger som
vedkommende er kvalifisert for, og som vil fungere
bedre i forhold til de helsemessige utfordringene
vedkommende har. I 2013 behandlet attføringsutvalget 12 saker.
Likestilling
Rælingen kommune er opptatt av mangfold, og vi
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på
ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi
tilpasser og tilrettelegger arbeidsplassen for en rekke
ansatte hvert år, basert på den enkeltes behov og i
tråd med vår tilretteleggingsplikt.

Diagram 3b – Fordeling på aldersgrupper

Diagram 3c – Fordeling på ledergrupper

I lønnspolitikken vår fremkommer det at sammenlignbare stillinger i utgangspunktet skal ha lik lønn, og at
det skal være sammenheng mellom ansvar og lønn.
En del av lønnsforskjellen som fortsatt finnes, skyldes
at nyansatte menn og kvinner har ulik utdanningsbakgrunn og ansiennitet, noe som innvirker på
generelt lønnsnivå.
Kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede
gruppene. Det er liten endring fra år til år på andel
kvinner og menn fordelt på alder. Dette synliggjør
problemene kommunen har med å få tilsatt flere
menn, spesielt innen pleie og omsorg, barnehager og
barneskoler. I disse sektorene er andelen menn
fortsatt svært lav, og i forbindelse med det nylig
oppstartede arbeidet med utvikling av rekrutteringsstrategi for kommunen, vil dette være et sentralt
tema.
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På avdelingsledernivået er det en stor overvekt av
kvinner, noe som i første rekke skyldes at det er flest
av denne lederkategori innen de deler av virksomheten som er sterkt kvinnedominert. Også blant
enhetslederne er det et stort flertall kvinner, mens de
mannlige arbeidslederne er i klart flertall. De fleste av
arbeidslederne er knyttet til vedlikehold og tekniske
yrker.

Diagram 3d – Fordeling på utdanningsgrupper

Andelen ansatte som innehar deltidsstillinger endres
lite fra år til år. Menn har 100 % stillinger i langt større
grad enn kvinner. I tillegg til at mange kvinner ikke
ønsker å jobbe heltid, oppleves innretningen av
turnusordningene som en begrensende faktor i
arbeidet med å få flere over i heltidsstillinger.
Kommunen har gjennomført forsøk med alternative
turnusordninger som vil gjøre det lettere å få ansatte
over i større stillinger. I tillegg er det fokus på å lyse
ut ledige stillinger internt for at ansatte skal kunne
øke sin stillingsstørrelse. Uønsket deltid er en
utfordring for noen av våre ansatte. Gjennom det
etablerte prosjektet «saman om ein betre kommune»,
skal kommunen fokusere på kompetanse og uønsket
deltid frem til utgangen av 2015. Det er en utfordring,
ikke bare for Rælingen kommune, men for hele
samfunnet, at mange kvinner jobber deltid. Satsingen
på å redusere uønsket deltid er derfor et viktig
likestillingspolitisk tiltak.
Andelen ansatte som er i ferd med å komme inn i en
alder der AFP er aktuelt er økende. Basert på dagens
sammensetning av de ansatte, vil kommunen ha et
svært stort behov for nyrekruttering i årene som
kommer. Eksempelvis tok nye 12 ansatte i alderen
62-65 år ut AFP i 2013. Pr 31.12.2013 har
kommunen totalt 21 ansatte som har tatt ut AFP i
alderen 62-65 år, (18 hel og 3 delvis) mens det i 2021
alene vil kunne være 59 personer som vil kunne gjøre
det samme gitt at vi har den samme aldersfordeling
på våre ansatte i perioden. For store
utdanningsgrupper som førskole-lærere, lærere og
sykepleiere, utdannes det langt færre enn det er
behov for. Det er derfor kamp om å rekruttere ansatte
fra disse utdanningsgruppene. Dette er et forhold
som bidrar til at det er viktig for kommunen å legge til
rette for effektive og målrettede seniorordninger slik
at ansatte velger å jobbe lenger fremfor å gå av med
pensjon tidlig.

Diagram 3e – Gjennomsnittlig lønnsøkning

Diagram 3f – Gjennomsnittslønn
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Kompetanse
Systematisk og kontinuerlig kompetanseutvikling
forutsetter dyktige ledere. En systematisk heving av
ledernes kompetanse skal blant annet bidra til at det
blir lagt til rette for de ansattes kontinuerlige
kompetanseutvikling, og med det bidra til høyere
kvalitet i tjenestene kommunen yter til innbyggerne.
Organisasjonens særpreg er mangfold i oppgaver,
mange roller å ivareta og høye krav til kompetanse
hos ansatte. Det er derfor viktig å styrke kompetanseutvikling for alle ansatte ved å iverksette kompetanseutviklingstiltak i alle deler av organisasjonen.
Organisasjonsenheten har hovedansvaret for å
utarbeide kursplan som skal rulleres årlig. Kursplanen
er ett av flere bidrag i arbeidet med å imøtekomme de
kravene som stilles til organisasjonen. Kursplanen
omfatter alle typer kompetanseutviklingstiltak rettet
mot de forskjellige målgruppene i organisasjonen.
Kursplanen blir gitt ut i form av en årlig kurskatalog,
og gjort kjent for hele organisasjonen gjennom ulike
informasjonskanaler. Målet er å forsterke og bidra til
en mest mulig helhetlig kompetanse av høy kvalitet.

Diagram 3g – Gjennomsnittslønn ledergrupper

Diagram 3h – Gjennomsnittslønn utdanningsgrupper

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ble
det opprettet et kompetansefond. Retningslinjer for
disponering og vedlikehold av fondet skal beskrives i
egen politisk sak våren 2014. I regi av prosjektet
«saman om ein betre kommune» skal det utarbeides
en overordnet strategisk kompetanseplan for
kommunen. Målet med denne er å sikre at
kommunen har riktig og tilstrekkelig kompetanse på
kort og lang sikt i tråd med virksomhetens mål og
oppgaver.
Kommunen videreførte i 2013 lederutviklingsprogrammet for enhetsledere, samt at arbeidet med å
utvikle et modulbasert lederutviklingsprogram for
avdelingsledernivået ble påbegynt.
Lærlingordningen er under utvikling. For å ivareta
lærlingene på best mulig måte er det i 2013
utarbeidet et informasjonshefte som beskriver rutiner,
fordeling av ansvar og roller for lærlingordningen i
kommunen. Inntak av lærlinger er nå i tråd med
kommunens målsetting, som er én lærling pr 1000
innbyggere. Det er kamp om de gode lærlingene, og
stadig spesielt problematisk å få tak i lærlinger innen
helsearbeiderfaget. Dette har bedret seg noe som
følge av igangsatte rekrutteringstiltak, samt bedre
profilering av kommunen. I tillegg er en ny innretning
på lønnssystemet for lærlingene, der de selv kan
velge profilen på sin egen lønnsutvikling i læretiden et
positivt tiltak. Vi har nå 16 lærlinger i barne- og
ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IKTservicefag.
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Effektivisering og ressursutnyttelse
Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom å sikre
et godt faglig fundament, og felles kunnskap om, og
forståelse for gjeldende rutiner og prosedyrer er tillagt
stor betydning. Det er ønske om å utnytte spesialkompetanse på tvers av sektorer, og støtteenhetene
har et særlig ansvar på dette området. Dette kommer
til uttrykk på flere måter, gjennom opprettelsen av
serviceavtaler, gjennomføring av opplæringstiltak
osv. Eksempelvis har arkivet, i tillegg til å drive arkivfaglig rådgivning til enhetene i kommunen, deltatt i
prosjekter med implementering av elektroniske arkivmoduler på fagsystemer innen barnevern og helse,
samt påbegynt arbeid med integrasjon mellom
Outlook og kommunens ordinære sak-/arkivsystem.
Målet har vært god flyt i saksbehandlingen, tilfredsstille krav til digitalisering av offentlig sektor, og sette
fokus på arkivets rolle som faginstans i kommunen.
Det tas fortløpende i bruk nye elektroniske tjenester
som bidrar til enklere tilgang til tjenester og forenkling
av interne arbeidsprosesser. Elektroniske skjema i
ulike varianter fra Kommuneforlaget samt nye
moduler i ERP-systemet er eksempler på dette. En
økende andel av kommunens søknadsrutiner er nå i
praksis døgnåpne i elektronisk versjon.
Sentralisering av enkelte arbeidsprosesser som
krever både mye tid og spesiell kompetanse vurderes
fortløpende. Gjennom innføring av rekrutteringsmodulen i ERP-systemet, ble f. eks. grensesnittet
mellom organisasjonsenheten og øvrige enheter
justert ift ansettelsesrutinene våre i 2012. I 2013 har
dette blitt ytterligere tydeliggjort, og organisasjonsenheten har nå det hele og fulle ansvar for alle
administrative gjøremål knyttet til ansettelser og
justering av faste arbeidsavtaler. Dette gir økt kvalitet
i prosessene, sikrer at arbeidsavtalene er juridisk
korrekte og legger grunnlag for en samlet oversikt
over behovet for nyrekruttering slik at ansattes fortrinnsrett til økt stillingsprosent, eller fast ansettelse
for kvalifiserte vikarer kan ivaretas best mulig. I tillegg
til økt kvalitet, bidrar slik sentralisering til redusert
ressursbruk totalt sett for kommunen ifm ansettelser.
Etikk og felles verdigrunnlag
De grunnleggende verdiene respekt, ansvar og
redelighet er i fokus på ulike møtearenaer. For å gi
disse ordene et reelt innhold, tas de opp som tema i
ulike sammenhenger som enhetsledermøter og
personalmøter som organisasjonsenheten gjennomfører i de enkelte enheter. Verdiene er også gitt en
sentral plass i det nye modulbaserte lederutviklingsprogrammet for avdelingsledere som ble utviklet i
2013. Verdiene er videre tema i forbindelse med
opplæring av nyansatte, der de har en sentral plass
på ”introduksjonsdag for nyansatte”. Organisasjonsenheten har etikk og verdier som tema på alle
personalmøter enheten gjennomfører med øvrige
enheter. Særlig har bruken av sosiale medier vært
tema på mange av disse møtene, i tillegg til øvrige
etiske retningslinjer.

Informasjon og kommunikasjon
Meldetjenesten Veienmin.no for vei, vann og andre
feilmeldinger knyttet til kommunaltekniske tjenester ble
relansert i ny drakt i desember 2013 og fikk samtidig
synlige serviceerklæringer. Håndheving av parkeringsbestemmelser i Rælingen ble innført fra september for å
sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for
innbyggerne. Kommunen har drevet aktivt informasjonsarbeid om dette.
Rælingen kommune og servicetorget var engasjerte i
Stortingsvalget 2013 og forhåndsstemmingen høsten
2013. Det var ny rekord ift antall personer som valgte
forhåndsstemmegivning i Rælingen. Kommunen har
vært vertskap for et etablererkurs i samarbeid med
Etablerer Akershus.
Ansvaret for informasjonsarbeidet, og dermed også
kommunens informasjonsrådgiver, er fra høsten 2013
overført til rådmannskontoret.
Tydelighet i organisasjonen
Det er over flere år jobbet med å tydeliggjøre ansvarsog rollefordeling mellom støtteenhetene og øvrige
enheter. Det er tatt i bruk serviceavtaler på enhetsnivå
som beskriver og tydeliggjør dette. Stadig økende krav
til tjenesteproduksjon krever ansatte som er trygge på
sine oppgaver og den kompetanse som kreves for
stillingen. I tillegg er det viktig å sikre den enkelte
ansattes forståelse av egne og andres arbeidsoppgaver
og roller. Det er derfor fastslått gjennom arbeidsgiver- og
organisasjonsplattformen vår (AOP) at alle ansatte skal
ha en stillingsbeskrivelse. Det blir en stadig viktigere
oppgave for ledere på alle nivå å bidra til at alle ansatte
utvikler økt forståelse for egen rolle. Samhandling med
andre enheter, nabokommuner og andre tjenesteleverandører blir stadig viktigere, og dette stiller større
krav til den enkeltes helhetsforståelse. Dette temaet vil
derfor være sentralt i det videre arbeidet med
lederutviklingsprogrammet for avdelingsledernivået.
Kvalitetssystemet brukes stadig mer, og av et økende
antall ansatte. Kommunen har kommet langt i forhold til
å tilgjengeliggjøre alle sentrale dokumenter og
prosedyrer. Det er i overkant av 2000 prosedyrer som er
lagt inn Kvalitetslosen. Det er i 2013 også blitt ryddet og
fjernet duplikater i kvalitetssystemet. For å bedre
tilgjengelighet og søkefunksjon er det innført trebokstavforkortelser for enhetene i mappe- og
dokumentstruktur.
Det er fokus på at alle ansatte bruker avvikssystemet.
Det er for 2013 en svak økning i antall avvik. Økningen
er i all hovedsak på HMS-området.
Rådmannskontoret og pleie- og omsorgssektoren har i
2013 hatt fokus på risiko og sårbarhetsanalyse (ROS),
og har tatt t i bruk ROS-modulen i Kvalitetslosen.
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2013
4 845
6 413
8 818
3 599
3 293
10 492
9 024
7 864
5 638
941
2 261
1 818
1 485
2 239
2 224
1 427
1 383
73 764
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Rælingen kommune har aktivt fremmet kommunens
miljøvennlige holdning gjennom å profilere ulike tiltak
fra kommunens miljøprosjekt Renofil i 2013. Blant
annet har vi fått økt antall returpunkter for glass og
metall fra 4 til 13 i 2013, noe som er markert på egne
kart og informert om på nettsidene. Rælingen
kommune har bidratt aktivt med informasjonsarbeid i
forkant i forbindelse med innføring av sortering av
matavfall i grønne poser fra januar 2014 og
samarbeidet med ROAF om dette og «Takk for
maten»-kampanjen. Rælingen kommune har som
Fairtrade-kommune også i 2013 gjennomført
informasjonstiltak og formidlet konkurranser både
målrettet og generelt i samarbeid med Fairtrade
Norge via nettsider og sosiale medier.
Antall besøkende på nettsidene til barnehager, skoler
og Rælingen kulturskole er også målt ved statistikk.
De fleste nettsidene har noe økning i antall unike
besøkende sammenlignet med 2012.
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Heimen barnehage

Torva barnehage

Løvenstad barnehage

Lilleborg barnehage

Elgen barnehage

Løvlia barnehage

Sannum barnehage

Mårbakken barnehage

Smestad skole

Sandbekken ungdomsskole

Rud skole
2011

Marikollen ungdomsskole

Nordby skole

0

Løvenstad skole

Kommunestyremøtene har vært overført «live» via
nettsidene siden november 2012 og statistikk viser at
møtene, inkludert arkivopptak i snitt blir sett 150
ganger av brukerne. Bruken varierer avhengig av
sakene som behandles i kommunestyremøtene.

2012
4 075
5 253
7 152
4 451
3 935
10 014
8 190
7 858
4 324
986
1 772
1 674
1 110
1 956
2 033
1 224
1 409
67 416

Diagram 4 – Antall besøkende på nettsider

Blystadlia skole

Prosjektoppstart med leverandør og ny publiseringsløsning for nye nettsider for Rælingen kommune var i
januar 2013. Arbeidet med utforming av nye nettsider
har pågått i løpet av 2013 og sidene ventes å bli
lansert i 2014 med økt fokus på selvbetjeningsløsninger.

2011
3 637
5 697
7 097
4 960
4 446
9 450
7 460
7 767
3 521
872
1 118
644
1 075
1 876
1 655
818
715
62 808

Rælingen kulturskole
Blystadlia skole
Fjerdingby skole
Løvenstad skole
Nordby skole
Rud skole
Marikollen ungdomsskole
Sandbekken ungdomsskole
Smestad skole
Mårbakken barnehage
Sannum barnehage
Elgen barnehage
Løvlia barnehage
Lilleborg barnehage
Torva barnehage
Løvenstad barnehage
Heimen barnehage
Sum

Fjerdingby skole

Det var 79 049 unike besøkende på kommunens
nettsider i 2013. Dette er 10 272 flere enn i 2012 eller
en økning på femten prosent. Antall besøkende på
nettsidene varierer med helger, ferier, helligdager,
skolestart og øvrige begivenheter. Samtidig har
antallet besøk på internett-sidene gått ned med 17
prosent, noe som antas å ha sammenheng med at
oppdateringer fra Rælingen kommune i større grad
enn tidligere også leses via sosiale medier.

Tabell 1 – Antall besøkende på nettsider

Rælingen kulturskole

Informasjon og omdømmebygging
Kommunikasjonsplanen 2010-2013 med tiltaksplan er
styrende for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonsrådet hadde i april et
inspirasjons- og orienteringsmøte om sosiale medier.
Rælingen kommune har i tillegg til Facebook-sider
siden 2012, også opprettet en Twitter-konto i april
2013. Så langt er det vesentlig kunngjøringer, viktige
tidsfrister, aktuelle arrangementer og nyheter fra
nettsidene som videreformidles og følges opp via
disse kanalene. Per januar 2014 var antall «likes» på
Facebook 665. Kommentarer og «likes» på innlegg
varierer med typen saker og aktualitet, og det antas
at dette også trekker flere brukere til nettsidene.
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Økonomi
Drift

Diagram 1 – Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt.
(Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Hovedoversikt
Det økonomiske resultatet for 2013 viser balanse på
bunnlinjen, mens netto driftsresultat (overskudd før
avsetninger) ble positivt med 28,2 mill. Dette utgjør
2,9 % av netto driftsinntekter, som er rett i underkant
av Fylkesmannnens anbefaling på 3-5 %. Tatt i
betraktning at netto driftsresultat i 2011 er påvirket av
ekstraordinære forhold, har dette nøkkeltallet en
stigende tendens.
Balanse på bunnlinjen er et uttrykk for at prognosene
gjennom året samstemmer med det endelige
resultatet. Ved avslutning av regnskapet ble overføring til investeringsregnskapet redusert med ca 2,6
mill i forhold til budsjettert i henhold til strykningsreglene.
Gjennom året er det gjort betydelige avsetninger til
disposisjonsfond, som ved utgangen av året viser en
størrelse på 81,9 mill.
Med rammestyring som prinsipp budsjetterer
Rælingen enhetenes budsjettrammer (sektorrammer)
og sentrale poster separat. Sektorrammene hadde i
2013 et mindre merforbruk på under 1 mill målt mot
justert budsjett. Samlet sett er de sentrale inntektene
ca 2,3 mill lavere enn budsjettert, mens sentrale
kostnader er ca 3 mill lavere enn budsjettert.
Ved sammenligning av resultatet over en periode på
3 år, ser vi at det økonomiske resultatet på bunnlinjen
har variert fra 5,8 mill i 2011 og 25,2 mill i 2012 til
balanse i 2013. Bakgrunnen for overskuddet i 2012 er
at det ikke ble foretatt vesentlige disponeringer i løpet
av året, slik vi har gjort i 2013, siden de positive
avvikene først ble avdekket mot slutten av året.
Dermed er både overskuddet på 25,2 mill i 2012 og
ytterligere 26 mill i 2013 satt av på disposisjonsfond i
løpet av 2013 og gitt disposisjonsfondet en kraftig
økning. Av avsetningene på til sammen 26 mill er
16,2 mill sentrale avsetninger, mens resten er avsatt
på enhetene og inngår i sektorrammene.
Ved 2. tertial var prognosen overskudd på 20-25 mill.
Om lag halvparten av det forventede overskuddet var
knyttet til konkrete forhold med forventede kostnader
senere år, blant annet pensjon. Disse ble satt av til
disposisjonsfond «med formål». Resten av det forventede overskuddet var knyttet til generelle poster
som skatt og lønnsavsetning, og dette ble satt av til
generelt disposisjonsfond. Prognosen etter avsetningene var balanse på bunnlinjen, med en positiv
usikkerhet på 5 mill. Resultatet ble dermed marginalt
svakere enn forventet ved 2. tertial, da det ble foretatt
strykninger for 2,6 mill ved regnskapsavslutningen.

Tabell 1a – Hovedoversikt drift

Skatt og rammetilskudd
Rentekompensasjon
Tilskudd ress.kr. tjenester
Netto momskompensasjon
Felles inntekter

Regn
2013
702 540
4 798
13 421
264
721 023

Bud
2013
703 000
4 700
11 500
4 127
723 327

-460
98
1 921
-3 863
-2 304

Sektorrammer

653 888

653 237

-651

Felles lønns- og pensjonskostnader
-5 828
Felles driftskostnader
4 942
Finans
51 806
Felles avsetninger
16 215
Felles kostnader
67 135

-3 825
5 800
51 900
16 215
70 090

2 003
858
94
0
2 955

0

0

Skatt og rammetilskudd
Rentekompensasjon
Tilskudd ress.kr. tjenester
Netto momskompensasjon
Felles inntekter

Regn
2011
598 540
5 731
9 944
5 397
619 612

Regn
2012
666 813
5 034
9 554
2 681
684 082

Regn
2013
702 540
4 798
13 421
264
721 023

Sektorrammer

571 410

600 859

653 888

Felles lønns- og pensjonskostnader
-6 892
Felles driftskostnader
5 879
Finans
52 330
Felles avsetninger
-8 901
Felles kostnader
42 416

-1 855
4 247
54 114
1 548
58 054

-5 828
4 942
51 806
16 215
67 135

Mer-/mindreforbruk

25 169

0

Mer-/mindreforbruk

0

Avvik

Tabell 1b – Hovedoversikt drift, utvilkling

5 786
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Skatt og rammetilskudd
Frie inntekter er inntekter som kommunene kan
disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover
og forskrifter. Frie inntekter består av skatt og
rammetilskudd, og utgjør kommunens største
driftsinntekter.
Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene
til kommunene og fylkeskommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne
kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig
tjenestetilbud til sine innbyggere.
Skatt
Det ble opprinnelig budsjettert med en skatteinngang
på 406,9 mill i 2013 basert på en forventet vekst på
6,7 % i 2012 og 5,5 % i 2013. Beregningene er basert
på nasjonale prognoser ved bruk av prognosemodell
fra KS. Den reelle skatteveksten i 2012 ble 7,8 %,
dette utgjør om lag 4 mill mer i skatteinngang i 2012
enn forutsatt i opprinnelig budsjett 2013.
I revidert nasjonalbudsjett ble ikke anslaget på
inntekts- og formuesskatt i kommunesektoren 2013
endret.
Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014 ble
samtidig skatteanslaget for kommunene i 2013 justert
opp med 1,45 mrd og nytt vekstanslag ble 6,2 %. På
bakgrunn av dette oppjusterte Rælingen sitt skatteanslag ved 2. tertial, tilsvarende en netto økning i
skatteinntekter og inntektsutjevning på 5,4 mill.
Budsjettjusteringen ved 2. tertial ble ikke periodisert
tilbake i tid, men lagt i sin helhet på desember, derfor
viser desember et større negativt avvik, mens totalt
for hele året ble det samlet et mindre negativt avvik
på om lag 1,1 mill.

Tabell 2a – Skatt pr år

Skatt 2011
Vekst
Skatt 2012
Vekst
Skatt 2013

Regn Grunnlag Grunnlag
oppr bud just bud
361 501
7,8 %
6,7 %
7,8 %
389 849
385 722
389 849
6,2 %
5,5 %
6,5 %
413 871
406 900
415 000

Tabell 2b – Skatt pr måned

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

Regn
2013
50 981
3 233
69 077
3 162
79 117
2 433
47 358
4 126
71 279
5 037
75 361
2 707
413 871

Bud
2013
50 862
2 035
69 173
2 036
78 124
2 850
46 793
4 069
69 579
2 848
75 276
11 355
415 000

Avvik
119
1 198
-96
1 126
993
-418
565
57
1 700
2 189
85
-8 648
-1 129

Diagram 2 – Skattevekst sammenlignet med landet

Usikkerheten knyttet til fordelingsoppgjøret som
tidligere har påvirket skatteinngangen i november
kraftig, samt effektene av inntektsutjevningen som blir
avregnet på slutten av året, ga i 2013 ikke betydelige
utslag, og avviket ble dermed omtrent som forventet
ved 2. tertial.
Rammetilskudd
Rammetilskuddet består av flere deler. Først får
kommunene tilført et innbyggertilskudd, som er et likt
beløp pr. innbygger (ca kr 21 800,- i 2013). Dette
utgjør 355,5 mill for Rælingen kommune i 2013.
Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra
de kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å
drive, og dette utgjør utgiftsutjevningen. I 2013 ble
Rælingen kommune trukket 63 mill som «lettdrevet»
kommune, størst trekk får vi fordi vi har færre eldre
over 80 år enn landsgjennomsnittet.
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Overgangsordninger skal skjerme kommunene mot
brå nedganger i rammetilskuddet fra år til år.
Rælingen har en vekst, og er derfor kun med og
finansierer ordningen gjennom et trekk i rammetilskuddet tilsvarende i underkant av 1 mill.
Skjønnsmidler blir fordelt skjønnsmessig på
kommunene gjennom Fylkesmannen, og kan brukes
til å kompensere for spesielle lokale forhold som ikke
fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. I
2013 fikk Rælingen 4 mill i skjønnstilskudd, og dette
er omtrent på samme nivå som de senere årene.
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Ettersom Rælingen
har skatteinntekter per innbygger som er over
landsgjennomsnittet, bidrar vi til utjevningen gjennom
et trekk i rammetilskuddet på ca 7 mill i 2013.

Tabell 2c – Skatt og rammetilskudd

Skatt

Regn
2013
413 871

Bud
2013
415 000

Avvik
-1 129

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger
Skjønnsmidler
Inntektsutjevning
Rammetilskudd

355 500
-63 000
-835
4 000
-6 996
288 669

355 500
-63 000
-1 000
3 800
-7 300
288 000

0
0
165
200
304
669

Skatt og rammetilskudd

702 540

703 000

-460

Samlet avvik for skatt og rammetilskudd ble en
mindreinntekt på 0,5 mill målt mot budsjett.
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Rentekompensasjon
Kompenserte kapitalkostnader ble 4,8 mill, tilsvarende prognosen ved 2. tertial. Dette er 0,1 mill
høyere enn budsjettert og 0,3 mill høyere enn opprinnelig budsjett. Det kom som en følge av et noe
høyere rentenivå i Husbanken enn det som var lagt til
grunn.

Tabell 3a – Netto momskompensasjon

Tilskudd ressurskrevende tjenester
Opprinnelig budsjettert tilskudd var 10 mill. Ved 1.
tertial ble dette anslaget oppjustert med 1,5 mill som
en konsekvens av en forventet økning i ressursbruken for særlig ressurskrevende tjenester i 2013.
Samlet regnskapsført inntekt i 2013 ble 13,4 mill, og
viser et samlet positivt avvik på omtrent 1,9 mill. Krav
om tilskudd til ressurskrevende tjenester er noe
kommunen søker etterskuddsvis for hvert år. Vi
foretar derfor et estimat på forventet krav for inneværende år. Forventet krav for 2012 viste seg å bli
høyere enn forventet, i tillegg til en ytterligere
forventet ressursbruk for 2013 enn tidligere oppjustert
anslag på 1,5 mill.

Tabell 3b – Netto momskompensasjon, utvikling

Inntekt momskomp. invest.
Overført til investeringer
Netto momskompensasjon

Inntekt momskomp. invest.
Overført til investeringer
Netto momskompensasjon
Andel overført

Regn
2013
19 141
-18 877
264

Regn
2011
12 055
-6 658
5 397
55 %

Bud
2013
25 367
-21 240
4 127

Regn
2012
7 481
-4 800
2 681
64 %

Avvik
-6 226
2 363
-3 863

Regn
2013
19 141
-18 877
264
99 %

Netto momskompensasjon
Netto momskompensasjonen fra investering ble 0,3
mill, 3,9 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes
bl.a at det er påløpt mindre kostnader på
rehabilitering av Blystadlia skole enn forventet.
Det ble opprinnelig budsjettert med at 6,3 mill av
momskompensasjon fra investeringer skulle
finansiere driften, og resten overføres til investeringer
i henhold til opptrappingsreglene. I 1. tertial ble
beløpet oppjustert med 0,6 mill, og i 2. tertial
nedjustert med 2,8 mill etter en gjennomgang av
prosjektene og ny vurdering av forventet påløpt
momskompensasjon.
Fra 2014 skal all momskompensasjon fra
investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. I en overgangsperiode er en økende
andel av inntektsført momskompensasjon fra
investeringer i driftsregnskapet blitt overført til
investeringsregnskapet. I 2011 var kravet 40 %, i
2012 60 % og i 2013 80 %. I 2011 overførte
Rælingen 55 % og netto inntektsførte dermed 5,4 mill
i driftsregnskapet. I 2011 var beløpet 2,7 mill, og i
2013 er omtrent samme beløp bokført inn og ut av
driftsregnskapet.
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Sektorrammer
Sektorrammene er enhetenes budsjettrammer.
Sektorrammene skal finansiere enhetenes løpende
drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp.
Sektorrammene er budsjettmessig delt inn i enheter
slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg
er det opprettet tre fellesområder som inngår i
sektorrammene, for skoler, barnehager og helse og
sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler
som er felles for en sektor, for eksempel tilskudd til
ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og
samhandlingsreformen.

Tabell 4a – Sektorrammer

Tabell 4a viser hvordan enhetene endte regnskapsmessig målt mot budsjett. Tabell 4b viser hvordan
avvikene er fordelt på enheter og fellesområder.
Tabell 4c viser utviklingen i prognoser gjennom
tertialrapporteringen.

Tabell 4b – Sektorrammer, fordeling enheter og felles

Støtteenhetene hadde alle relativt små avvik, i sum
ble det et lite negativt avvik.
Kultur hadde et positivt avvik.
Teknisk sektor hadde et positivt avvik knyttet til større
henførbare kostnader til selvkost enn det som var lagt
til grunn i budsjettet og mindreforbruk på
utbyggingsservice.

Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Teknisk
Sum

Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Teknisk
Sum

Regn
2013
79 314
134 604
122 226
11 513
291 657
14 574
653 888

Enheter
-166
-73
741
172
-5 146
2 065
-2 407

Bud
2013
79 148
135 746
123 739
11 685
286 280
16 639
653 237

Felles
0
1 215
772
0
-231
0
1 756

Avvik
-166
1 142
1 513
172
-5 377
2 065
-651

Avvik
-166
1 142
1 513
172
-5 377
2 065
-651

Diagram 2 – Sektorrammer, utvikling

Kommentarer knyttet til barnehagene, skolene og
helse og sosial henvises til kapittel om tjeneste og
brukere, og for en nærmere beskrivelse av hver
enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette
dokumentet.
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Felles lønns- og pensjonskostnader
Lønnsavsetning
Det ble opprinnelig avsatt 16 mill til dekning av lønnsoppgjøret for 2013, og resterende overheng fra 2012
som ikke allerede var innarbeidet i sektorrammene.
Grunnlaget for avsetningen for 2013 var en forventet
årslønnsvekst på 4 %, noe som viste seg og være for
mye. Anslaget ble derfor nedjustert til 8,5 mill ved 2.
tertial.
Samlet ble sektorene kompensert med 8,3 mill i
2013, og lønnsavsetningen viser et positivt avvik på
omtrent 0,2 mill. I tabell 5b kan man se disponeringen
av lønnsavsetningen gjennom året. Viser til
innledende kapittel om organisasjon for mer detaljert
informasjon om lønnsutviklingen i kommunen.
Lønnsperiodisering
Hvert år gjøres det anslag på variable lønnsutgifter
opparbeidet i november og desember inneværende
år som kostnadsføres og avsettes på felles området.
Beløpet kan variere fra år til år og dermed gi en
resultateffekt. I tabell 5c, ser man at lønnsperiodiseringen var lavere for 2013 enn i 2012, noe
som gir en positiv resultateffekt på omtrent 1,3 mill.
Tapsføring av sykepenger
I 2012 ble det vedtatt å sette av 1,75 mill til
opprydning og tapsføring av eldre sykerefusjonskrav.
Arbeidet ble påbegynt i 2012 og resterende budsjett
på 1 mill ble planlagt videre inn i 2013, hvor arbeidet
har fortsatt. I 2013 er det samlet tapsført 1 mill og
samlet tapsføring for 2012 og 2013 utgjør omtrent
1,75 mill som tilsvarer avsatte midler til dette
formålet. Men det gjenstår en del krav som er
uavklarte, og som det fortsatt jobbes med.

Tabell 5a – Felles lønns- og pensjonskostnader

Lønnsavsetning
Lønnsperiodisering
Tapsføring sykepenger
Pensjonsavsetning
Sum

Regn
2013
0
-1 331
1 004
-5 501
-5 828

Bud
2013
169
0
982
-4 976
-3 825

Avvik
169
1 331
-22
525
2 003

Tabell 5b – Disponering av lønnsavsetning

Opprinnelig lønnsavsetning
Nedjustert anslag ved 2 tertial
Overheng 2012 lokalt lønnsoppgjør
Lønnsoppgjør 2013 - kompensert sektorrammer
Udisponert lønnsavsetning

Bud
2013
16 000
-7 500
-3 875
-4 456
169

Tabell 5c – Lønnsperiodisering

Anslag lønnsperiodisering 2012
Anslag lønnsperiodisering 2013
Felles netto resultateffekt

Regn
2013
-7 059
5 728
-1 331

Sykepenger tapsføres på det ansvar det gjelder når
det avdekkes avvik mellom hva vi krever refundert,
og faktisk refundert beløp fra NAV. Forutsetningen er
at vi aksepterer at avviket skyldes feil i det opprinnelige kravet. Dersom vi mener å ha et legitimt
krav, men NAV ikke refunderer i tråd med kravet,
følger vi opp saken overfor NAV. På grunn av svært
lang saksbehandlingstid hos NAV, hender det at
refusjonskrav blir utestående i svært lang tid. Dette er
noe flere kommuner opplever, og Rælingen
kommune har tatt dette opp med NAV sammen med
Skedsmo, Fet, Enebakk mfl ved gjentatte
anledninger. Rutinene våre er å dokumentere og
følge opp utestående krav hos NAV frem til de er
refundert til oss, men i en del tilfeller vil det være
praktisk umulig eller direkte ulønnsomt å forfølge
saken over flere år. I slike tilfeller må disse kravene
tapsføres, og for saker som er eldre enn
inneværende og foregående budsjettår, tapsføres
disse pengene sentralt.
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Pensjonsavsetning
I tabell 5a viser pensjonsavsetningen et positivt avvik
fra budsjett på omtrent 0,5 mill. Pensjonsavsetningen
består av pensjon, seniorordning, personforsikringer
og OU-fond. Avviket skyldes i hovedsak pensjon.
I tabell 5d ser vi utviklingen i kommunens pensjonspremie, regnskapskostnad, akkumulert premieavvik
og lokalt pensjonsfond.
Innbetalt premie for 2013 er betydelig høyere enn i
2012. Dette skyldes i hovedsak tekniske justeringer
mellom overføring til premiefond og innbetalt premie.
Kommunen hadde i 2012 en betydelig opprydning i
medlemsdata og fikk i løpet av 2012 tilført omtrent
10,5 mill på premiefond, noe som viste seg å være
feil. Ved livselskapets årsoppgjør for 2012 ble dette
beløpet derfor fakturert kommunen som pensjonspremie i 2013.

Tabell 5d – Pensjonskostnad, premieavvik og
pensjonsfond, utvikling
Fakturert pensjonspremie
Bruk av premiefond
Innbet. pensjonspremie

2011
61 430
-11 929
49 501

2012
69 549
-14 259
55 290

2013
83 310
-7 515
75 795

Årets premieavvik
Amort. premieavvik tidl. år
Andel arbeidstaker
Regnsk.kostn. pensjon

-230
1 584
-6 986
43 869

-3 068
1 607
-7 499
46 330

-18 729
1 913
-8 157
50 822

Akk. premieavvik inkl. aga
Lokalt pensjonsfond

22 647
0

24 314
5 500

43 501
11 500

I tabellen ser vi at regnskapskostnaden øker jevnt,
mens akkumulert premieavvik øker betydelig. Dette
skyldes avviket mellom innbetalt premie og nettopensjonskostnaden. Økningen i premieavviket er noe
det er knyttet stor risiko og usikkerhet til. Med bakgrunn i denne negative utviklingen, har avsetningen
til pensjon derfor blitt trappet opp. I 2012 ble det
vedtatt og opprettet et lokalt pensjonsfond, hvor
mindreforbruk knyttet til pensjon har blitt avsatt. Ved
2. tertial 2013 ble det avsatt 6 mill til dette fondet, og
saldo pr. 31.12.2013 viser 11,5 mill.
I løpet av 2013 har kommunen vært på anbud knyttet
til ordinær pensjonsordning. Fra 1.1.2014 forlater vi
DnB Liv til fordel for KLP.
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Felles driftskostnader
Generelle driftsposter som ikke allokeres direkte til
enhetene budsjetteres og bokføres sentralt.
Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd ble opprinnelig
budsjettert med 6,3 mill i 2013. Ved 1. tertial ble
tilskuddet oppjustert med 0,5 mill, og ytterligere kr
150 000,- ved 2. tertial. Tilskuddsnivået til Kirkelig
fellesråd påvirker også tilskudd til andre trossamfunn,
som dermed også er oppjustert med kr 90 000,- fra
opprinnelig budsjett på kr 900 000,-.
Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av
investering i infrastruktur føres også sentralt som en
motpost til renter og avdrag. Forventet rente på
låneporteføljen er lagt til grunn, og budsjettet er ikke
endret gjennom året.
Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og
morarenter. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og
omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke belastes enhetene.

Tabell 6 – Felles driftskostnader

Tilskudd Kirkelig fellesråd
Tilskudd andre trossamfunn
Internfakturering
Gebyrinntekter
Betalingsgebyrer
Øvrige kostnader
Felles driftskostnader

Regn
2013
6 950
1 028
-2 249
-634
103
-256
4 942

Bud
2013
6 950
990
-2 290
-100
250
0
5 800

Avvik

Regn
2013
-8 847
29 905
30 748
51 806

Bud
2013
-8 400
29 900
30 400
51 900

Avvik

0
-38
-41
534
147
256
858

Tabell 7 – Finans

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Finans

447
-5
-348
94

Diagram 3 – Netto finans og avdrag i % av brutto
driftsinnt. (Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Finans
Renteinntektene ble 8,8 mill, 0,1 mill høyere enn
prognosen ved 2. tertial. Dette er 0,4 mill høyere enn
budsjettert og 2,4 mill høyere enn opprinnelig
budsjett. Bakgrunnen er høyere innskudd gjennom
året enn det som har vært forventet og høyere
inntekter på formidlingslån enn forventet.
Renteutgiftene ble 29,9 mill, 0,1 mill lavere enn
prognosen ved 2. tertial. Dette er 1,5 mill lavere enn
opprinnelig budsjett. Bakgrunnen er et noe lavere
Nibor-rente enn det som var lagt til grunn.
Diagram 3 viser at en stadig mindre del av
kommunens brutto driftsinntekter går til finans og at
dette er en trend i hele landet.
Felles avsetninger
Avsetninger til disposisjonsfondet kan gjøres både fra
fellesområdet og fra enhetene. Fra fellesområdet var
det opprinnelig budsjettert med en avsetning på kr
70 000,-. Gjennom budsjettjusteringer i løpet av året,
er det gjort avsetninger for ca 16 mill fra fellesområdet. De største er 10 mill til generelt
disposisjonsfond og 6 mill til pensjonsfond ved 2.
tertial.
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Artsinndeling
Rælingen kommune fører sitt regnskap i henhold til
KOSTRA (Kommune Stat Rapportering), der alle
kostnader og inntekter deles inn i arter. Denne
inndelingen er uavhengig av budsjettoppstillingene
med fordeling på sektorrammer og fellesposter.

Diagram 4a – Artsinndeling driftsinntekter

Den største driftsinntekten er skatt og rammetilskudd,
og utgjør 71 % av de totale driftsinntektene til
kommunen, til sammen 702,5 mill i 2013.
Overføringer med krav til motytelse består blant annet
av sykelønnsrefusjon, momskompensasjon, tilskudd
fra staten for ressurskrevende tjenester og flyktningtilskudd.
Andre salgs- og leieinntekter inneholder gebyrinntekter, husleieinntekter, salg av IKT-drift gjennom
Øyeren IKT, billettinntekter, med mer.
Brukerbetaling kommer hovedsakelig fra SFO,
barnehager, opphold på institusjon, samt fra
kulturskole.

Diagram 4b – Artsinndeling driftskostnader

Andre statlige overføringer er blant annet etableringstilskudd, integreringstilskudd og rentekompensasjon.
Den største driftsutgiften til kommunen er lønn og
sosiale utgifter, som utgjør 59 % av de totale
driftsutgiftene, til sammen 563,6 mill i 2013.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
tjenesteproduksjon er typiske driftsutgifter som inngår i
vår daglige drift som materiell, strøm, husleie, gebyrer,
vedlikehold, konsulentbistand, etc. Strøm er den
største posten av disse i 2013, med en utgift på 11,1
mill.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon består av utgifter der kommunen
betaler en leverandør for å levere et sluttprodukt
direkte til bruker på vegne av kommunen. Denne
posten består av utgifter til utskrivningsklare pasienter,
betaling for elever i andre kommuner, tilskudd til ikkekommunale barnehager, kjøp av institusjonsplasser,
samt betaling for vertskommunesamarbeid og
interkommunale selskaper vi deltar i.
Overføringer består av utgifter til moms som gir rett til
momskompensasjon, kommunal medfinansiering
knyttet til samhandlingsreformen, økonomisk sosialhjelp og tilskudd til kirken og andre trossamfunn.

Diagram 4c – Artsinndeling netto lønnskostnader
67 994
13 %

Fastlønn

49 394
9%
43 481
8%
15 348
3%

Lønn til vikarer
Øvrig lønn
Pensjon
362 545
67 %

AGA
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Investering
Hovedoversikt
Investeringsbudsjettet viser hvilke investeringsprosjekter som planlegges gjennomført i perioden, og
hvordan de planlegges finansiert gjennom låneopptak, inntekter og overføring fra drift. Det
budsjetteres også med utlån og låneopptak til utlån i
investeringsbudsjettet. Kapitalinnskudd (eks.
selskapskapital og egenkapital) skal også føres i
investeringsregnskapet, men finansieres med en
overføring fra driftsregnskapet, da slike innskudd ikke
skal lånefinansieres.
Investeringsregnskapet viser et underskudd på 8,7
mill. Dette skyldes hovedsakelig at fjorårets underskudd på 25,4 mill er dekket inn i årets regnskap.
Utlånsvirksomheten og kapitalinnskuddene viser
balanse i investeringsregnskapet, mens investeringsprosjektene viser overskudd på 16,7 mill for 2013.
Det største positive avviket er på prosjektet
rehabilitering av Blystadlia skole, som har påløpte
kostnader i 2013 for ca 13,4 mill lavere enn årets
budsjettramme, og dette er kostnader som forventes
påløpt i 2014.
Det gjennomføres ved 2. tertial en rebudsjettering der
forventede restmidler inneværende år overføres til
neste år, men denne øvelsen er basert på
forventninger ved 2. tertial, og ikke på resultatet ved
slutten av året, dermed vil det naturlig oppstå avvik
innenfor et år.
Utlån
Utlånsvirksomheten til kommunen viser for 2013
balanse. Overskuddet mellom mottatte avdrag på
utlån og betalte avdrag på formidlingslån hos
Husbanken er avsatt til ekstraordinære avdrag i
henhold til gjeldende regelverk.
Kapitalinnskudd
Det er ført to kapitalinnskudd i investeringsregnskapet i 2013, et selskapskapitalinnskudd til
etablering av Romerike Revisjon IKS, samt et årlig
egenkapitalinnskudd knyttet til vårt eksisterende
kundeforhold i KLP. Begge er finansiert med en
ekstraordinær overføring fra drift.
Fjorårets underskudd
Underskudd i investeringsregnskapet i 2012 dekkes
inn i 2013.

Tabell 8a – Hovedoversikt investering fordeling
Regn
2013
-2
0
-25 388
16 692
-8 698

Bud
2013
0
0
0
0
0

Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger og andre innt.
Finansieringsbehov

Regn
2013
19 921
2 882
5 330
28 133

Bud
2013
18 000
2 200
1 800
22 000

-1 921
-682
-3 530
-6 133

Bruk av lånemidler utlån
Mottatte avdrag på utlån
Andre inntekter
Finansiering

19 919
8 164
48
28 131

18 000
4 000
0
22 000

1 919
4 164
48
6 131

-2

0

-2

Regn
2013
283
283
0

Bud
2013
0
0
0

Avvik

Bud
2013
0
0
0

Avvik

Utlån
Kapitalinnskudd
Fjorårets underskudd
Investeringsprosjekter
Udekket -/udisponert +

Avvik
-2
0
-25 388
16 692
-8 698

Tabell 8b – Utlån

Utlån

Avvik

Tabell 8c – Kapitalinnskudd

Finansieringsbehov
Finansiering (overf. fra drift)
Kapitalinnskudd

-283
283
0

Tabell 8d – Fjorårets underskudd

Finansieringsbehov
Finansiering (overf. fra drift)
Fjorårets underskudd

Regn
2013
25 388
0
-25 388

-25 388
0
-25 388

Tabell 8e – Investeringsprosjekter
Regn
2013
134 238
134 238

Bud
2013
138 121
138 121

Avvik

10 594
3 286
1 756
440
16 076

0
0
180
0
180

10 594
3 286
1 576
440
15 896

Bruk av lånemidler invest.
Bruk av avsetninger
Overført fra drift
Felles finansiering

108 756
7 505
18 594
134 855

108 756
7 505
21 680
137 941

0
0
-3 086
-3 086

Investeringsprosjekter

16 692

0

16 692

Invest. i anleggsmidler
Finansieringsbehov
Salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Refusjoner
Overføring fra drift
Prosjektfinansiering

3 883
3 883
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Investeringsprosjekter
I prosjektoppfølgingen knytter vi tilskudd og andre
inntekter som gjelder enkeltprosjekter direkte opp mot
påløpte kostnader. Låneopptak, bruk av generelle
investeringsfond og samlet overføring fra drift knyttes
ikke til enkeltprosjekter, men fremgår som en
fellesfinansiering. Det overføres også midler fra drift
til finansiering av enkeltprosjekter, typisk kostnader
som føres som investeringskostnader i henhold til
regnskapsreglene, men som skal finansieres med
driftsmidler fra en enhet.
Det er i 2013 påløpt kostnader for til sammen 134,2
mill på investeringsprosjekter, og de samme
prosjektene har tilført inntekter for til sammen 16,1
mill, altså netto kostnadsført på prosjektene er 118,1
mill. Fordelingen på de ulike prosjektene fremgår av
tabell 8f.
Et akkumulert bilde av de samme prosjektene
fremgår av tabell 8g, som inneholder akkumulerte
kostnader og inntekter til og med 2013, målt mot
budsjett i samme periode. Avvikskolonnen i denne
tabellen representerer en restbevilgning, der det
forventes kostnader eller omdisponeringer i 2014.
Låneopptakene følger bevilgningene, så alle positive
avvik bidrar til å generere ubrukte lånemidler i
balansen.
For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt
henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet.

Tabell 8f – Investeringsprosjekter regnskap 2013

Rehab. kommunale bygg
Funksj.endr. komm. bygg
Boligsosial virksomhet
Energieffektivisering
IKT-systemer
Øyeren IKT
Blystadlia skole og bhg
Løvenstad skole drenering
Idrett og friluftsliv
Nærmiljøanlegg
Marikollen utvikling
Rehab. Marikollen bad
Parkering Trivselssenteret
Rehab. Fjerdingby oms.
Demenssenter
Vann og avløp
Veg
Trafikksikkerhet
Parkeringsregulering
Investeringstilsk. kirken
Øvrige prosjekter
Sum

Kostn
2013
4 321
5 205
17 313
1 285
2 194
2 275
61 643
647
3 076
22
1 252
2 787
1 259
69
6 978
15 807
5 058
569
270
350
440
134 238

Innt
2013
0
0
-13 360
-160
-210
0
0
0
-317
0
0
0
0
0
0
0
-1 310
-138
0
0
-440
-16 076

Regn
2013
4 321
5 205
3 952
1 125
1 984
2 275
61 643
647
2 759
22
1 252
2 787
1 259
69
6 978
15 807
3 748
431
270
350
0
118 162

Tabell 8g – Investeringsprosjekter avvik akkumulert
Akk regn
Rehab. kommunale bygg
Funksj.endr. komm. bygg
Boligsosial virksomhet
Energieffektivisering
IKT-systemer
Øyeren IKT
Blystadlia skole og bhg
Løvenstad skole drenering
Idrett og friluftsliv
Nærmiljøanlegg
Marikollen utvikling
Rehab. Marikollen bad
Parkering Trivselssenteret
Rehab. Fjerdingby oms.
Demenssenter
Vann og avløp
Veg
Trafikksikkerhet
Parkeringsregulering
Investeringstilsk. kirken
Øvrige prosjekter
Sum

30 466
6 768
22 643
13 891
5 703
18 020
65 271
3 655
2 021
22
1 252
27 183
1 259
93
7 920
52 991
9 897
1 405
270
2 325
0
273 058

Akk bud Akk avvik
30 835
13 000
19 410
17 500
6 942
18 000
77 627
3 400
7 661
500
2 020
36 052
1 500
7 338
13 171
53 400
16 334
2 419
270
2 325
440
330 144

369
6 232
-3 233
3 609
1 239
-20
12 356
-255
5 640
478
768
8 869
241
7 245
5 251
409
6 437
1 014
0
0
440
57 086
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Diagram 5 – Utvikling investeringsprosjekter (tall i hele millioner)
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Balanse
Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og
egenkapital.
Eiendeler
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler
(varige driftsmidler og aksjer, utlån og pensjonsmidler) og omløpsmidler (premieavvik, kortsiktige
fordringer og bankinnskudd). Kommunens samlede
eiendeler har økt med 273,2 mill i 2013.
Økningen i varige driftsmidler representerer
aktiveringer av nye investeringer fratrukket
avskrivninger av tidligere aktiveringer. Det er aktivert
driftsmidler for 130,8 mill og avskrevet for 45,7 mill.
Tabell 9b viser bokført verdi i balansen på de ulike
driftsmidlene.
Pensjonsmidler på eiendelssiden i balansen er
vesentlig lavere enn kommunens forpliktelser på
gjeldssiden. Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
regnes ut etter forskjellige økonomiske forutsetninger.
Pensjonsforpliktelsen regnes ut med en lavere rente
og blir derfor større enn pensjonsmidlene. I pensjonsforpliktelsen er det inkludert mulig fremtidig uttak av
AFP (avtalefestet pensjon). Disse avsettes først som
pensjonsmidler når tilfellet inntreffer.
Egenkapital
Kommunens egenkapital består av regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk, kapitalkonto og fond. Netto
økning i egenkapitalen er 2,7 mill i 2013. Økning i frie
fondsmidler og et forbedret resultat på investering
bidrar positivt på egenkapitalen, mens bruk av
bundne fond og reduksjon i kapitalkonto, som følge
av store vekst i driftsmidler finansiert ved lånegjeld,
trekker egenkapitalen ned. Kapitalkonto viser
kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidler.
Fond består av ubundne og bundne drifts- og
investeringsfond. Ubundne fond, eks. disposisjonsfond, er frie avsetninger som kommunestyret kan
bevilge til valgfrie formål. Bundne fond, eks. selvkostfond og innbetale avdrag på formidlingslån, er øremerket til et bestemt formål av andre enn kommunen
selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift.
Ubundne fond kan også holdes av til bestemte
formål, eks. strøm og pensjon, men er underlagt
strykningsregler i en eventuell underskuddssituasjon.
Kommunens fondssammensetning ved utgangen av
året fremgår av tabell 10b (og note 7 i regnskapet).

Tabell 8 – Balanse
Eiendeler
Egenkapital
Gjeld
Balanse

2013
2012
2 457 567 2 184 373
-181 831 -179 102
-2 275 736 -2 005 271
0
0

Endring
273 194
-2 729
-270 465
0

2013
2012
1 233 921 1 148 906
95 362
83 792
766 310
678 880
43 501
24 314
318 474
248 480
2 457 568 2 184 372

Endring
85 015
11 570
87 430
19 187
69 994
273 196

Tabell 9a – Eiendeler
Varige driftsmidler
Utlån
Pensjonsmidler
Premieavvik
Bank og fordringer
Eiendeler

Tabell 9b – Varige driftsmidler
2013

2012

Tilgang

Avskr

2 887
1 757
14 038
11 672
489 787
76 047
92 389
87 787
105 895
27 661
83 026
9 961
25 556
170 689
18 983
14 115
120
1 549

1 574
2 763
15 753
14 294
439 970
62 024
90 132
90 147
105 946
28 366
85 087
10 180
18 284
151 170
17 449
14 115
385
1 266

1 566
-462
1 318
4 921
64 621
15 697
4 944
298
3 403
0
154
0
7 717
23 751
2 544
0
0
283

253
543
3 033
7 543
14 804
1 674
2 687
2 658
3 454
705
2 215
219
445
4 232
1 010
0
264
0

Varige driftsmidler 1 233 921 1 148 906

130 755

45 741

Biler
Anleggsmaskiner
Inventar og utstyr
IKT
Skoler og barnehager
Boliger
Idrettshaller og anl.
Omsorgsboliger
Rådhuset
Fjerdingby oms.s.
Løvenstadtunet
Marikollen kultusal
Øvr. adm. bygg
Veier og ledningsnett
Tekniske anlegg
Tomter
Leide biler
Aksjer

Tabell 9c – Netto pensjonsforpliktelse
2013
Pensjonsmidler
766 310
Pensjonsforpliktelse
-1 007 889
Arb.giveravg. av pensjonsforpl. 29 853
Netto pensjonsforpl.
-211 726

2012
678 880
-898 219
27 105
-192 234

Endring
87 430
-109 670
2 748
-19 492

2012
-219
105 233
74 088
179 102

Endring
-8 479
-20 702
31 910
2 729

Tabell 10a - Egenkapital
Mer-/mindreforbruk
Kapitalkonto
Fond
Egenkapital

2013
-8 698
84 531
105 998
181 831
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Saldo på disposisjonsfondet er 81,8 mill. Ved 2. tertial
ble årets forventede regnskapsmessige overskudd
vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Netto tilført
disposisjonsfond i 2013 er 26,4 mill i tillegg til resultat
fra 2012 på 25,2 mill, totalt 51,5 mill. Tabell 10c viser
en oversikt over generelle disposisjonsfond og fond
med bestemte formål.
Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av året 7,4 %
av brutto driftsinntekter, som er over anbefalt nivå på
4 %. Disposisjonsfondet har økt betraktelig de siste
årene, fra et relativt lavt nivå til og med 2011.
Økningen fra 2011 til 2012 skyldes hovedsakelig en
omklassifisering av en balansepost knyttet til endring
av regnskapsprinsipper fra tidligere år. Denne posten
kommer i egen fondsklasse i KOSTRA, og gir oss
dermed et avvik fra innrapporter samlet disposisjonsfond.
Bundne driftsfond er på 15,7 mill og består blant
annet av selvkostfond for vann, renovasjon, avløp,
feiing og byggesak på til sammen 10,6 mill.
Resterende 5,1 mill fordeler seg på øremerkede
tilskudd i ulike sektorer. Bundne driftsfond er netto
redusert med 17,5 mill i løpet av året.
Ubundne investeringsfond på 7,5 mill er vedtatt brukt
som finansiering av årets investeringer i 2013.
Bundne investeringsfond er i 2013 økt med 5,3 mill til
8,4 mill ved utgangen av året. Det er mottatte avdrag
på etableringslån som er avsatt til å betale ekstraordinære avdrag på lån til Husbanken.

Tabell 10b - Fond
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Fond

2013
81 883
15 692
0
8 423
105 998

2012
30 342
33 148
7 505
3 093
74 088

Endring
51 541
-17 456
-7 505
5 330
31 910

Tabell 10c – Disposisjonsfond
Støtteenh. - Strøm
Støtteenh. - Lærlinger
Støtteenh. - Forpr. rusbolig
Støtteenh. - Rusplan
Skole - Voksenopplæring
Skole - Videre- og etterutd.
Helse - Flyktning
Helse - Kompetanse
Helse - Jobbsjansen NAV
Felles - Pensjon
Felles - Kompetanse
Disp.fond med formål

2013
1 244
303
1 000
58
1 500
280
2 799
717
1 600
11 400
6 917
27 818

2012
1 574
0
0
0
0
0
564
0
0
0
0
2 138

Endring
-330
303
1 000
58
1 500
280
2 235
717
1 600
11 400
6 917
25 680

Disp.fond generelt

54 065

28 204

25 860

Disposisjonsfond

81 883

30 342

51 540

Diagram 3a – Disposisjonsfond i % av brutto driftsinnt.
(Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Gjeld
Kommunens gjeld består av langsiktig gjeld
(pensjonsforpliktelser og lånegjeld til investeringer og
formidlingslån) og kortsiktig gjeld (blant annet
leverandørgjeld).
Kommunens samlede lånegjeld er nå på 1115,1 mill
for investerings- og startlån til sammen. Lånegjeld til
investeringer er økt med 95,5 mill i 2013. Det er gjort
låneopptak for 126,2 mill og betalt 30,7 mill i avdrag.
Av dette låneopptaket er 72 mill ikke ført som bruk av
lån, men satt på ubrukte lånemidler knyttet til
rebudsjetteringen vi gjennomførte ved 2. tertial.

Diagram 3b – Utvikling disposisjonsfond

Lånegjeld til formidlingslån er økt med 15,1 mill i
2013. Det er gjort låneopptak på 18 mill og betalt 2,9
mill i avdrag. Ytterligere 5,3 mill er avsatt til ekstraordinære avdrag på formidlingslån som bundne
investeringsfond.
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Begrepet netto lånegjeld representerer sum lånegjeld
fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld
pr. innbygger er kr 53 972,- i 2013. Dette er en
økning på kr 3 480,- fra fjoråret, men lavere enn
nivået i 2011. Samlet lånegjeld har økt, men det gjør
også innbyggertallet. Nivået er stabilt og på nivå med
gjennomsnittet for Akershus og landet.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et
annet nøkkeltall for å følge med på utvikling i lånegjeld. Netto lånegjeld bør ikke overstige brutto driftsinntekter. I Rælingen kommune er netto lånegjeld ved
utgangen av 2013 på 907,8 mill, og brutto driftsinntekter i 2013 er 983,3 mill. Dette utgjør 92,3 %,
som er relativt sett høyt i forhold til gjennomsnittet.
Med høy lånegjeld er reserver viktig. Rælingens
disposisjonsfond er på 81,9 mill, og dersom vi hadde
brukt hele disposisjonsfondet på å nedbetale gjeld,
ville nøkkeltallet fortsatt vært relativt høyt, 84 % av
inntektene.

Tabell 11a – Gjeld
Pensjonsforpliktelse
Lånegjeld investeringer
Lånegjeld startlån
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld

2013
2012
1 007 889
898 219
1 027 572
932 111
87 539
72 420
152 736
102 520
2 275 736 2 005 270

Endring
109 670
95 461
15 119
50 216
270 466

Tabell 11b – Netto lånegjeld
Lånegjeld
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld

2013
2012
1 115 111 1 004 531
-95 362
-83 792
-111 939
-96 405
907 810
824 334

Endring
110 580
-11 570
-15 534
83 476

Diagram 4a – Netto lånegjeld pr innbygger
(Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Diagram 6 viser beregnet avdragstid på lån tilknyttet
investeringer i antall år. Nedbetalingstiden er redusert
med 1,5 år fra 2012 til 2013. Grunnen til nedgangen
er en gjennomgang av levetidene på anleggsmidlene
ifm overgang til ny anleggsmodul i
regnskapssystemet. Avdragstiden ville vært 32,2
dersom vi ikke hadde betalt ekstraordinære avdrag
på investeringer knyttet til Øyeren IKT.
Den kortsiktige effekten av å forlenge nedbetalingstiden for lån er at midler frigjøres til andre formål. Man
skyver imidlertid forpliktelsene foran seg og økt gjeld
medfører økte rentekostnader. I tillegg vil effekten av
eventuelle renteøkninger bli større. Sett over et
lengre tidsperspektiv vil økt nedbetalingstid redusere
den økonomiske handlefriheten.

Diagram 4b – Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnt.
(Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB)

Diagram 6 – Beregnet avdragstid

39

Årsberetning 2013

Utlån

Tabell 7 – Utlån samlet

Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i
hovedsak to typer utlån: Startlån og sosiale lån.

Startlån
Sosiale lån
Sum utlån

Startlån
Startlån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg
eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter
ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler
lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som
et viktig virkemiddel i ”Boligsosial handlingsplan
2008-2011” vedtatt i kommunestyret 24.11.2008, som
et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i
egeneide boliger.
Tabell 8a og b viser hhv fordringene og gjelden
kommunen har knyttet til startlånsordningen. Ved
utgangen av 2013 har kommunen 94,6 mill i
utestående fordringer og en lånegjeld på 87,5 mill.
Ubrukte lånemidler på 4,2 mill fremgår i balansen.
Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca
23,7 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2
mill.
I kommunestyret 21.03.2012 i sak om endring av
reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være
folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan
brukes til fullfinansiering av bolig.

2013
94 545
817
95 362

2012
82 787
1 005
83 792

2011
69 928
1 269
71 197

2013
19 921
-8 164
0
0
94 545

2012
20 031
-4 289
0
-2 883
82 787

2011
15 726
-3 893
-76
-66
69 928

2013
18 000
-2 882
0
87 539

2012
9 000
-1 990
-19 469
72 420

2011
18 000
-2 172
0
84 879

Tabell 8a – Startlån fordringer
Nye utlån
Mottatte ordinære avdrag
Mottatte e.o. avdrag
Avskrevet
Saldo startlånsfordring

Tabell 8b – Startlån gjeld
Nye låneopptak
Betalte avdrag
Betalte e.o. avdrag
Saldo startlånsgjeld

Tabell 8c – Startlånssaker
I 2013 er det registrert 85 søknader om startlån, 53
søknader er avslått, 24 er utbetalt med 19,9 mill, mens
resten er til behandling.
Tabell 9 – Sosiale lån fordringer
Nye utlån
Mottatte avdrag
Avskrevet
Saldo sosiallån

2013
20
-208
0
817

2012
73
-287
-50
1 005

2011
309
-171
-363
1 269

Boligmarkedet er markant endret til det verre for
vanskeligstilte den siste tiden, både i forhold til leie og
eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til
supplerende sosialstønad til boutgifter.
Sosiale lån
Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi
som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i
tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og
forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid.
Disse utlånene finansierer kommunen med egne
midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko.
Tabell 9 viser status på sosiale lån. Ved utgangen av
1. tertial 2013 har vi totalt utestående fordringer på
sosiale lån på 0,8 mill. Det er de siste årene ryddet
og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån.
Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel
framover.
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Kommunedelplaner

Nærmiljøanlegg ved Rud skole
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Energi- og klimaplan
Planansvarlig Mari Ann Vinje
Bakgrunn
Kommunedelplanen for energi- og klima ble vedtatt
av kommunestyret 9. desember 2009. Formålet med
planen er å belyse forhold knyttet til områder som har
relevans for energi og klimagassutslipp og å sikre
innsats for reduserte utslipp. Det ble gjort nytt vedtak
23. mars 2011 hvor det ble tatt med et nytt hovedmål
knyttet til miljøvennlige løsninger for utbyggings- og
vedlikeholdsprosjekter.
Planen er under revisjon. Planprogram for ny plan er
vedtatt og selve planen planlegges vedtatt i slutten av
2014/starten av 2015.
Målsetting
Kommunen skal innen 2012 redusere energiforbruket
tilsvarende 5 % av energiforbruket i kommunale bygg
målt i kWh/m2.
Kommunen skal innen 2020 redusere bruken av
fossilt brensel og legge om til fornybar energikilder
tilsvarende 25 % av energiforbruket i kommunale
bygg målt i kWh/m2.
Kommunen skal positivt profilere seg som en
miljøvennlig kommune, kommunens og innbyggernes
identitet skal være preget av dette. Gjennom dette
påvirkes holdninger og adferd i miljøvennlig retning.
God arealplanlegging gjennom bevisst og målrettet
innsats for å fremme et utbyggingsmønster og
nærmiljøer som bidrar til at bilbruken reduseres og gir
grunnlag for et styrket kollektivtilbud.
Status tiltak
 For å følge opp ENØK tiltak i planen er det inngått
en energisparekontrakt (EPC) for 28 av
kommunens bygg. Tiltakene som gjennomføres i
prosjektet vil alene bidra til at målsettingen om
redusert energiforbruk nås. Prosjektets fase 2
avsluttes i løpet av 2014. Fase 3 –
oppfølgingsfasen avsluttes i 2019-2020. Se
investeringsprosjekt «energieffektivisering».
 Det benyttes foreløpig fornybar energi i form av
jordvarme i fire av kommunens bygg.
 Det er innarbeidet i rutinene for
byggesaksbehandling at utbyggere og tiltakshavere
oppfordres til å velge miljøvennlige bygg og
miljøvennlige løsninger for oppvarming av bygg.
Det er til nå inngått avtaler om passivhusstandard
for 13 eneboliger og 53 rekkehusenheter.
 Det jobbes med å skifte til LED på kommunens
veilyspunkter. Foreløpig er dette gjort på 300 av
punktene, blant annet på Rud og Fjellstad. Disse
får redusert energiforbruk fra 125 W til 25 W per
punkt.

 I nye arealplaner tas det hensyn til et mulig fremtidig
kollektivfelt fra utløpet av Rælingstunnelen og langs
fv120 sørover.
 Det arbeides med å få på plass en sammenhengende
gang- og sykkelvei gjennom kommunen. Det er vedtatt
reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom
Nordbyvegen og Nordby skolen.
 Det er gjennomført tiltak for å gjøre rådhuset mer
miljøvennlig. I tillegg til energieffektiviseringstiltak
gjennom EPC prosjektet inkluderer dette innføring av
en helhetlig avfallssorteringsløsning på rådhuset,
ladepunkt for elbiler, innkjøp av nytt sykkelstativ og
sykler til de ansatte, gjennomført økokjøringskurs for
de ansatte, samt en overgang til digitale løsninger for
politiske saker for å redusere papirbruken.
 Kommunens nettside oppdateres jevnlig med tanke på
informasjon om kommunens arbeid og linker til viktig
miljøinformasjon
 Det jobbes med å etablere et samarbeid mellom
skolene med den hensikt å innarbeide læring om
ENØK i skolen. Det er et mål å starte et prøveprosjekt
ved Rud skole.
 Kommunen deltar på regionale arenaer som
vannbruksplanarbeidet, regionalt areal- og
transportplanlegging, faglige nettverk for
kommunalteknisk og bygningsteknisk drift, samt et
energi- og klimanettverk.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Tiltakene som gjennomføres i forbindelse med
energieffektiviseringsprosjektet vil resultere i at
kommunen sparer omtrent 3 millioner kWh/år. I tillegg vil
prosjektet redusere kommunens utslipp av CO2 med
omtrent 1060 tonn årlig.
Det er siden 2010 ikke utarbeidet noe klimaregnskap for
Rælingen kommune. I arbeidet med å revidere planen
vil kommunen jobbe med å finne målbare størrelser,
både kvantitative og kvalitative, som kan indikere at
tiltakene fungerer positivt.
Økonomi
Hovedfokuset i oppfølgingen av energi- og klimaplanen
er redusert energibruk i egen bygningsmasse. Det
rapporteres om energieffektiviseringsprosjektet under
investeringsprosjekter.
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Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Planansvarlig Kirsten Hauso
Bakgrunn
”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2009-2020” ble vedtatt i kommunestyret
09.12.2009. Kommunen skal ifølge rundskriv fra
Kultur- og kirkedepartementet utarbeide tematisk
kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og
friluftsliv. Planen skal sikre styring, prioriteringer og
helhet i anleggsutbyggingen. Videre skape gode
arenaer som bidrar til gode nettverk og nærmiljøer, få
flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer for lek,
friluftsliv og idrett. Planen danner grunnlaget for bruk
av investeringsmidler og søknader om spillemidler.
Målsetting
Satsingsområdene i planen er
 Utvidelse av Marikollen kultur- og idrettspark.
 Det er utviklet gode nærmiljøanlegg ved skolene
som innbyr til aktivitet.
 Ivaretakelse av grønnstruktur å utvikle et nett av
turveier, løypenett og sykkelstier.
 Befolkningen er gitt gode forutsetninger for å kunne
ta vare på egen helse.
 Barnehager og skoler skal legge til rette for daglig
fysisk aktivitet.
 Tilrettelegge for gode muligheter for fysisk aktivitet.

Status tiltak
Se investeringsprosjektene:
040550 Utvikling av Marikollen idrettspark
041000 Nærmiljøanlegg
040100 Idrett og friluftsliv
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Kulturminneplan
Planansvarlig Kirsten Hauso
Bakgrunn
«Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer»
er under revisjon. Planprogram for ny plan er vedtatt
og selve planen planlegges vedtatt i slutten av
2014/starten av 2015.

Måleindikatorer og nøkkeltall
St.melding nr 16, Leve med kulturminner (de såkalte
2020-målene) følgende: «Det årlige tapet av
verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal ikke
overstige 0,5 prosent innen år 2020.»

Målsetting
Etter at forrige kulturminneplan ble vedtatt i 2001 har
det kommet nye statlige, regionale og lokale føringer
for kulturminnevern. Den nye kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer sin hovedhensikt er å
ivareta slike forhold. I tillegg skal planen være
oppdatert tidsmessig og være egnet for kommunens
arbeid med ivaretakelse av kulturminneverdier. I
gjeldende kommuneplan er det et eget kapittel om
kulturminner og bygningsmiljøer. Her er det listet opp
to mål for kommunens kulturminneforvaltning og fem
strategier for å nå målene.
Mål
 Kulturminner og -miljøer har gitt kunnskaper og
opplevelser for kommende generasjoner.
 Flere kulturminner er synliggjort og fylt med
aktivitet.
Strategier
 Kulturminneplanen for Rælingen og rapporten ”Hus
i Rælingen” legges til grunn for bevaring av
kulturminner og kulturmiljøer.
 Videreutvikle dialog med grunneiere i forhold til
bevaring og tilrettelegging for bruk og aktivitet.
 Videreutvikle formidling av lokalhistorie knyttet til
kulturminner.
 Bygdetunets aktiviteter øker og målrettes i forhold
til yngre brukergrupper.
 Tilrettelegge for aktiviteter knyttet til kulturminner.

Status tiltak
Arbeidet med revidering av kulturminneplanarbeidet
er sett i sammenheng med den pågående
kommuneplanrevisjonen. Kulturminner skal
gjenspeiles i kommuneplanens samfunnsdel. I
kommuneplanens arealdel vurderes viktige
kulturmiljøer og objekter ved bruk av hensynssoner.
Det er igangsatt arbeider med utarbeidelse av en
reguleringsplan for området rundt kirken, Bygdetunet
og Fjerdingbygårdene. Dette er et av kommunens
viktigste kulturmiljøer, og dette planarbeidet
samkjøres med revideringen.
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Trafikksikkerhetsplan
Planansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
”Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2008-2017” ble
vedtatt i kommunestyret 29.04.2009. Ut fra målsetting
om reduksjon i antall trafikkulykker og forhåndsdefinerte kriterier er følgende innsatsområder valgt ut:
 Trafikkopplæring i skolene
 Aktiv og sikker skoleveg
 Forankring og synliggjøring av
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
 Samarbeid med Statens vegvesen
 Fysiske tiltak på kommunale veger

Økonomi
Det er søkt aksjon skolevei-midler for utarbeidelse av
trafikksikkerhetsplanen. Det dekker inntil 50 % av
kostnadene. Resterende kostnader dekkes opp av årlig
investeringsbeløp som er avsatt i tråd med
trafikksikkerhet.

Målsetting
Visjon: Ingen drepte eller alvorlig skadd i trafikken i
Rælingen.
Hovedmål: Redusere antall ulykker i Rælingen
kommune til under 12 per år innen 2017.
Status tiltak
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2008-2017
Det ble søkt aksjon skolevei midler for følgende
prosjekter.
 Nytt fortau Støtterudvegen
 Etablering av avsettingslomme Blystadlia skole
 Revisjon av Trafikksikkerhetsplanen
Revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet
2008-2017
Det ble i begynnelsen av 2013 igangsatt en revisjon
av «Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2008-2017”.
Et planprogram ble utarbeidet og lagt ut for høring i
månedsskiftet juli/august. Innspill til trafikksikkerhetsplanen tas med videre i planarbeidet.
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Interkommunale samarbeid

Nytt sorteringsanlegg på ROAF
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FR – Rælingen kirkelige fellesråd
Kirkeverge Nina Brandt
Viktige hendelser
Øvre Rælingen kirke feiret i 2013 sine 40 år. En enkel
feiring ble lagt til gudstjenesten og kirkekaffen 8.
desember. Trosopplæringen ble fullfinansiert i Nedre
Romerike prosti noe som innebærer at vi nå får
trosopplæringsmidler i begge menighetene.
FR har arbeidsgiveransvar for 24 personer, til
sammen 20,1 årsverk. Flotte medarbeidere som gjør
en stor innsats for kirka og innbyggerne i Rælingen.
Kateketen vår sluttet pr. juni og etter 3. gangs
utlysning er stillingen igjen besatt men med tiltredelse
pr. august 2014.
Fortsatt er det utfordrende å drifte Rælingen
kirkegård med 1,5 årsverk hvorav 0,5 av disse bare
er i funksjon i sommerhalvåret.
Kabalen med lønnsmidler til 0,5 årsverk kirketjener
1,4 årsverk kantorfordelt på begge kirkene vanskelig
å legge. For begge menighetene er det av biskopen
forordnet 106 gudstjenester pr år. Dette innebærer
minimum 3 søndagsgudstjenester i hver kirke, samt
høytidene, konfirmasjonsgudstjenester og andre
kirkelige handlinger. Dette medfører at vi kontinuerlig
beordrer annet personell inn i dette arbeidet.

Kjerneoppgaver
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og
økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide
mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunene,
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta
soknenes interesser i forhold til kommunen jf. kirkeloven
1996 §§ 14 og 15. FR eier Petrine barnehage, og denne
er organisert som en avdeling i det totale regnskapet.
Økonomi
Rælingen kirkelige fellesråd samlet
Lønn og sosiale utgifter
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekter
Finansutgifter
Interne finansieringstransaksjoner
Resultat

Regnskap
11 116
4 863
-16 701
-122
506
-441
-779

Budsjett
11 101
4 473
-16 144
-45
615
0
0

Avvik
-15
-390
557
77
109
441
779

Regnskap
6 197
3 798
-10 551
-90
506
-441
-581

Budsjett
6 291
3 355
-10 216
-45
615
0
0

Avvik
94
-443
335
45
109
441
581

Rælingen krikelige fellesråd isolert
Lønn og sosiale utgifter
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekter
Finansutgifter
Interne finansieringstransaksjoner
Resultat

Arbeidet med gjennomgang av FR’s økonomiske
situasjon er nå sluttført. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 581 000,- Trosopplæringens regnskap
føres av FR og har et mindreforbruk på kr 30 000,-.
Øvrig mindreforbruk skyldes sykelønnsrefusjon, lavere
pensjon og for høyt budsjettert låne- og avdragsutgifter.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Nøkkeltall
Døpte
Konfirmert
Vigde
Gravlagte
Gudstj
Ant delt.
Kirkeoffer

2013
105
99
15
91
97
10205
238’

2012
105
113
20
90
91
9934
242’

2011
103
111
19
90
96
11125
233’

2010
130
101
25
85
103
11387
238’

Mens kirka generelt opplever at antall døpte reduseres
er antallet stabilt hos oss. Antall vigsler er noe redusert,
men erfaring viser at dette varierer fra år til år.
Gledelig er det at antall gudstjenestedeltakere har økt.
Forklaringen på dette kan skyldes økning i antall gudstjenester, men vi ser også en klar tendens i at gudstjenester som involverer ulike grupper i menighetenes
arbeid er godt besøkte.
Gledelig er det også at stadig nye mennesker finner sin
tilhørighet i kirken gjennom trosopplæringens mange
aktiviteter for barn og familier. Se menighetenes
årsmelding på: www.ralingen.kirken.no
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NRBR – Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen
Jan Gaute Bjerke
Viktige hendelser
Prosessen med å utrede utvidet brannsamarbeid for
kommunene på Nedre Romerike har pågått gjennom
hele 2013. Innen utgangen av oktober hadde
kommunestyrene i Fet, Sørum, Nittedal, AurskogHøland, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo vedtatt
sammenslåing av 4 brannvesen på Nedre Romerike
gjennom utvidelse av NRBR IKS.
Beredskapsavdelingen har blitt styrket med en mann
pr. vaktlag, noe som sikrer at man alltid kan ha
bemanning på lift/tankbil. Dette har styrket slagkraften vesentlig.
NRBR deltok i planleggingen og utførelsen av to
store øvelser: Skogbrannøvelse i Nittedal kommune
og LRS (lokal redningssentral)-øvelse i
Romeriksporten.
Forebyggende avdeling har gjennomført ca 30
tilsynssaker med gassanlegg.
NRBR har hatt 4 branner med bygningsmessige
skader over 0,5 mill. Ingen personer har omkommet i
brann i 2013.

Kjerneoppgaver
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS eies av
kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.
Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og
eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og
sivilforsvarsloven.
NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt
forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger
politidistrikt. Brann- og redningssjefen i selskapet
ivaretar også brannsjefsfunksjonen i Nittedal og
Aurskog-Høland kommuner.
NRBR er organiser i fem avdelinger; administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen,
forbyggende avdeling og 110-sentralen Romerike.
Økonomi
Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Totalt

Regnskap
65 512
24 998
-92 122
1 326
-444
-730

Måleindikatorer og nøkkeltall
2010
Antall utrykninger
2 348
Brann i bygninger
44

Budsjett
68 364
23 233
-92 364
1 418
-651
0

2011
2 151
61

2012
2 611
91

Avvik
2 852
-1 765
-242
92
-207
730

2013
2 602
88

Fra og med 2011 er pipebranner og tørrkokte kjeler
med.
Gjennomførte tilsyn av registrerte særskilte brannobjekter
Skedsmo Lørenskog Rælingen
Totalt
% andel
89 %
87 %
94 %
89 %
Gjennomførte tilsyn
152
103
32
287
Registrerte objekter
170
118
34
322
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NRA – Nedre Romerike Avløpsselskap
Ingar Tranum
Viktige hendelser
Kapasiteten er økt fra 950 liter/sekund til 1 300
liter/sekund fra 2011 til 2013 som en følge av fysiske
tilpasninger og en mer bevisst styring av
avløpsstrømmene.
Renseeffekten er økt fra 90 % til 95 % som følge av
bedre styring av det kjemiske rensetrinnet og
redusert overløpsutslipp (urenset avløpsvann).
Ny hovedplan har blitt utarbeidet i samarbeid med
eierkommunene for NRA gjennom 2013.

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

NRA har i løpet av 2013 vært i en prosess i forhold til
å bli miljøsertifisert etter ISO14001. Fra 2014 er
selskapet formelt sertifisert.

Økonomi

Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2013 på
4,8 % hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,1 %.
Tilsvarende tall for 2012 var hhv 5,4 % og 2,2 %.

Driftsutgifter

Lønn og sos.utg.

Regnskap

Budsjett

Avvik

24 456

19 277

-5 179

33 286

32 579

-707

-78 128

-73 442

4 686

Netto finans

19 933

21 559

1 626

Netto avsetninger

-2 962

-2 962

0

Totalt

-3 415

-2 989

426

Driftsinntekter

Måleindikatorer og nøkkeltall
Avløpsmengde
i 1 000 m³/år

2010

2011

2012

2013

Skedsmo

8 029

10 038

9 822

8 832

Lørenskog

6 594

4 646

7 519

7 028

Rælingen

1 532

1 893

1 668

1 576

16 155

16 577

19 009

17 436

Totalt
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NRV – Nedre Romerike Vannverk
Ingar Tranum
Viktige hendelser
NRV leverte 44 000 m³/døgn i 2013 av en kapasitet
på 100 000 m³.
Ca. 144 000 personer mottar drikkevann fra NRV i
tillegg til industri og næringsvirksomhet.
Totalt er 4,4 km med nye ledninger satt i drift i løpet
av 2013. NRV har totalt ca 100 km med vannledninger.
NRV oppfyller alle krav til behandling av drikkevannet
og til kvalitet på forsyningsvann i henhold til drikkevannsforskriften.
Det har oppstått 11 lekkasjesituasjoner som har
krevd rask oppfølging, men som ikke har fått
konsekvenser for vannleveringen til kommunene eller
deres abonnenter.
Ny hovedplan har blitt utarbeidet i samarbeid med
eierkommunene for NRV gjennom 2013.
NRV har ila 2013 vært i en prosess i forhold til å bli
miljøsertifisert etter ISO14001. Fra 2014 er selskapet
formelt sertifisert.
Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2013 på
4,8 % hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,1 %.
Tilsvarende tall for 2012 var hhv 5,4 % og 2,2 %.

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

Regnskap
23 373
35 184
-92 689
16 669
2 076
-15 387

Budsjett
25 892
36 653
-88 903
25 959
2 076
1 677

Avvik
2 519
1 469
3 786
9 290
0
17 064

Måleindikatorer og nøkkeltall
Vannsalg i
1 000 m³/år
Skedsmo
Lørenskog
Rælingen
Fet
Sørum
Nittedal
Totalt

2010
5 868
4 326
1 831
772
1 025
2 142
15 964

2011
5 690
3 420
1 932
865
1 047
1 932
14 886

2012
5 392
3 333
1 634
889
1 021
1 818
14 087

2013
5 517
3 656
1 672
982
1 045
1 889
14 761

Tallene inkluderer husholdninger, næringsvirksomhet.
Levering til større industrivirksomheter i Skedsmo,
Lørenskog og Nittedal er trukket ut.
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RKS – Romerike Krisesenter
Laila Durrani
Viktige hendelser
Selskapet har startet arbeidet med bygg av nytt
krisesenter. Bygget er forventet ferdigstilt mai 2014.
Legemeldt sykefravær har vært 13,5 % og skyldes
flere langtidssykemeldinger.

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

Regnskap

Budsjett

Avvik

7 519

7 454

-65

2 831

2 517

-314

-11 042

-9 971

1 071

Netto finans

100

0

-100

Netto avsetninger

168

0

-168

-424

0

424

Driftsinntekter

Totalt
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ROAF – Romerike Avfallsforedling
Øyvind Brevik
Viktige hendelser
Sorteringsanlegget for matavfall og plastemballasje
har hatt hovedprioritet gjennom hele 2013.
Grunnarbeidene startet ved begynnelsen av året og
tett bygg med sorteringsteknologi stod ferdig i
desember 2013.
Det har vært en del utfordringer med avfallsdeponiet i
2013. Reparasjoner av bekkelukking, etablering av ny
pumpestasjon for sigevann, samt boring av 40 nye
gassbrønner har tatt store ressurser. Det har medført
at ROAF har tatt i mot mindre mengder masser enn
tidligere år og dermed lavere fortjeneste.
ROAFs informasjonsarbeid og stadig mer innbyggervennlige tjenester (flere returpunkter, bedre åpningstider på gjenvinningsstasjoner, større beholder for
papp/papir osv) har medført at mer avfall sorteres ut
til riktig gjenvinning. Mengden restavfall pr innbygger
sank i 2013 med over 6 kg fra 2012, mens kildesortert avfall har økt med ca 9 kg pr innbygger. Noe
som er i tråd med ROAFs mål og nasjonale mål.
Det er i 2013 registrert et sykefravær på 7,32 % mot
7,39 % i 2012. Av dette utgjorde 4,91 % langtidsfravær (over 16 dager).

Kjerneoppgaver
Romerike Avfallsforedling IKS er eid av kommunene
Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen,
Skedsmo og Sørum.
Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til
håndtering av husholdningsavfall.
Selskapet driver også et avfallsdeponi hvor det tas imot
avfall fra næringsvirksomhet, samt at ROAF samler inn
avfall fra enkelte næringskunder.
Selskapets forretningslokaler er lokalisert til ROAF
miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.
Økonomi
Regnskap Budsjett
Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger og skatt
Totalt

44 290

42 481

Avvik
-1 809

106 365 108 209

1 844

-171 173 -172 893

-1 720

15 752

20 879

5 127

1 985

1 000

-985

-2 781

-324

2 457
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ROKUS – Romerike Kontrollutvalgssekretariat
Mona Moengen
Kjerneoppgaver
Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for
deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og
forskrifter. Sekretariatet skal påse at de saker som
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og
at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det skal utføre
overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre
eierskapskontroll.
Selskapets eiere er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet,
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal,
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eierandelene er fastsatt ut fra innbyggertall. Rælingen eier
6,4 %.

Økonomi
Regnskap

Budsjett

Avvik

1 957

2 117

160

537

592

55

-2 585

-2 524

61

-8

-5

3

Netto avsetninger

-182

-180

2

Totalt

-281

0

281

Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finans
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Regionskontor landbruk
Viktige hendelser
I 2013 har det vært fem prosjekter i tillegg til ordinær
landbruksforvaltning ved landbrukskontoret.










Prosjektet ”Miljø og landskap” 2012-2013 har hatt
fokus på miljøtiltak i landbruket. Det har vært
arrangert miljøplankurs, beitekurs og
markvandring med fokus på jordarbeiding under
våte vekstforhold.
Prosjekt Beitebruksplan for Nordre Øyeren, et
oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
med delfinansiering fra kommunene Fet,
Rælingen og Skedsmo, gir en oppfølging av den
nylig vedtatte forvaltningsplanen for området.
Beitebrukere har vært deltakere i prosessen med
å forbedre beiteorganiseringen for eksisterende
og nye arealer slik at reservatenes kvaliteter
holdes oppe. Prosjektrapporten sine forslag til
tiltak er sendt Fylkesmannen for videre
oppfølging.
Landbrukskontoret driver et reiselivsprosjekt for
Oslo og alle kommunene på Romerike.
Prosjektet startet opp 2013 og skal etablere
nettverk blant de som ønsker/er i gang med
Bed and Breakfast på gårdsbruk, og gi grunnlag
for kvalitet i tilbudet. Landbruket har bygninger og
kulturmessig kompetanse, men har behov for
rettledning i markedsføring, plan- og
bygningslovsbehandling og nettverksbygging. I
Rælingen er det spesiell fokus på fisketurisme
med basis i eksisterende hytter langs Øyeren.
Skogkulturprosjektet har i 2013 hatt som mål å
sette fokus på skogkulturaktiviteten i Rælingen.
Prosjektet har arbeidet med oppsøkende
virksomhet mot skogeiere med potensielt behov
for ungskogpleie.
I 2013 ble det igangsatt et forprosjekt om grønn
omsorg med hest i skog. Prosjektet avsluttes
våren 2014.

Kjerneoppgaver
Regionskontor landbruk betjener kommunene
Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo –
sistnevnte kommune er vertskommune og har
arbeidsgiveransvaret.
Landbruksetaten er kommunens lokale kompetansesenter for landbruk og tjenesteyter for innbyggerne i
kommunen. Etaten er førstelinjemyndighet for landbrukssaker og er organisert inn under utbyggingsservice
i kommunen. Kommunedelplan landbruk legger
premissene for landbrukspolitikken i kommunen. For
tiden har kontoret en bemanning på 4,8 årsverk.
Kommunedelplan for landbruk har spesiell vekt på å
bedre vann- og kulturlandskapskvalitetene i områder
med jordbruksdrift. Aktuelle temaer er endret jordarbeiding, hydrotekniske anlegg, økologiske rensetiltak,
kulturlandskap med mer.
Rælingen er blant de kommunene her til lands som har
størst andel økologisk landbruk på sitt areal, 40,2 % av
totalt jordbruksareal i drift. Jordbruksarealet er et viktig
bidrag for å sikre selvforsyningsgraden i nasjonal
målestokk - som i 2013 var på 37,5 % på bakgrunn av
norsk fôr.
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Enhetssider

Smestad skole
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0010 – Rådmannskontoret
Rådmann Eivind Glemmestad
Viktige hendelser
Regionalt samhandlingskontor og Romerike Revisjon
IKS er etablert. Utvidet brannvernsamarbeid på Nedre
Romerike ved at Nittedal, Fet, Sørum og AurskogHøland er tatt opp som eiere i NRBR IKS. Avklaring
av finansiering av erstatningsbygg Strandveien 22 og
eierskap til industridelen av eiendommen (NRV AS og
RA-2).
Stortings- og sametingsvalg er gjennomført, og
elektroniske møtedokumenter for styrer, råd og utvalg
er innført. Sluttrapport for oppreisningsordning for
tidligere barnehjemsbarn er behandlet i kommunestyret. Tilstandsrapport for grunnskolen behandlet
politisk i juni.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 er vedtatt.
Elektronisk kommunikasjon mot Ahus, Norsk
Helsenett, er etablert.
Definert rolle- og systemorganisasjons for Skole-IKT
med tilhørende funksjonsbeskrivelser. Pilotprosjekt
«Digital ringperm» ferdigstilt med positive resultat.
Revisjonsrapport, barnehager i Rælingen; tilskudd,
tilsyn og kontroll. Nedre Romerike distriktsrevisjon.
Prosess i utarbeidelse av samarbeidsavtale med de
ikke-kommunale barnehagene fra våren 2013,
kommunestyresak i desember.
Status utviklingsområder
 Revidert eiermelding vedtatt.
 Revidert reglement for samarbeidsutvalgene ved
skolene i Rælingen vedtatt.
 Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i
Rælingen kommune vedtatt.
 Prosjekt rælingsskolen sluttført 30.11.13.
 Revidert Strategisk kompetanseplan for
rælingsskolen.
 Folkehelse og klima er viktige satsingsområder i
kommunalt planarbeid, spesielt forankret gjennom
vedtatt ny kommuneplan og i pågående arbeid med
revisjon av klima- og energiplanen.
 Planprogram for kommunedelplan klima og energi
2014-2025 vedtatt.
 ROS-verktøy i Kvalitetslosen tatt i bruk.
 Trådløst nettverk og nettbrett tatt i bruk i
barnehagene.
 Prosjekt eHandel har ferdigstilt anskaffelse,
installasjon og er nå inne i utrullingsfase.
 Kompetanseplan for barnehager ble videreutviklet.
 Assistentskole for barnehageansatte ble
innarbeidet.
 Tok i bruk web-basert rapportering for lokalt
barnehagetilsyn.

Kjerneoppgaver
Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig
beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse.
Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta
sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å
bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I
tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet,
beredskapsledelse, miljøvernrådgivning, administrativ
og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging,
juridisk rådgivning, prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet.
Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten.
Økonomi (inkl politisk og samh.kont.)
2011
2012
2013
Regnskap
16 126 14 706 17 526
Budsjett
13 806 14 946 17 186
Avvik
-2 320
240
-340
Avvik i %
-16,8 %
1,6 % -2,0 %

Årsverk
2011
10,4

Antall

2012
11,6

2013
15,6

Økning i årsverk skyldes etablering av samhandlingskontoret med to årsverk. Et halvt årsverk midlertidig på
miljø i 2013. Et årsverk er overført fra organisasjonsenheten, og et årsverk overført fra eiendomsenheten.
Sykefravær

4,3

5,9

1,6

1,4

2011
Korttid

2,6

4

2012
Langtid

0,7

2,7 3,4

2013
Total

Stabilt langtidsfravær og nedgang i korttidsfravær som
er på akseptabelt nivå.
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0030 – Organisasjonsenheten
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal
Viktige hendelser
Arkiv og servicetorg er etablert som egne avdelinger,
og det er ansatt ny arkivleder samt at arkivet er styrket
med ett årsverk knyttet til byggesaksområdet. Arkivet
har også flyttet inn i nye lokaler på rådhuset.
Det er ansatt prosjektleder for «Saman om ein betre
kommune», i tillegg til at kompetansen på personalområdet er styrket gjennom nyansettelse ved naturlig
turnover. Enheten har videre overtatt all
administrasjon av ansettelser og systemeieransvaret
for kommunens kvalitetssystem.
Det har vært gjennomført anbudskonkurranse om
bedriftshelsetjenester, og Solheim HMS er fortsatt vår
leverandør på dette området. Det er også reforhandlet
avtale om drift av varslingstjeneste, og BDO er nå vår
leverandør av denne tjenesten.
Det er gjennomført anbudskonkurranse om offentlig
tjenestepensjon, og KLP er ny leverandør.
Det er utarbeidet veileder for håndtering av mobbing
og trakassering, og stoffkartoteket har fått et løft og er
nå i bruk i de fleste enheter.
Nærværsarbeidet har vært vektlagt, og det samlede
sykefraværet i kommunen er nå på rekordlave 7,5 %.
Status utviklingsområder
 «Etablere nye nettsider med økt fokus på
selvbetjeningsløsninger.» Nye nettsider er under
utvikling i samarbeid med Custom Publish. En
betaversjon er opprettet, og innhold utvikles
kontinuerlig. Lansering er utsatt pga problemer hos
leverandøren. Informasjonsrådgiveren er overført til
rådmannskontoret, og prosjektet følges opp derfra.
 «Utvikle helhetlig introduksjonsprogram for nyansatte i kommunen med en egen del for nye
ledere.» Introduksjonsprogrammet er evaluert
internt i enheten, og det er utarbeidet et utkast til
nytt innhold. I denne prosessen er det kommet
innspill om bruk av e-læring som en sentral del av
programmet. Dette medfører behov for noe
utredningsarbeid, og programmet ferdigstilles
sommeren 2014.
 «Utvikle et prosjekt der uønsket deltid og
kompetanse sees i sammenheng, og utvikle tiltak
for å øke kompetansen til kommunens ansatte.»
Kommunen er deltaker i det statlige prosjektet
«Saman om ein betre kommune». Prosjektleder
begynte 3. juni, og det er etablert en lokal prosjektorganisasjon. Prosjektdeltakerne har deltatt på
samling i Trondheim i regi av KRD, og det er
utarbeidet milepælsplan og prosjektbeskrivelser til
de ulike arbeidsgruppene.

Kjerneoppgaver
Enheten er kommunens sentrale lønns- og personalfunksjon, og arbeider med overordnede personal- og
arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og
veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og
administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten
har systemansvar for kommunens HMS- og lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkiv med kommunens post- og
kopieringstjeneste, informasjonstjeneste og servicetorg.
Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av
saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret
ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
15 156
15 616
460
2,9 %

2012
15 701
16 382
681
4,2 %

2013
17 702
17 715
13
0,1 %

Et mindre overskudd enn prognosen for 2. tertial tilsa.
Dette skyldes bl.a noe økte kostnader til vikarbruk pga
langtidssykmelding, samt økt forbruk på porto.
Årsverk
2011
19,5

Antall

2012
19,0

2013
20,2

Arkivet er styrket med ett årsverk knyttet til økt
oppdragsmengde på byggesaksområdet.
Sykefravær

6,8

2,6

4,2
1,5

2011
Korttid

3

4,5

2012
Langtid

5,1
2,8 2,3

2013
Total

Sykefraværstallene inkluderer tillitsvalgte og lærlinger.
For lærlingenes del har korttidsfraværet økt. I tillegg har
enheten hatt langtidssykemeldte medarbeidere i store
deler av 2013.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Antall innsynsbegjæringer: 130
Antall nye saker i sak-/arkivsystemet ephorte: 3 003
Antall journalposter: 26 914
Antall hendelser i HRM-systemet: 269 865
Antall ansettelsessaker: 239
Antall attføringssaker: 12
Antall fravær (sykdom og permisjoner): 7 253
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0040 – Økonomienheten
Økonomisjef Lillian Pedersen
Viktige hendelser
Etter bytte av økonomisystem og innføring av
elektronisk fakturabehandling i 2011 og 2012, har
økonomienheten i 2013 jobbet med rutiner,
effektivisering og forberedelser til innføring av ehandel
i 2014.
Kommunens regnskap for 2012 ble levert innen fristen
og er godkjent av revisjonen uten merknader i
revisjonsberetningen.
Enheten har i løpet av 2013 koordinert prosesser for
handlingsprogram 2014-2017, tertialrapporteringer og
økonomiske månedsrapporteringer.
Kommunens innfordringsvirksomhet er fra 1. februar
2013 lokalisert på rådhuset i Skedsmo kommune.
Innført elektronisk innmelding av vederlagstrekk til
NAV.
Status utviklingsområder
 Innføring av ehandel er i rute og følger fastsatt
fremdriftsplan.
 Internkontrollrutiner er kartlagt og arbeidet med å
systematisere og sette i system videreføres i 2014
og sees i sammenheng med revidering av
økonomireglementet.
 Rutinebeskrivelser er utarbeidet på de fleste
områder, og ferdigstilles fortløpende videre
fremover. Rutinebeskrivelsene kvalitetssikres før
publisering i Kvalitetslosen.
 Arbeidet med å revidere økonomireglementet er
igangsatt, og videreføres i 2014.

Kjerneoppgaver
Økonomienheten fører kommunens regnskap og
ivaretar kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring, koordinering av kommunens anskaffelser,
innkreving av kommunale avgifter, samt koordinerer
budsjettprosess og rapportering til ledelse, folkevalgte
og myndigheter. Enheten fører regnskap for Kirkelig
fellesråd og samarbeider med Skedsmo kemnerkontor.
Som støtteenhet skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha kompetanse på
områder av stor økonomisk betydning for kommunen,
samt ha oversikt over kommunens samlede økonomi.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
8 306
8 644
338
3,9 %

2012
8 295
8 691
396
4,6 %

2013
9 082
9 311
229
2,5 %

Positivt avvik, samt avvik fra prognosen ved 2. tertial
skyldes hovedsakelig to forhold: kreditnota fra Skedsmo
kommune ved innsparinger i vertskommunesamarbeid
om skatteinnfordring, samt en forventet engangsutgift til
ehandelsplattform som ikke påløper i 2013, men først i
2014.
Årsverk
2011
7,0

Antall

2012
8,0

2013
8,0

Stabil bemanning over flere år (kun midlertidig ledighet i
stilling i 2011), ingen planer om endringer.
Sykefravær

2,3

2,3

0

2011
Korttid

1,6 1,9

3,5

2012
Langtid

2

0

2

2013
Total

Lavt og stabilt sykefravær.
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0060 – Øyeren IKT
Daglig leder Finn Borge
Viktige hendelser
Det store IKT infrastruktur prosjektet ble i det store og
hele avsluttet i begynnelsen av året. Resten av året
gikk med til en del avsluttende mindre aktiviteter for å
få de siste mindre systemene migrert samt å forbedre
løsningene. Formelt ble prosjektet avsluttet i balanse
31/12-2013. Dette har medført at Øyeren IKT har
kunnet endre fokus i arbeidet sitt og det er nå ytterligere forbedringer av de tekniske løsningene og
profesjonalisering av måten IKT leveres på som står i
fokus. Øyeren IKT mener at leveransene har fått et
løft gjennom året og det jobbes videre for ytterligere å
forbedre dette. En svakhet har vært evnen til å støtte
opp om brukerne, særlig utenfor rådhusene. Her er
bemanningen styrket ved at det nå er avsatt egen
ansvarlig for hver kommune. Generelt opplever
Øyeren IKT også at evne til å gjennomføre bestillinger
og endringer har blitt langt bedre. Det jobbes også
aktivt med å redusere risiko. Endringskontroll, bemanning og kompetanse, standardisering, innebygget
sikring i tekniske løsninger og dokumentasjon er
viktige fokusområder for risikoreduksjon. Øyeren IKT
bidrar aktivt i å utvikle lærlinger. I løpet av året fikk 2
lærlinger fagbrev og 3 nye er tatt inn.
Status utviklingsområder
 For samfunnsområdet er miljø, energi og klima
viktige stikkord. Øyeren IKT sitt bidrag har vært å
redusere energiforbruket ganske betydelig i
organisasjonene og i datarommene. Datarommene
har fått redusert sitt forbruk vesentlig gjennom bruk
av ny teknologi - trolig godt under halvparten av
tidligere (mangler måling). Øvrig utstyr ute hos
brukerne krever langt lavere energiforbruk enn
tidligere pr enhet gjennom utstrakt bruk av tynne
klienter i organisasjonen. Hver av disse bruker
effektmessig anslagsvis 1/5 av en pc.
 Tjenester og brukere handler mye om fleksibilitet,
kontinuitet, stabilitet og brukertilfredshet. På alle
områder oppnås det fremgang ettersom prosjekt er
fullført og driften har fått riktig fokus.
 Organisasjonsaspektet er internt adressert
gjennom nye stillingsbeskrivelser og kompetansedublering/utvikling. Man blir fort for avhengig av
enkeltpersoner når så komplekse løsninger skal
forvaltes. I forhold til øvrig organisasjon er effekten
indirekte gjennom et generelt betydelig løft i IKT
støttesystemene. Skolene har fått en fullstendig
modernisert IKT plattform og kan nå fokusere på
utnyttelse av løsningene fremfor selve utstyret.
 Økonomien er som den alltid har vært under
kontroll både for drift og prosjekt. Øyeren IKT
mener subjektivt å ha sørget for store indirekte
innsparinger for organisasjonene gjennom gode
innkjøp og å velge løsninger og hjelpemidler ut fra
vurdering om faktisk nytte og kostnadseffektivitet.

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

2011
7 728
7 216
-512
-7,1 %

2012
7 629
8 166
537
6,6 %

2013
7 971
8 107
136
1,7 %

Øyeren IKT er også i år i pluss og har aktivt fokus på
økonomien.
Årsverk
2011
12,9

Antall

2012
13,9

2013
14,0

Bemanningen er stabil med reelt sett 15 årsverk samt 3
lærlinger.
Sykefravær

1,2 1,7

2,9

2011
Korttid

1,6 1,7

3,3

2012
Langtid

2,5

3,3

0,8

2013
Total

Sykefraværet er stabilt lavt.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Det har ikke vært gjennomført brukertilfredshetsmåling
dette året.
Antall saker på servicedesk 2012: 11 588
Antall saker på servicedesk 2013: 9 169
Antall saker og gjennomsnittlig løsningstid går ned.
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0070 – Eiendomsenheten
Eiendomssjef Tor Erik Gundersen
Viktige hendelser
Forslag til ny og revidert plan for kommunens boligsosiale virksomhet vil bli behandlet i kommunestyret i
begynnelsen av 2014. Arbeidet med å redusere antall
fremleieleiligheter er iverksatt. Det er utført radonmåling i samtlige leiligheter, i tillegg til at det er sendt
ut registreringsskjema for brannsikring, med krav om
at det dokumenteres at det er tegnet innboforsikring.
Arbeidet med å samle organiseringen av kommunens
boligsosiale virkemidler er igangsatt.

Kjerneoppgaver
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold
av hele kommunens bygningsmasse, samt deler av
vedtatte byggeprosjekter. Enheten består av en
transportavdeling, drifts- og vedlikeholdsavdeling
representert ved driftsteknikere, renholdsavdeling for
deler av eiendomsmassen og boligkontor som tildeler
kommunale utleieboliger etter vedtatte retningslinjer og
lovverk.
Økonomi

Drift- og vedlikeholdsavdelingen har fungert stabilt og
godt i forhold til rutiner, internkontroll og serviceoppdrag. Driften har registret lite avvik fra våre kunder
og interne brukere. Vi har foretatt utbedringer og
kvalitetssikring på begge svømmebassengene.
Bygningsmassen fungerer tilfredsstillende takket
være ekstra vedlikeholdsmidler. Alle leveranse- og
serviceavtaler er gjennomgått med fagenhetene.
Gjennomført 4 brannsyn og foretatt 8 egenmeldinger.
Ny tilstandsrapport for bygningsmassen er gjennomført og satt i arbeid. Temaplan renovering og vedlikehold er gjennomgått og klar for politisk behandling
primo 2014. Ansvar for byggeprosjekter over 10
millioner er flyttet administrativt inn under rådmannen,
men kjøres i samarbeid med eiendomsenheten.
Renholdsavdelingen driver stabilt, og har siden
august 2013 hatt et prøveprosjekt med renhold av en
barnehage i eget regi. Vi kartlegger tilfredshet, HMS,
samt evt. økonomi.
Det er igangsatt HMS-arbeid i hele enheten for å sikre
god kommunikasjon og samarbeid både vertikalt og
horisontalt i enheten. Det er igangsatt kompetansekartlegging i forhold til endrede oppgaver og behov
for ny kompetanse.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
25 667
24 037
-1 630
-6,8 %

2013
27 032
26 829
-203
-0,8 %

I 2013 har eiendom oppnådd et gunstig resultat i forhold
til foregående år. Dette skyldes utnulling av underskudd
fra 2012, styrking av budsjett for utvidet omfang av
serviceavtaler samt fått tilført midler for prisstigning på
varer og tjenester.
Årsverk
2011
26,4

Antall

2012
30,2

2013
29,2

Minimale endringer knyttet til renholdsomfang/-system.
Sykefravær
10,5
8,7
2 1,9

1,8

2011

Status utviklingsområder
 Økonomisk ligger energispareprosjektet/EPC foran
fremdriften noe vi allerede høster resultater av. De
siste tekniske justeringer vil utføres ultimo
2013 etter igangsetting av fyringssesong.
 Revidert plan for kommunens boligsosiale
virksomhet er sendt kommunestyret for behandling.
Oppfølging av miljørettet helsevern i skoler og
barnehager følger fremdriften. Utarbeidelse av
tjenesterapport for å sammenlikne KOSTRA-tall
følger planen. Analyser for arealutnyttelse følger av
nye prosjekter og tilpassinger. Kompetanseprosjekt
er igangsatt for å møte nye utfordringer innenfor
drift spesielt. Anleggsregisteret har fått sin plass og
funger etter intensjonen meget bra.

2011
27 725
26 774
-951
-3,6 %

Korttid

3,9

2012
Langtid

2,5 1,9

4,4

2013
Total

Sykefraværet har gjennom hele året holdt seg på et
svært tilfredsstillende nivå både i forhold til de områder
vi kan sammenligne oss med internt, så vel som
eksternt.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Våre driftsrutiner fanger normalt opp behovene hos
brukerne. Gode rutiner på årshjulene forebygger
driftsavvik. Vi har minimalt med avvik i kvalitetslosen.
Energispareprosjektet/EPC følger fremdriften og gir
effekter. Målinger og dokumentasjon av innsparing
starter i forbindelse med fyringssesongen. Det arbeides
med å lage sammenliknbare tall opp imot andre
kommuner. Et prosjekt som vil gå over fler år for å
kunne gi et riktig bilde.
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0200 – Blystadlia skole
Rektor Sissel Berg
Viktige hendelser
Ny ledelse for enheten kom på plass i løpet av
februar, med ansettelse av ny rektor og ny undervisningsinspektør. I februar flyttet første del av skolen
inn i midlertidige lokaler, og i april var hele skolen tømt
slik at rehabilitering og ombygging kunne starte. Skole
og SFO har siden da holdt til i paviljonger, samt
lokaler i to borettslag. Å opprettholde god undervisning i midlertidige lokaler har vært krevende på
ulike måter, og belastningen på de ansatte har til tider
vært stor. Med positiv innstilling og kreative løsninger,
har vi kommet gjennom prosessen på en god måte.
Selv om skolen har vært preget av dette, har trykket
på utviklingsarbeid blitt opprettholdt, og året kan i
korthet oppsummeres med at vi har kommet i mål på
flere områder.

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.

Status utviklingsområder
 Involvere skolens brukere og ansatte i etableringen
av rehabilitert skole og nytt nærmiljøanlegg:
Personale og brukerorganer har vært involvert i
prosessene og kommet med innspill til løsninger og
uttalelser underveis. Læringsarealene er nå godt
tilrettelagt for sambruk, både mellom skole og SFO,
og slik at barnehagen skal kunne benytte skolens
arealer i ulike sammenhenger.
 Styrke elevenes forutsetninger for å lære gjennom
en mer læringsfremmende vurderingskultur:
Tilbakemeldingskulturen med spesielt fokus på det
korte tidsspennet er videreutviklet gjennom blant
annet nye maler for læringssamtaler og hver lærer
har utarbeidet vurderingsplan i minst ett fag.
Erfaringsdelinger er gjennomført gjennom året.
Resultatene på elevundersøkelsen viser at vi skårer
høyt på veiledning til elevene og VFL. Kommunal
IKT-plan er gjennomgått på alle trinn, men det er
noe variabelt hvor mye hvert trinn har tatt den i
bruk.
 Forankre Prosjekt rælingsskolen:
Ny plan for kartlegging er tatt i bruk, men systemarbeidet i forbindelse med de ulike kartleggingene
er ikke implementert i lærernes daglige arbeid.
Målet videreføres i ny VP.
Organisasjonen «Nye Blystadlia», skole, SFO og
barnehage planlegges og utvikles gjennom
involvering fra ansatte og ny ledelse. Ledelsen har,
sammen med ansatte og eksisterende barnehager i
Blystadlia, hatt prosesser på samarbeidsområder
og oppstart, slik at barnehagen skal stå klar til
åpning 01.08.2014. Stillingsbeskrivelser er
utarbeidet for alle i organisasjonen, gjennomgått og
tatt i bruk.

Årsverk

Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
12 918
13 219
301
2,3 %

2012
14 057
14 199
142
1,0 %

2013
14 146
14 304
158
1,1 %

Prognose i tertialrapporter var beregnet til å gå i null.
Refusjoner større enn budsjettert.

2011
24,0

Antall

2012
24,8

2013
22,7

Nedgangen skyldes i hovedsak at vi ikke lenger har
innføringsgruppe. En reduksjon på høsten var
nødvendig for å få budsjett i balanse.
Sykefravær

4,9
2,3 2,6

2011
Korttid

2,5

4,3

3,7
1,2

2012
Langtid

5,5

1,2

2013
Total

Enheten har svært lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet
har vært høyt på SFO, men alle blir fulgt opp ut fra
retningslinjer for oppfølging av sykmeldte.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver
2011
2012
2013
Regning
2,0
2,1
1,9
Lesing
2,4
2,1
2,0
Engelsk
2,2
2,1
Noe svakere resultat enn forventet, spesielt på regning.
* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0210 – Fjerdingby skole
Rektor Inger-Jorunn Andersen
Viktige hendelser
Hovedfokuset i 2013 har vært skolering og gjennomføring av Prosjekt Rælingskolen. Ledelsen og ansatte
har fått skolering, deltatt i nettverk, arbeidsgrupper og
prosjektgrupper. Høsten 2013 gjennomførte
pedagogene læringssamtaler med alle elever i forkant
av utviklingssamtalene med de foresatte. Alle elever
fikk skriftlige halvårsvurderinger til jul i 2013. Dette
arbeidet skal vi fortsette med samt videreutvikle.
Skolen deltar i prosjektet «Bruk et Bilde» som er et
samarbeidsprosjekt med skolene, kulturskolen og
Nasjonalmuseet. Vi har fått låne en reproduksjon av
«Det syke barn» som henger på skolen. Elevene har
jobbet med like temaer rundt dette bilde og Edvard
Munch sitt virke. Hele prosjektet skal vises frem på
Fjerdingbykvelden den 27.3.2014.
Status utviklingsområder
 Vurdering for læring - å implementere systematisk
vurdering av undervisningen, klare mål for timen,
vurderingsformer underveis, samtaler og
dokumentasjon. Her er vi langt på vei og skal
fortsette å videreutvikle og forbedre dette. Det
gjelder både dokumentene, arbeidsrutiner og
praktisk gjennomføring.
Temaer som vi skal fortsette å videreutvikle og som
også er temaer i Virksomhetsplanen for 2014:
 bedre systematisk, strukturert oppfølgingsarbeid
etter kartlegginger for å øke læringsutbytte. Dette
skal gjøres bl.a gjennom bruk av ressurser knyttet
til lærende nettverk i lesing.
 høyne fokuset på grunnleggende ferdigheter i
undervisningen.
 utvikle læringsledelse med standarder for utøvelse
av de ulike roller på arbeidsplassen og dermed øke
bevisstheten rundt egen adferd. Få til god
forankring av disse standardene.

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

2011
18 123
17 243
-880
-5,1 %

2012
18 349
18 528
179
1,0 %

2013
18 791
18 961
170
0,9 %

Skolen drives i tråd med budsjettet med god økonomistyring. Positivt avviket innenfor 1 % skyldes i hovedsak
at regninger ift vikarbruk som påløp 2013 er belastet i
2014.
Årsverk
2011
33,1

Antall

2012
31,4

2013
32,1

Bemanningen har siden 2012 økt i samsvar med
elevtallsveksten. Elevtallet stiger nå svakt hele tiden.
Sykefravær
8,4

3,9 4,5

2011
Korttid

8
3

5

2012
Langtid

7,6

3,4 4,2

2013
Total

Sykefraværet er i sum synkende, med noe nedgang i
langtidsfraværet og noe økning i korttidsfraværet. Alt
sykefravær er fulgt opp i henhold til IA-avtalen.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver 5. trinn
2011
2012
2013
Regning
2,0
1,9
2,0
Lesing
2,0
1,9
2,3
Engelsk
x
2,1
2,0
Lesing er over nasjonalt snitt, de andre fagene har tilfredsstillende resultat. Vi arbeider videre med elementer
i prosjekt Rælingskolen for å vite hvilket nivå elevene til
enhver tid befinner seg på for å øke læringsutbyttet.
* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0220 – Løvenstad skole
Rektor Svein Fjellheim
Viktige hendelser
Vi jobbet mye med prosjekt rælingskolen og læringsledelse. Og med omorganisering av ledelsen fra en
inspektør til 2 avdelingsledere for skoledelen, i tillegg
til avdelingsleder for SFO.
Vi kasserte alt av PC-er og kjøpte inn nye laptop med
ny programvare som førte til økt pedagogisk bruk.
Trivselsleder-ordningen fungerte fint gjennom en lang
vinter, vår og høst. Vi hadde felles skidag for alle og
mellomtrinnet var på alpintur til Hurdal. Årlig aksjon
mot mobbing med uteaktiviteter arr. av trivselslederne
med stort oppslag i Romerikes Blad.
En flott oppgradering av utemiljøet bak skolen med
hinderløype, lengde-grop, klatrevegg, sittegrupper,
beplanting, dosert akebakke og gjerde var ferdig til
skolestart.
Den etter hvert tradisjonelle skoleavslutning på
Nebbursvollen arr. av FAU ble en suksess.
3 uker heldagsåpent SFO før ferien med mange
utflukter. Stor økning av barn på SFO. Sambruk SFObase og en 1. klasse, nytt i år.
Kulturskoletimen ble en suksess. FBI NRK filmet
mattilbudet på SFO, god reklame.
Brukerundersøkelsen viser at foresatte er svært
fornøyd med drift, tilbud og aktiviteter på SFO.
Planleggingsuke og seminar ved skolestart med fokus
læringsledelse.
Status utviklingsområder
 Det var innenfor læringsledelse og prosjekt rælingskolen vi hadde fokus og utviklingsområder. Vi
reviderte virksomhetsplanen på plandagene i
august slik at den ble en oppdatert ½-årsplan.
 Læringsledelse. Lærene hadde plandager i august
og satte arbeidsmål på dette området med utgangspunkt i felles grunnstandard for læringsledelse.
 Vurdering for læring. Alle lærere har arbeidsmål og
vi har hatt kompetansedeling i fellesøkter. Vi la i
høst vurdering for læring inn under læringsledelse
 Lesing, regning og engelsk. Her var målet å bruke
resultatene av kartleggingsprøver for mer tilpasset
undervisning slik at læringsutbyttet blir størst mulig.
Dette jobbet vi mye med i høst.
 Elevmiljø/antimobbearbeid. En stigende tendens til
jenteintriger og bruk av sosiale medier.

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

2011
13 307
13 257
-50
-0,4 %

2012
14 259
14 106
-153
-1,1 %

2013
14 776
14 368
-408
-2,8 %

Høyere lønnsutgifter enn budsjettert på grunn av
aktivitetsøkning og økt vikarbruk som følge av sprengte
baser og deling i to klasser pr. trinn. Reduksjon i antall
ansatte førte til økt vikarbruk.
Årsverk
2011
26,3

Antall

2012
27,8

2013
25,5

Bemanning redusert for å holde budsjett.
Sykefravær
11
8,9

7,4
4,2 4,7

3,6

2011
Korttid

2012
Langtid

8,3

3,6

4,7

2013
Total

Korttidsfraværet er konstant. Langtidssykefravær er mer
tilfeldig.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver
2011
2012
2013
Regning
0,0
2,0
1,8
Lesing
1,9
1,9
1,6
Engelsk
0,0
2,0
1,6
Lesing og engelsk ble svakere enn forventet. Vi jobbet
mye med analyse og tiltak på lesing 5. trinn på høsten
og med organisasjonslæring.
* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0230 – Nordby skole
Rektor Kari Bloch-Johnsen
Viktige hendelser
Skolen har deltatt aktivt, i samarbeid med de andre
skolene, i prosjekt rælingsskolen. Fremdrift på
utviklingen av standarder og kvalitetssikringen av
arbeid i nettverk har ført til større trygghet og bedre
kvalitet på undervisningen på Nordby skole. Noe som
vi igjen håper vil føre til økt læringsutbytte både på
Nordby skole og også i Rælingen kommune.

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.

Det lokale musikkorpset «Tut og blæs» bidro for tredje
år på rad til et flott 17. maiarrangement. SFO serverer
frokost til barna som kommer tidlig. Dette er nytt fra i
høst. Hele skolen deltar i prosjektet «Bruk ett bilde» i
samarbeid med nasjonalgalleriet. Bildet «Det syke
barn» av Munch skal brukes tverrfaglig, også på SFO.
Kulturskoletimen startet opp for elever på 2. trinn i
august.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

Status utviklingsområder
 Videreutvikle det profesjonelle møtet med elever,
elevgrupper og foresatte.
Alle foresatte er lagt inn med mailadresser i outlook
og mye av ranselposten har blitt sendt ut på denne
måten. De som har ønsket det får ranselpost. Alle
elevene har fått samme type læringssamtaler,
utviklingssamtaler og halvårsvurdering etter ny mal
i kommunen. Tilbake-meldingene fra elever,
foresatte og lærere har vært veldig positive.
 Bruke arbeidet med vurdering slik at det fremmer
elevenes læring og utvikling. + Kartlegging, brukerundersøkelser, analyse, tiltak, etterarbeide,
evaluering.
Her har skolen tatt i bruk veilederen for kartlegging i
rælingsskolen. Alle tester har vært godt forberedt,
gjennomført og evaluert med opp-følging trinnvis og
individuelt. Ressurslærer i lesing ble innført 1.
august i 40 % stilling. Ressurslærer har gjennomført et lesekurs i høstsemesteret. Analyse og
evaluering er et område vi har blitt noe bedre på,
men vi trenger større kompetanse og bedre praksis
på området. Dette vil vi jobbe med i 2014.
 Tydeligere administrative prosedyrer og bedre
prosedyrer for skolens oppfølging og etterarbeide.
Ledelsen har hatt prosess på og utarbeidet nye
stillingsbeskrivelser for undervisningsinspektør,
SFO-leder, lærer, barneveileder skole og barneveileder SFO. Hele kollegiet startet skoleåret med å
definere hva Rælingen kommunes verdigrunnlag
betyr hos oss. Respekt for enkeltmennesket,
ansvarlighet og redelighet. Ut fra dette og Thomas
Nordahls fire grunnleggende ferdigheter for ledelse
av elever er vi på god vei i arbeidet med gode
prosedyrer, standarder og god internkontroll. Dette
videreføres i 2014.

Økonomi
2011
8 153
7 963
-190
-2,4 %

2012
7 982
7 913
-69
-0,9 %

2013
8 523
8 180
-343
-4,2 %

Vi hadde et negativt avvik på grunn av flere tiltak rundt
langtidssykemeldte og enkeltelever.
Årsverk
2011
12,8

Antall

2012
12,3

2013
12,8

Sykefravær

1,6

3,4

5

2011
Korttid

1,9

3,6

5,5

2012
Langtid

5,1

7,1

2

2013
Total

Vi har hatt ett år med høyt sykefravær. Tiltak har vært
satt inn i form av tett oppfølging av langtidssykemeldte,
søkt og fått tilretteleggingstilskudd og tilrettelagt
arbeidssituasjoner for å komme raskere tilbake på jobb.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver
2011
Regning
2,5
Lesing
2,0
Engelsk
0,0

2012
2,3
2,1
2,1

2013
2,0
2,0
1,8

* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0240 – Rud skole
Rektor Øystein Hellum
Viktige hendelser
I 2013 har det vært fokus på arbeid med å opprette
standarder for skolene i Rælingen. Skolens ledelse og
ansatte har vært involvert i Prosjekt Rælingskolen
både i arbeidsgrupper og prosjektgruppenivå. For
skolens del har det betydd at vi har tatt i bruk noen av
delene fra dette opp i mot allerede pågående arbeid
ved skolen.

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

Skolen holder fram et godt samarbeid med eiendomsenheten om å ta tak i de utfordringene som meldes
inn. Positiv effekt av dette vises både i elevundersøkelse, HMS-rapport og tilbakemeldinger fra
foresatte.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

Status utviklingsområder
 Skape forståelse for viktighet av balansert forbruk
Arbeidet er implementert i trinnenes undervisningsplaner opp i mot kompetansemål i Kunnskapsløftet.
 Forankring av arbeid med vurdering for læring og
læringsledelse på skolen, sett i sammenheng med
"prosjekt rælingsskolens” områder. Plan for
implementering av arbeid med vurdering i
Rælingskolen er utarbeidet og videreføres i 2014.
 Foresatte er involvert i arbeidet for økt foreldredeltakelse og medvirkning. Foresattes deltakelse i
foreldreundersøkelsen gikk opp fra 12,16 til
46,27 %.
 Forankre arbeid med rollebeskrivelser/stillingsbeskrivelser og møtestrukturer. Stillingsbeskrivelsene tatt i bruk og følges opp i
medarbeidersamtaler.
 Videreutvikling av nettverk skal støtte opp om
læringsarbeid. Standarder fra de ulike nettverkene
er presentert for personalet fortløpende.
Implementeringsarbeidet er videreført i 2014.
 Profesjonsutvikling - Utvikle analysekompetansen
for ledere og ansatte, i forbindelse med deltakelse i
effektiviseringsnettverk. Modeller og ny kunnskap
danner grunnlaget for arbeidet med læringsledelse.
 Styrke kompetanse i budsjettoppfølging, for å
kunne gjennomføre langsiktig prioritering.
Oppfølging av kontering, prognoser og controller,
hadde en positiv effekt på å styre økonomisk
resultat i 2013.

Økonomi
2011
18 239
17 821
-418
-2,3 %

2012
18 917
18 532
-385
-2,1 %

2013
19 475
19 809
334
1,7 %

Økonomisk resultat ble bedre enn forventet i 2. tertial.
Inntekter på SFO ble høyere enn forventet for høsten
2013. Reduksjon av sykefravær har positiv virkning.
Årsverk
2011
2012
2013
Antall
34,9
36,4
35,4
På bakgrunn av underskudd på både skole og SFO
foregående år ble det, basert på intern omorganisering,
foretatt en reduksjon i forhold til bemanning i løpet av
2013. Dette ga et positivt økonomisk resultat.

Sykefravær
9,2

8,7
5,5
3,2

4

5,2

5,4

3,9
1,5

2011
Korttid

2012
Langtid

2013
Total

På bakgrunn av siste års negative utvikling på totalt
fravær på Rud skole ble det satt i gang et prosjekt i
samarbeid med verneombud, organisasjonsenheten og
alle ansatte på skolen. Tiltakslisten er fulgt opp ihht
plan. Spesielt 4. kvartal innvirker til det gode resultatet.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver
2011
Regning
2,0
Lesing
1,8
Engelsk
2,0

2012
1,9
1,9
1,9

2013
1,7
1,9
2

* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0250 – Marikollen ungdomsskole
Rektor Anne Beate Belstad
Viktige hendelser
Alle ansatte har deltatt på personalseminar i 2013
hvor vi har arbeidet med en felles visjon og en felles
plattform for Marikollen. Vi vil videreføre dette arbeidet
i 2014 hvor vi vil arbeide med elevmiljøet på skolen og
forventninger til elevrollen og lærerrollen. Skolen har
hatt fokus på mobbing, og arrangerte våren 2013 en
temakveld for alle elever, foresatte og personalet om
mobbing på nettet. Ulike sosiale aktiviteter ved skolen
som overnattingsturer på 8. trinn, idrettsdager, fellessamlinger i kultursalen og dager med utdanningsvalg
gir elevene positive opplevelser og er med og bidrar til
et godt elevmiljø. På FINE-gruppa har elevene deltatt
på Kulturskole-timen hver onsdag. Sanserommet er
ferdig innredet og gir mulighet for god stimulering for
elevene på FINE. Det er gjennomført egen foreldreundersøkelse på FINE og resultatet viser at foresatte
er meget godt fornøyde med tilbudet.

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

Status utviklingsområder
 Forankre vurdering for læring som et tilbakemeldingsverktøy: Det er utarbeidet en systemplan
for underveisvurdering ved skolen. Læringssamtaler, utviklingssamtaler, halvårsvurderinger og
bruk ulike metoder for underveisvurdering i timene
er gjennomført i henhold til planen.
 Kompetanse- og profesjonsutvikling gjennom
«Prosjekt rælingsskole»: Ledergruppa har deltatt i
kompetanseheving ift hvordan følge opp læringsarbeidet i klassene og på FINE. Metoder brukt er
skolevandring, trinnsamtaler og veiledningssamtaler. Ressurslærere i lesing er blitt skolerte.
 Organisering og tilrettelegging av undervisningen:
Det er gjennomført analyser av resultatene fra
nasjonale prøver. Tiltak er utarbeidet og gjennomført. Ressurslærer i lesing har bistått i analysearbeidet, gjennomført ulike kurs for elever i lesing.
 Bruk av MOT-programmet: Ungdom med MOT har
besøkt elevene på 7. trinn på tre barneskoler og
fortalt om overgangen til ungdomsskolen. Det er
gjennomført MOT-møter på alle trinn og ungdom
med MOT har arrangert felles opplegg og aktiviteter
for elevene på skolen.
 Utviklingsområde FINE-gruppa: Personalet har
deltatt på HAVA-kurs og fått økt kompetanse ift
håndtering av aggressiv og voldelig adferd. Alle
ansatte har fått veiledning og blitt ansvarliggjort i
forhold til oppfølging av mål i elevenes IOP.

Antall
Elevtallet ved skolen har økt fra 2012 til 2013, og det har
også vært en liten økning i bemanningen.

* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt
og nye indekser basert på forskning og regelverk om
elevenes opplæring og læringsmiljø. Resultatene er
foreløpig ikke publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i
årsberetningen. Det samme gjelder foreldreundersøkelsen.
Resultatene blir presentert i tilstandsrapporten som skal
behandles i komite for oppvekst og kommunestyret i juni.

Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
20 933
20 108
-825
-4,1 %

2012
22 148
21 551
-597
-2,8 %

2013
24 218
23 794
-424
-1,8 %

Prognosene ved tertialrapportering var innenfor – 1 %
avvik. I siste tertial har vi hatt større vikarutgifter enn vi
har kunnet forutse og refusjon for elev fra annen
kommune har vært mindre enn forventet.
Årsverk
2011
36,2

2012
39,8

2013
40,2

Sykefravær
8,8
3,5

7,8
2,3

2011
Korttid

7,2

5,5

5,3

2012
Langtid

9

1,8

2013
Total

Det har vært en nedgang i korttidsfraværet ved skolen,
mens langtidsfraværet har økt. Langtidsfraværet skyldes
sykdom som ikke er relatert til arbeidsplassen.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver 8. trinn
2011
2012
2013
Regning
3,0
2,9
3,1
Lesing
3,3
3,0
3,0
Engelsk
3,1
2,9
3,2
Positiv utvikling på regning og engelsk. Leseresultatene
er vi ikke fornøyde med, og dette blir fulgt opp videre.
Nasjonale prøver 9. trinn
Regning
Lesing
Utv fra 8. til 9.
8. trinn (2012)
2,9
3,0
9. trinn (2013)
3,2
3,2
Det har vært en positiv utvikling fra 8. trinn til 9. trinn for
den samme elevgruppa.
Standpunktkarakterer 10. trinn
2011
2012
2013
Matematikk 3,5
3,5
3,8
Norsk
4,0
4,2
3,9
Engelsk
3,9
4,2
3,9
Positiv utvikling av standpunktkarakter i matematikk,
mens det i norsk og engelsk har vært en nedgang.
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0260 – Sandbekken ungdomsskole
Rektor Astrid Jahr
Viktige hendelser
Skolen fikk kommunens kvalitetspris for 2012 og er
stolt over annerkjennelsen. Skolen deltar i den statlige
satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» og har lesing
som grunnleggende ferdighet i alle fag i sin skolebasert kompetanseutvikling. 10 av våre elever deltok i
høst på filminnspilling. På hjemmesida til Udir.no
finnes det ferdige resultatet «Hvordan lærer jeg best»
I forbindelse med skolens deltakelse i et Comeniusprosjekt var to av skolens personale på besøk i
Wales. I mai 2014 skal skolen være vertskap for
lærere fra 8 samarbeidsland.
Den ekstra bevilgningen på kr 100 000,- til realfagsatsing har bidratt til mer konkretiseringsmateriell og
nytt undervisningsutstyr.
Status utviklingsområder
 Vurdering for læring Økt kompetanse i «vurdering
for læring» fører til bedre læring og faglig mestring
for elevene. Vurdering har vært sentralt i skolens
felles utviklingsarbeid. Skolens systemplan for
vurdering har blitt utarbeidet og hver lærer har på
grunnlag av denne utarbeidet vurderingsplan for sitt
fag, en god relasjon mellom lærer og elever er
viktig som grunnlag for vurdering for læring.
 NyGIV Bruken av NyGIV-metodikken for å øke
elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing,
skriving og regning skal ha gitt bedre faglige
resultater. Flere av skolens ansatte har blitt kurset i
metodikken. To av disse har gjennomført et NyGIVopplegg for elever på 10. trinn våren 2013.
 Bevisst innsats rundt overgang til videregående
skole Det har vært arbeidet systematisk med å nå
elever med informasjon og rådgivning om
videregående skole. Lærere i matematikk, engelsk
og fremmed-språk har deltatt på samarbeidsmøter
med lærere fra videregående skoler.
 Samarbeid på tvers av enheter i kommunen
Deltakelse i prosjekt rælingsskolen har vært
krevende, men har gitt økt kompetanse og kvalitet i
utviklingsarbeidet. Samarbeidet på tvers av skolene
i kommunen gir felleskap og økt forståelse for
hverandre.
* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt
og nye indekser basert på forskning og regelverk om
elevenes opplæring og læringsmiljø. Resultatene er
foreløpig ikke publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i
årsberetningen. Det samme gjelder foreldreundersøkelsen.
Resultatene blir presentert i tilstandsrapporten som skal
behandles i komite for oppvekst og kommunestyret i juni.

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

2011
18 385
18 155
-230
-1,3 %

2012
19 019
19 217
198
1,0 %

2013
20 475
20 883
408
2,0 %

Skolen har hatt god budsjettstyring, men som tallene
viser har skolen ikke klart å utnytte rammene fullt ut. Et
overskudd på kr 200 000,- videreføres til 2014.
Årsverk
2011
30,4

Antall

2012
29,9

2013
28,1

Nedgang i årsverk er knyttet til variasjon til elevgrunnlag.
Sykefravær

2,9

5,9

4,7

1,8

2011
Korttid

2,4

3,5

2,2

2012
Langtid

3

0,8

2013
Total

Det er en meget positiv utvikling i forhold til sykefravær.
både korttids- og langtidsfravær minker.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver 8. trinn
Regning
Lesing
Engelsk

2011
3,3
3,3
3,1

2012
3,0
3,2
3,2

2013
2,9
3,1
3,1

2011
3,2
3,5

2012
3,6
3,7

2013
3,3
3,7

Nasjonale prøver 9. trinn
Regning
Lesing

Det er en positiv utvikling fra 8. trinn til 9. trinn i både
regning og lesing. Spesielt gledelig at følge utviklingen i
lesing.
Eksamens- og standpunktskarakterer, se 2. tertial 2013.
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0270 – Smestad skole
Rektor Elisabeth Aandalen
Viktige hendelser
Prosjekt rælingsskolen har gitt oss gode verktøy og
standarder på områder som er sentrale for elevenes
læring og kvaliteten på pedagogisk praksis. Vi har
deltatt i lærende nettverk, i arbeidsgrupper og i
prosjektgruppa. Vi er godt i gang med å implementere
de nye verktøyene og fortsetter i 2014. Skoleåret
startet med seminar for alle ansatte med tema
læringsledelse og vurdering for læring.
Elevene på 7. trinn deltar i prosjekt «Digital ringperm».
Dette har inspirert og motivert til økt innsats og læring.

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

2011
7 533
7 556
23
0,3 %

2012
8 701
8 771
70
0,8 %

2013
10 028
10 061
33
0,3 %

Elevrådet søkte og fikk midler av BUK til musikkanlegg i skolegården.

Skolens budsjett ble økt i samsvar med elevtallsveksten.
Positivt avvik er innenfor rammen av 1 %.

Skolen deltar i prosjekt «Bruk et bilde» i samarbeid
med Nasjonalmuseet og Kulturskolen. Elevene
arbeider med ulike temaer knyttet til Edvard Munchs
«Det syke barn» og har fått låne en reproduksjon til
inspirasjon i arbeidet.

Årsverk

Status utviklingsområder
 Vurdering for læring - Modellen for vurdering i
rælingsskolen er implementert. Vi har fokus på
løpende og systematisk vurdering, kjennetegn på
måloppnåelse, elevmedvirkning, samtaler og
skriftlig dokumentasjon.
 Læringsledelse - Vi har fokus på grunnleggende
ferdigheter for ledelse og hva dette innebærer for
den enkeltes praksis.
 Kartleggingsarbeid – Vi er godt i gang med å
etablere gode strukturer og utarbeide gjennomføringsplaner. Ressurslærer lesing har vært en
nøkkelperson i analyse og utarbeiding av tiltak for å
sikre systematisk arbeid med den enkelte elevs
faglige utvikling.
 Læringsmiljø - Skolen benytter analysemodellen LP
og har laget en plan for videre oppfølging etter
prosjektperioden. PPT har kurset nyansatte.
 IKT-planen er tatt i bruk, og alle elever får
systematisk opplæring i digitale ferdigheter.

Sykefravær

2011
2012
2013
Antall
14,3
16,7
18,3
Bemanningen er økt i samsvar med elevtallsveksten.

6,6

2,6

4
1,9

2011
Korttid

3,4

5,3

2012
Langtid

7,1

3,6 3,5

2013
Total

Korttidsfraværet har økt. Langtidsfraværet er fulgt opp i
henhold til IA-avtalen.
Måleindikatorer og nøkkeltall*
Nasjonale prøver
2011
2012
2013
Regning
2,4
2,2
1,7
Lesing
2,4
2,1
1,6
Engelsk
x
2,1
1,7
Resultatene er under snittet i Akershus fylke. Skolen har
satt inn ressurser for å styrke elevenes grunnleggende
ferdigheter. Ressurslærer lesing samarbeider tett med
klassens lærere. Det er gjennomført kartleggingsprøver
som vil følges opp med ettertester slik at vi kan se om
de tiltakene vi har iverksatt øker elevenes ferdigheter.
* Brukerundersøkelser:
Utdanningsdirektoratet reviderte elevundersøkelsen i 2013.
Revisjonen innebærer endring av gjennomføringstidspunkt og
nye indekser basert på forskning og regelverk om elevenes
opplæring og læringsmiljø. Resultatene er foreløpig ikke
publisert i Skoleporten og inngår derfor ikke i årsberetningen.
Det samme gjelder foreldreundersøkelsen. Resultatene blir
presentert i tilstandsrapporten som skal behandles i komite for
oppvekst og kommunestyret i juni.
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0300 – Mårbakken barnehage
Barnehageleder Stian Lundberg
Viktige hendelser
Ski- og aktivitetsdag i barnehagen tilrettelagt for alle
aldersgrupper. En fantastisk flott dag! Karneval med
fokus på satsningsområde lek og vennskap. «Påskespillet» - påsken sett med barneøyne.
Renofil-dugnad med foreldre og søsken.
Trafikk-uke med fokus på sikkerhet og basis trafikkkunnskap for skolestartere. Tarkus/Trygg Trafikk
prosjekt for hele barnehagen.
Barnehagen var 30 år! Dette ble feiret med et fint
arrangement i september. Vi hadde besøk av
ordføreren. Klovnen kom også på besøk med eget
show for barna. En minneverdig dag for stor og liten.
FN-dagen ble markert med mat fra alle nasjonene
som er representert i barnehagen. Barnehagen er
også med i et Forut-prosjekt. Vi bidrar til at barn i et
valgt land skal få bedre oppvekstvillkår via en type
fadderordning.
Planleggingsdagen i september, fokus på satsningsområdene lek, vennskap og språk. Vi hadde foredragsholder en hel dag. Dette dannet grunnlaget for
videre arbeid i prosjektet. Barnehagen har videre
fokus på barn og voksnes lekekompetanse i ute- og
innelek og hvilke lekeregler forholder vi oss til.

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

2011
5 454
5 642
188
3,3 %

2012
5 349
5 683
334
5,9 %

2013
5 269
5 411
142
2,6 %

Underforbruk skyldes hovedsakelig stillingsvakanse og
tilført overskudd fra 2012.
Årsverk
2011
12,3

Antall

2012
12,2

2013
12,2

Sykefravær
12,2
8,9

7,2
4,2

3,6

5

4 4,9

0,6

Brannvernuke – styrket fokus på brannsikkerhet.
2011

Turer: Felles sommertur med hele barnehagen,
teaterturer, bibliotek- og skog/nærmiljøturer gjennom
hele året.
Førskolegruppa: Fokus overgang barnehage-skole.
To toppturer til Bjønnåsen, kinotur og besøk på
Teknisk museum. Mestringstrening gjennom hele året.
Status utviklingsområder
 Det er utviklet progresjonsplaner for fagområdene i
rammeplanen. Disse videreutvikles kontinuerlig
gjennom året.
 Det er etablert rutiner for arbeid med digitale
verktøy, spesielt fokus har vært Ipad-bruk og
bildebehandling.
 Enheten har vist gode holdninger til fysisk aktivitet
gjennom hele året. Marka og nærområdene er brukt
kreativt. Progresjonsplan for dette området er
styrket.
 Enheten har startet opp arbeidet med fokus på
barns medvirkning i barnehagen i forbindelse med
Grunnlovens 200 års jubileum.
 Det er etablert et nettverk i Blystadlia mellom
skolen og barnehagene.

Korttid

2012
Langtid

2013
Total

Enheten har redusert det totale sykefraværet med 3,3 %
målt mot 2012. Langtidsfravær ivaretas med samarbeid
og oppfølging fra NAV og bedriftshelsetjenesten. Det
gjennomføres trivselsskapende tiltak gjennom året og
enheten følger opp mål fra både egen HMS årsplan og
årshjul.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse
Total deltakelse 79,5 %
Medarbeiderundersøkelse
Totalt deltakelse 5 %
Deltakelsen er drøftet med organisasjonsenheten og
lukket. Tiltak er iverksatt for neste undersøkelse.
Kvalitetslosen
Det er rapportert avvik i kvalitetslosen, det er behandlet
og lukket.
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0310 – Sannum barnehage
Barnehageleder Per Olaf Steinsland
Viktige hendelser
Oppstart av friluftsavdeling på Marikollen har vært en
stor prosess, planlegging, ansettelse og søknader.
Det er ansatt tre nye barnehagelærere, vi har nå full
barnehagelærerdekning. Det er ansatt en tolk for
døve.
Barnehageplasser er et behov i Fjerdingby-området
og utredning om en avdeling til på Sannum er startet.

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

Barnehagen har gjennomført ski- og akedag i barnehagen og på Marikollen, feiret Samens nasjonaldag
med lassokasting og spising i lavvo. Det har vært
arrangert sommeravslutning for 5-åringene, sommerfest i samarbeid med FAU og avdelingene har vært på
tur til Lillestrøm eller Oslo. Marikollen Grand Prix, årlig
tur hvor barna går opp skibakken. Markering av FNdagen ble avsluttet med mat fra mange verdenshjørner.
Før jul er det arbeidet med jule-forberedelser og at
ikke alle barn i verden har det like godt som oss.
Avdelingene avsluttet temaet i Oslo / Lillestrøm og
leverte gaver til Frelsesarmeen. Nissen var på besøk
og barna prater om han enda.
Status utviklingsområder
 Oppstart friluftsavdeling på Marikollen. Vi startet
friluftsavdelingen med tre ansatte og 9 barn i
august. De har foreløpig base på Sannum, når
godkjenning foreligger flytter de til lokaler (grillhytte)
i Marikollen. Prosessen har tatt lenger tid enn
forventet.
 Utvikle lekerom i barnehagen Hver avdeling (5
avdelinger) skal lage en plan for et av rommene på
avdelingen. Rommet skal innby til lek, definere type
lek og inspirere til lek i og utenfor rommene.
Rommene skal stå ferdig i 2014.
 Renofil, implementere kildesortering i barnehagens
hverdag. Barna skal være med å bruke miljøstasjonen i barnehagen og rydde det adopterte
området til barnehagen. Hadde «ny» oppstart av
renofil i barnehagen i høst.
 Utarbeide felles gjensidige forventninger barnehage
/ foresatte slik at vi har en felles forståelse for
foreldresamarbeid, videreføres til 2014.
 Utvikle gode rutiner for bruk av IKT i barnehagen.
Barnehagen skal ta i bruk Ipad som et supplement i
det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Videreføres til 2014, har ikke kommet ordentlig i gang.
 Felles opplæringstiltak som sikrer kompetanseutvikling, det ble avholdt kurs for alle pedagogene i
kommunen; «leder eller pedagog, ja takk begge
deler».
 Det er utviklet progresjonsplaner i rammeplanens
fagområder.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
7 993
8 048
55
0,7 %

2012
7 825
7 887
62
0,8 %

2013
9 006
9 294
288
3,1 %

Fikk mye refusjoner på slutten av året, derfor positivt
avvik.
Årsverk
2011
18,4

Antall

2012
18,0

2013
23,5

Det er opprettet en ny avdeling med 3 årsverk, viderefører 50 % sekretærstilling.
Sykefravær
10,5
7,6

10,3
6,7
3,1 3,6

2011
Korttid

6,2
4,1

2012
Langtid

2,9

2013
Total

Korttidsfraværet er akseptabelt. Langtidsfraværet er ikke
arbeidsrelatert. Barnehagen har benyttet kommunens
jordmor til oppfølging av gravide, vi følger IA og
tilrettelegger for arbeidstakere som skal tilbake til
arbeidet.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse svarprosent 73 %
Medarbeiderundersøkelse svarprosent 71 %
Det er rapportert avvik på kvalitetslosen, de fleste avvik
er avsluttet lokalt.
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0320 – Elgen barnehage
Barnehageleder Jane Ukkestad
Viktige hendelser
Barnehagen har i to år arbeidet målrettet om lek og
lekens betydning i det pedagogiske arbeidet. For å
skape en felles forståelse for barnehagens innhold og
oppgaver og for å øke personalets og foresattes
kompetanse har vi tatt opp tema som lek og læring,
om å utvikle vennskap, mestring og å lære om seg
selv i samspill med andre.

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.

Avdelingene har gjennom året hatt fokus på prosjektarbeid hvor alle rammeplanens fagområder er
inkludert innenfor tema barnelitteratur med fokus på å
gi barna rike, felles opplevelser og erfaringer.

Økonomi

Barnehagen har gjennomført regelmessige tverrfaglige møter og kontaktmøter med PPT hvor det er
gitt veiledning og faglig bidrag rettet mot både
personalgruppa og barnegruppa.
For personalet har fokus vært på kompetanseheving
gjennom kursing og utdanning. Fem assistenter har
fullført assistentskolen, en assistent har fullført barneog ungdomsarbeider faget på deltid og en assistent
har startet på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Pedagogene har gjennomført to dagers
lederkurs med Nina Nakling.
Samarbeid med foreldre har vi hatt fokus på medvirkning og å vise foreldre glimt fra barnas hverdag i
omsorg, lek og læring. Foresatte ble invitert til å delta i
diskusjon rundt temaet mat og helse og barnehagens
og foresattes felles ansvar for barnas trivsel og helse.
Foreldremøte for foreldre med barn som startet ved
nytt barnehageår ble gjennomført med fokus på
tilvenning og trygg tilknytning.
Status utviklingsområder
 Det er utviklet progresjonsplaner for fagområdene i
rammeplanen. Disse videreutvikles kontinuerlig
gjennom året.
 Nærområdene og marka benyttes til fysisk aktivitet
for å sikre god motorisk utvikling og skape gode
holdninger hos barna.
 Enheten har fått trådløst nettverk, og nødvendig
IKT utstyr er oppgradert. Fire Ipader skal tas i bruk i
det pedagogiske arbeidet sammen med barna, med
fokus på språkstimulering.
 Enheten har startet opp arbeidet med fokus på
barns medvirkning i barnehagen i forbindelse med
Grunnlovens 200 årsjubileum.
 Det er etablert et nettverk i Blystadlia mellom
skolen og barnehagene.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
5 720
5 929
209
3,5 %

2012
6 075
6 068
-7
-0,1 %

2013
6 164
6 175
11
0,2 %

Enheten gikk tilnærmet i balanse.
Årsverk
2011
15,3

Antall

2012
13,5

2013
14,7

Årsverk for 2012 viser lavere enn reelle årsverk som var
dette året. Årsaken er vakant stilling på måletidspunktet.
Det reelle tallet for 2012 er 14,5 årsverk.
Sykefravær

3,7

3
0,7

2011
Korttid

8,2

6,2

4,2
2

2012
Langtid

3,5

4,7

2013
Total

Enheten har hatt en økning på 4,5 % i det totale sykefraværet siden 2011. Sykefraværet følges opp med
jevnlige samtaler og tilrettelegging for den enkelte.
Barnehagen har benyttet kommunens jordmor til oppfølging av gravid. Et samarbeid med bedriftshelsetjenesten vurderes for 2014.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse: 98,3 % besvarelse
Medarbeiderundersøkelse: 73,3 % besvarelse
Det er rapportert avvik på kvalitetslosen, de fleste avvik
er avsluttet lokalt.
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0330 – Løvlia barnehage
Barnehageleder Ninette Rudberg
Viktige hendelser
I det langsiktige arbeidet med å ansette kvalifiserte
fagpersoner, startet vi barnehageåret med nyansatt
pedagogisk leder på en småbarnsavdeling.
Barnevernspedagogen på dispensasjon går siste året
av utdanning som kvalifiserer til pedagogisk leder.
Baseleder tar siste modul av veiledningsstudiet slik at
vi får en kvalifisert veileder på huset.

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

Det har vært stort fokus på kursing av pedagoger,
samt intern opplæring, rundt ny forskningsbasert
kunnskap om de minste barna. Ledergruppa har
gjennomført to dagers lederkurs med Nina Nakling.
Foreldrene fikk se danseoppvisningen som var et
resultat av samarbeidet med kulturskolen på FAU sin
sommerfest i juni. De arrangerte også julegrantenning
for barn og foreldre med «nogo attåt».
FUB (foreldreutvalget for barnehager) holdt foredrag
om vennskap og mobbing på vårens foreldremøte.
Barnevernet informerte foreldre om sitt arbeid på
høstens foreldremøte.
Brukerundersøkelsen gav god oppslutning og ble et
godt verktøy for utvikling av interne tiltaksplaner.
Medarbeiderundersøkelsen fikk også god oppslutning.
I etterarbeidet satte vi i gang en prosess rundt tema
arbeidsglede. Den er med oss i arbeidet videre 2014.
Barnehagen har fått trådløst nettverk, og nødvendig
IKT-utstyr er oppgradert. Fire ipader med relevante
pedagogiske programmer er i bruk i barnegruppa.
Status utviklingsområder
 Et løpende samarbeid med kulturskolens dansepedagog har blitt en faste pedagogisk aktivitet for
en bestemt barnegruppe annenhver uke.
 Progresjonsplanen er innarbeidet slik at den er en
viktig del av plandokumentene for pedagogene.
 Ledergruppa har gjennomført kurset «Leder eller
pedagog, ja takk begge deler». Arbeidet videre
består av å følge opp ledernes egne interne
utviklingsområder innenfor ledelse.
 Barn og vennskap er løftet opp som tema internt og
overfor foreldre.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
7 509
7 574
65
0,9 %

2012
7 973
8 192
219
2,7 %

2013
8 450
8 601
151
1,8 %

Avviket forklares ved at barnehagen hadde totalt færre
barn enn planlagt i 2013.
Årsverk
2011
17,0

Antall

2012
17,8

2013
17,8

Sykefravær
13,1
6,7 6,4

2011
Korttid

13,5

6,4 7,1

2012
Langtid

15,1
10,5
4,6

2013
Total

Barnehagen har noen ansatte med utfordringer i forhold
til egen helse som ikke er relatert til jobben i barnehagen. Det har vært et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten om oppfølging i 2013.
Måleindikatorer og nøkkeltall
 Medarbeiderundersøkelsen: 90 % besvarelse
 Brukerundersøkelsen: 86 % besvarelse
 Avvik i kvalitetssystemet: tre avvik som er lukket
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0340 – Barnehageenheten Lilleborg og Torva
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad
Viktige hendelser
I 2013 har vi hatt fokus på betydningen av de voksnes
kompetanse i barnehagen. Personalets kompetanse
er den viktigste enkeltfaktoren for at barnehagen vår
skal ha et godt læringsmiljø, og være en arena der
barna trives og utvikler seg som ønsket og forventet.
Vi startet prosjektet Ny giv - glødende voksne for å
kartlegge personalets kompetanse og erfaringer slik at
vi kunne sette sammen gode arbeidsteam. Kartleggingen viste at vi trengte mer kompetanse i forhold
til relasjonsbygging og samspill med barn. Denne
kunnskapen er grunnleggende for å oppnå god
kvalitet i barnehagen. Parallelt med kompetanseheving av de voksne ville vi jobbe med tema
vennskap – mobbing med barna. Mobbing er et kjent
begrep og en utfordring i vårt samfunn, vi må begynne
å jobbe forebyggende allerede i barnehagen.
Udir. utlyser hvert år midler til kompetanseheving. For
2013 var tema «vennskap og deltagelse». Vi søkte og
fikk midler til vårt vennskapsprosjekt. I arbeidet med å
forebygge mobbing i tidlig alder er det avgjørende at
vi voksne ser og tørr involvere oss bygge relasjoner
og sosial kompetanse hos barn. Dette er et omfattende arbeid som vi vil jobbe videre med for barn
og voksne i 2014.
Status utviklingsområder
 Progresjonsplan for fagområdene i barnehagen er
utarbeidet og implementert i barnehagens
plandokumenter.
 Styrke lokal tilhørighet og identitetsfølelse ble til et
eget prosjekt i 2013. Torva barnehage har en stor
del minoritetsspråklige barn og vi oppdaget raskt at
det ga barnehagen en ny utfordring. Vi ønsket å ha
fokus på kultur på en litt annerledes måte enn
tidligere. En av pedagogene fikk hovedansvar for å
utarbeide et kultur- og språkprosjekt. Personalet
skal ha en ressursorientert tilnærming til mangfold,
slik at mangfoldet oppleves som en integrert del av
barnehagens pedagogikk, innhold og organisering.
Alle barn, foreldre og personale er inkludert i barnehagens kulturelle fellesskap, Barnehagen har en
felles flerkulturell forankring, prosjektet er godt i
gang og vi viderefører det i 2014.
 Ipad er tatt i bruk som et nytt pedagogisk verktøy.
Ipadene brukes bevisst ii språk og lekegrupper hver
uke. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk
av Ipadene sammen med barn.

.

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

2011
13 850
13 656
-194
-1,4 %

2012
14 235
13 965
-270
-1,9 %

2013
14 390
14 529
139
1,0 %

Overskudd er tenkt brukt til fortsatt kompetanseheving
av personalet, Vi har startet en kursrekke i 2013 som vi
ønsker å fullføre i 2014.
Årsverk
2011
36,2

Antall

2012
35,6

2013
35,1

Endringer i bemanningen skyldes endring i barnegruppenes sammensetning. I 2013 har Lilleborg
barnehage 18 barn under 3 år, men 60 barn over 3 år,
og det gir utslag på bemanning.
Sykefravær
13,4
6,7 6,7

2011
Korttid

11,7
6,3 5,4

2012
Langtid

11,2
4,5

6,7

2013
Total

Det er en positiv utvikling for korttids fraværet, det er
fortsatt alt for høyt men ser positivt på utviklingen
Langtidsfravær følges opp med ved IA avtalen. Vi har
tilrettelagt på arbeidsplassen for flere arbeidstakere
gjennom hele 2013.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse
Lilleborg 76 %
Torva 67 %
Medarbeiderundersøkelse
Totalt for begge hus 60 %
Det er rapportert avvik i kvalitetslosen, de er lukket. Det
var avvik som skulle vært meldt til «meld inn».
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0360 – Løvenstad barnehage
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen
Viktige hendelser
Ny fagarbeider og sekretærressurs er ansatt fra april.
Flere nyansettelser fra august, blant annet en ny
pedagogisk leder. To pedagogiske ledere er i fødselspermisjon ved årets slutt. Nyansettelser skyldes at
flere av barnehagens mangeårige medarbeidere når
pensjonsalder, samt at barnehagens personalgruppe
er styrket for å følge opp barn med behov for spesialundervisning.

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

En ansatt har startet på ABLU, og en har startet på
videreutdanning i barnehagepedagogikk for å få
barnehagelærerkompetanse. Seks assistenter har
gjennomført assistentskolen. Fire assistenter og en
fagarbeider har deltatt på kollegaveiledning ICDP. Alle
pedagoger har deltatt på lederkurs i regi av Nina
Nakling. Personalmøter er brukt til faglige prosesser.
Personalet har aktivt jobbet for å delta på
arrangementer utenfor barnehagen sammen med
barna, og selv arrangere aktiviteter tilpasset de ulike
aldersgruppene ut fra våre planer.
Foreldremøte med tema «Kunsten å være foreldre
med god samvittighet». Mange møtte opp, det ble
tolket til to forskjellige språk. Foreldremøte for nye
foreldre og foreldremøte med fokus på barnehagens
planer er også gjennomført.
Barnehagens 40-års-jubileum ble markert i juni:
Fellessamling med besøk utenfra hvor barn og Klovn
underholdt. Jubileumsfest for foreldre og barn ble
arrangert i samarbeid med FAU. Personalet hadde en
lørdag med Teambuildingsaktiviteter på Foss Event.
Status utviklingsområder
 Gymsalen på Løvenstad skole var ukentlig i bruk
fram til sommeren. Etter sommeren er Sandbekkhallen tatt i bruk til gymaktiviteter for liten og stor.
Ryddet gode og oversiktlige stier i barnehageskogen, og barna bruker den daglig i lek. Alle avd.
er ukentlig på tur i skogen eller nærmiljøet.
 Ipader er tatt i bruk i spesialundervisning og til
språkstimulerende aktiviteter. Utstyr til trådløst
nettverk er montert og tatt i bruk.
 Progresjonsplaner er laget og implementert i
barnehagens øvrige planverk.
 Barnehagen har vært flittig bruker av felles opplæringstiltak: Assistentskole, ICDP, lederkurs og
lærende nettverk. Barnehageleder har månedlige
veiledninger med barnehagens pedagoger hvor
egen ledelse og -arbeid er i fokus.
 Kompetanseplan for kommunale barnehager 20132014 er utarbeidet. Rekrutteringsplan ferdigstilles i
2014.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
7 458
7 638
180
2,4 %

2012
7 679
8 057
378
4,7 %

2013
8 084
8 155
71
0,9 %

Løvenstad barnehages økonomi har gått i henhold til
budsjett. Overskudd fra 2012 ble med inn i 2013, og
føres delvis videre.
Årsverk
2011
18,7

Antall

2012
16,1

2013
16,2

Bemanningen i Løvenstad barnehage er stabil. En liten
økning skyldes økt bruk av administrativ ressurs.
Sykefravær
11

3,5 3,4

2011
Korttid

9,2

7,7

6,9
3,3

2012
Langtid

6,4
2,8

2013
Total

Sykefraværet i Løvenstad barnehage har hatt en
nedgang det siste året. Korttidsfraværet er lavt. Det
høye langtidsfraværet skyldes ikke forhold på
arbeidsplassen.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse: 89 % besvarelse, høy grad av
fornøyde brukere.
Medarbeiderundersøkelse: 90 % besvarelse.
Resultatene har vært tema på personalmøte.
Det er meldt få avvik i kvalitetssystemet.
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0380 – Heimen barnehage
Barnehageleder Anbjørg Helleland
Viktige hendelser
En ansatt som har tatt ABLU-studiet var ferdig
utdannet barnehagelærer desember 2012 og begynte
100 % som pedagogisk leder 1.1.13.
En ansatt har startet på ABLU. To assistenter og en
pedagogisk leder har deltatt på kollegaveiledning
ICDP. Alle pedagoger har deltatt på lederkurs i regi av
Nina Nakling. To assistenter har begynt på assistentskolen.
Har faste tverrfaglige møter i tillegg til regelmessig
kontaktmøter med PPT.
Var med på fellesplanleggingsdag for alle barnehagene i Rælingen.
Gjennomførte aktiviteter for barna er: karneval, vinteraktivitetsdag, påskevandring for 5-åringene, vårfest,
tur til tekniskmuseum for 5-åringene, tur til Sørum
gård for de minste barna, sommerfest for barn og
foreldre, fotballturnering for 5-åringene, markering av
FN-dagen, Luciafeiring, julebord og juletrefest for barn
og foreldre. Gjennomførte felles foreldremøte
sammen med Sannum barnehage, tema Grensesetting.
Har jobbet målrettet med Vennskapsmateriale. Vårhalvåret hadde vi fokus og stor suksess med Torbjørn
Egner, der vi la hovedvekt på Kardemomme by på
storbarnsavdelingene og Ole Jakob på småbarnsavdelingene.
Har jobbet med å få Mindfulness til å bli en del av
barnehagehverdagen. En ansatt har hatt opplæring av
alle ansatte internt i bhgen. Alle ansatte har fått kurs i
barneyoga og barnemassasje.
Status utviklingsområder
 Bruker uteområdet bevist som læringsarena, setter
mål for turene.
 Tatt i bruk Vennskapsmateriale for å jobbe bevist
på vennskap og det å være venner.
 Progresjonsplanen er innarbeidet slik at den er en
viktig del av plandokumentene for pedagogene.
 Samarbeidet med eiendom ang utbedring av
barnehagens uteområdet fortsetter i 2014.
 Har innført «beste praksis» i møte med bhgens
brukere.
 Ledergruppa har gjennomført kurset «Leder eller
pedagog, ja takk begge deler». Jobber videre
internt med lederutvikling.

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

2011
6 369
6 208
-161
-2,6 %

2012
6 874
6 703
-171
-2,6 %

2013
6 847
6 785
-62
-0,9 %

Lite negativt avvik. Underskudd overført fra 2012
Årsverk
2011
16,6

Antall

2012
15,6

2013
16,2

Sykefravær
18,6
13,7
4,9

4,4

2011
Korttid

11,1
6,7

2012
Langtid

9,2
4,8 4,4

2013
Total

Vi har jobbet målrettet over tid med å få ned sykefraværet. Vi ser at dette har gitt resultater. Fraværet økte
siste kvartal 2013, fravær er ikke arbeidsrelatert.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Brukerundersøkelse: 100 % besvarelse, høy grad av
fornøyde brukere. Bhgen skårer dårligt ang uteplassen.
Medarbeiderundersøkelse: 95 % besvarelse.
Ingen avvik meldt i kvalitetssystemet.
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0400 – Kultur og fritidsenheten
Kultursjef Kirsten Hauso
Viktige hendelser
Biblioteket er renovert og planløsning gir god ressursutnyttelse og synliggjør mediebestand godt. Tydelig
økt bruk, spesielt barneskoleelever på ettermiddagen,
aktivitetsrom med spill er veldig populært. Besøkstall
økt med 27 % for høsten. Økt bibliotekarressurs medfører fokus på arrangementer, publisering av nettsider
og håndtering av sosiale medier. Kulturuka hadde
mange og godt besøkte arrangementer. Spesielt
vellykket var Den kulturelle markedsdagen på Bygdetunet, hvor mange lag samarbeidet. Åpning av
turveien fra Nordby til Myrdammen. Marikollen
kultursal: Grease, Rælingskvelden.
Status utviklingsområder
Almen kultur
 Renofil prosjektet – ny visjon og målindikatorer er
godkjent. Synliggjort Renofil plakater i 20 busskur.
Antall returpkt. er økt fra 4 til 11.
 Etablert MOT-spot på Aamodt ungdomshus.
 Veileder for kommunale nærmiljøanlegg brukes
aktivt, for god dialog med velforeninger og SU.
 UR har vært medarrangør i to konferanser.
 Forbedret tjenestetilbudet ved badene - leier ut til
barnebursdag og har innført SMS-tjeneste brukere.
Tore Hogstvedts stipend for unge kunstnere delt ut.
 Kulturukeprogram og halvårsprogram for kultursalen er produsert og distribuert.
 Spillemidler: God uttelling til turstier, danselokale og
nærmiljøanlegg til sammen kr 850 000,-.
Bibliotek
 Bedre tjenester gjennom: digitalt utlån gjennom
appen eBokBib, leksehjelp, gjennomført tre Senior
surf-kurs med fokus på nettbrett og e-bok,
gjennomført DKS prosjektet leselyst gjennom
Fantasy for 6. trinn.
Kulturskolen
 Samarbeidsprosjekter med skole: Igangsatt nytt
tilbud i høst «Kulturskoletimen» for 162 elever på 2.
trinn, samarbeid om valgfaget «Produksjon for sal
og scene» er utvidet til å gjelde 8. og 9. trinn, initiert
og igangsatt kunstprosjektet «Bruk ET bilde» (også
et samarbeid med Nasjonalgalleriet).
Aamodt ungdomshus
 Bedre tjenestetilbud gjennom flere hobbyaktiviteter,
store arrangementer (21), bedre tilrettelagt for
brukerstyrte arrangementer, aktiv bruk av bilbane,
bygging av skateelementer, god oppfølging av ungdommer som vil drive med musikk og film. Bedre
registrering av antall brukere og arrangementer.
 Stua er integrert i skateshow og diskobad. Samarbeid med M. mellom valgfag og UKM i 2014 er
avklart for 2014.

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

2011
10 114
10 222
108
1,1 %

2012
10 732
10 866
134
1,2 %

2013
11 513
11 685
172
1,5 %

2011
14,4

2012
14,3

2013
17,2

Årsverk
Antall

Biblioteket ble styrket med 0,5 årsverk. Resten er økt
lærerressurs i kulturskolen knyttet til selvfinansierte
grupper.
Sykefravær

1,8 1,4

3,2

1,8 1,8

2011
Korttid

3,6

1,1 0,7 1,8

2012
Langtid

2013
Total

Måleindikatorer og nøkkeltall
UR/antall saker til høring/initiert
Antall besøkende kulturuke
Ungdomshus besøk pr uke

2010

2011

2012

5

2

6

4

3513

2550

4300

2900

294

2013

286

266

229

Offentlig bad

5223

5123

6933

Markollen kultursal solgte billetter

3390

2155

4493

457

535

560

652

6199

5430

5680

4739

UKM deltagere
Kulturskole antal plasser
Kulturskolen kostnad pr plass

91

Kulturskole arrangementer

42

37

Kulturskole publikum antall

5760

4810

35461

35579

Bibliotekutlån
Bibliotek arrangementer

56

Bibliotek besøkende
Antall møter med frivillige organisasjoner
Politiske møter komite for kultur - nærmiljø

70
26300

132

139

6

6

Politiske saker

11

14

Referatsaker

24

23
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0500 – Enhet familie og helse
Enhetsleder Brynhild Belsom
Viktige hendelser
Flere fra enheten har bidratt inn i fagforum i
Rælingsskolen. Grupper i drift i enheten: COS, ICDP,
KID, Friskliv barn og voksne, boligkurs, introkurs,
arbeidstrenings-kurs, fallforebyggende gruppe, SMIL,
Godt samlivs-kurs, grupper for barn med to hjem.
Flere grupper avholdes i samarbeid mellom
avdelingene og andre enheter. Etablert god tiltakskjede på ulike foreldreveiledningsmetoder individuelt/i
gruppe, god effekt av økt psykologkapasitet.
PPT har etablert kontakttid i de fleste barnehagene.
Pedagogisk avdeling med PPT, spesialpedagoger i
barnehage og logopedtjeneste etablert. Omorganisert
logopedtjenesten fra fast ansatt til kjøp av tjenesten
fra 04.10.13.
Fortsatt høyt trykk i barnevernet, unngått plassering i
enkeltsaker ved kjøp av dyre tiltak i hjemmet, likevel
flere plasseringer. Fullført opplæring i utredningsmetodikk.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten har arrangert FNdagen i samarbeid med IMID. Langtidsfravær i ergoterapitjenesten gir stort press, lengre ventelister og
stor slitasje på terapeutene. Skolefysioterapitjenesten
lagt til 1 terapeut for å få oversikt over trykk og behov
som er stigende, ressursforskyvning fra voksne til
barn. Mye behandling; for lite tid til forebyggende
arbeid. Fortsatt redusert jordmorkapasitet i forbindelse
med videreutdanning. Lang ventetid på første time.
Redusert tilbud i skolehelsetjenesten høsten 2013 pga
vakanser. Ny ledende helsesøster og enhetsleder.
Status utviklingsområder
 Prosjekt rusforebyggende arbeid gjennomført.
Etablert samarbeidsforum på tvers om ungdom/
frafall/rus. Ruskontrakt i samarbeid m. politi videreføres. Samarbeid om undervisning på ungdomstrinn mellom rus/barnevern/foreb helse videreføres.
 Utkast til plan mot vold i nære relasjoner utformet i
samarbeid med alle aktuelle enheter, høring og
politisk behandling i 2014.
 Stillingsbeskrivelser utarbeidet, ikke fullført mål.
 Ikke utarbeidet kompetanseplan.
 Utarbeidet flytskjema for samarbeid i enheten ved
sammensatte saker, enhetssamling med tema
tverrfaglig samarbeid. Utvikles videre i 2014.
 Frisklivskoordinator–rollen lagt til avdelingsleder
fysio/ergo.
 Nytt Frisklivs-infomateriell, -brosjyrer og -resepter
laget etter sentrale føringer.
 Innsatsteam etablert fra august i samarbeid med
andre enheter.

Kjerneoppgaver
Helseadministrasjon. Kommuneoverlege og fastlegeordningen. Miljørettet helsevern. Forebyggende helsetjenester. Barneverntjenesten. Fysio- og ergoterapi og
hjelpemiddellageret. Pedagogisk avdeling med PPtjeneste. Flyktning- og inkluderingstjenesten og bolig for
mindreårige.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
46 251
42 608
-3 643
-8,6 %

2012
47 881
48 071
190
0,4 %

2013
55 878
52 245
-3 633
-7,0 %

Flyktningetjenesten har et underskudd på kr 600 000,for 2013, dette foreslås inndekket av tidligere avsatt
overskudd. Øvrig avvik er barneverntjenesten. Høy
aktivitet både akutt i tiltakssaker. Særskilte utfordringer i
enkeltsaker. Økte utgifter til sakkyndig og advokat i
forbindelse med saker til nemnd/rett, flere anker på
tvangsvedtak.
Årsverk
2011
52,0

Antall

2012
53,7

2013
54,8

Barnevernet tildelt 1 stilling i 2013 av statlige midler.
Sykefravær
9,3
6,8

6,8

4,6
2,5

2,2

2011
Korttid

4,2

1,8

2012
Langtid

6

2013
Total

Redusert langtidsfravær etter at 2012 var et år med flere
uforutsette langtidsfravær.
Måleindikatorer og nøkkeltall

2011 2012 2013
Nye meldinger til barnevernet
140
163
164
Bv %andel tiltak/omsorgsplan 91/100 74/100 75/100
69
64
Ant. sakkyndige vurderinger i PPT
390
575
559
Ant. brukere i fysioterapitj
235
194
175
Ant. brukere i ergoterapitj
59
109
Private fysioterap. Venteliste
Ant. saker til psykolog
76
139
131
Ant. fødsler
231
212
232
Ant. flyktninger bosatt
12
15
10
Arbeid/utd. v gjført intro %
75
59
86
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0510 – NAV
NAV-leder Unni Bjørseth
Viktige hendelser
NAV Rælingen har hatt et stort fokus på brukere som i
2010 ble konvertert over fra tidligere yrkesrettet
attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset
uførestønad til arbeidsavklaringspenger. Flere av
disse sakene har vedtak som utløper 1. mars 2014 og
målet har vært å få flest mulig avklart til arbeid og
aktivitet innen fristen, slik at ingen skulle miste sitt livsopphold. Ved utgangen av 2013 var det klart at
målsettingen ville oppnås innen fristen 1. mars 2014.

Kjerneoppgaver
NAV Rælingen betjener brukere som har behov for 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, barneloven m.fl.
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere,
arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest mulig
kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne.

NAV Rælingen har i 2013 hatt tilsyn fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus på kvalifiseringsprogrammet. Vi
fikk 2 avvik ved tilsynet. Et avvik var en sterkere lederforankring og det andre bedre tilgjengelig informasjon
og søknadsskjema for potensielle søkere. Avvikene
ble lukket i desember 2013. NAV Rælingen søkte
fylkesmannen om midler og fikk innvilget kr 50 000,- til
opplæring av veiledere i NAV-kontorene i Sørum,
Aurskog-Høland, Fet og Rælingen og lederforankring
og internkontroll på kvalifiseringsprogrammet. Tiltaket
gjennomføres 1. kvartal 2014 i tillegg til oppgradering
av informasjon på nettsidene til Rælingen kommune.

Økonomi

Høsten 2013 ble det gjennomført en ny brukerundersøkelse i NAV. Undersøkelsen viser fortsatt en
positiv utvikling i brukernes møte med NAV Rælingen.
Svarene fra brukene i Rælingen viser at vi ligger over
gjennomsnittet på de fleste indikatorene i Akershus.
Det ble tilsatt ny NAV-leder i november 2013, som
tiltrer stillingen i januar 2014, og som vil få en overlappingsperiode med avtroppende NAV-leder. Det er
for øvrig rekruttert inn fire vikarer til stillinger i enheten
grunnet foreldrepermisjoner og en veileder som skal
vikariere som avdelingsleder i NAV Nittedal. Den
viktigste målsettingen i NAV Rælingen er at alle
veiledere skal ha fokus på «arbeid først» i alle sine
møter med brukere av NAV sine tjenester.
Status utviklingsområder
 Det er etablert en arbeidsgruppe hvor NAV deltar
for å finne løsninger om en mer hensiktsmessig
organisering av boligsosiale virkemidler som i dag
involverer flere enheter i kommunen. Arbeidet
videreføres i 2014.
 I 2013 gjorde NAV Rælingen om en av sine
veilederstillinger til å bli en mer rendyrket
markedsveileder. Hensikten er å få til et enda
tettere samarbeid med kommunens arbeidsgivere,
arbeidslivssenteret for å få flere i arbeid og praksis.
 Samarbeidsavtalen med flyktning og inkludering er
revidert og det er innvilget midler til Jobbsjansen fra
IMDI som bistår brukere med svak norsk, inn i en
metodisk arbeidspraksis og norskopplæring.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
25 459
21 882
-3 577
-16,3 %

2012
23 191
24 017
826
3,4 %

2013
24 112
24 501
389
1,6 %

Økning i utbetalinger av sosialhjelp i 2013, som skyldes
utgifter til boliger i et stramt leiemarked og midlertidige
boligløsninger. En nedgang i antall sosialhjelpsmottakere fra 317 i 2012 til 275 i 2013. Tilgang på antall
deltakere i kvalifiseringsprogrammet har også i 2013
vært lavere enn forventet. Underforbruk i kvalifiseringsprogrammet bidrar til et positivt avvik mot budsjett.
Årsverk
2011
18,2

Antall

2012
16,2

2013
16,4

15 statlige og 17 kommunalt ansatte. Det er planlagt
endringer i 2014 som følge av avganger i reduserte
stillingsbrøker, slik at vi kan få fulltidsstilling.
Sykefravær
7,7
5,4
2 1 3

2,3

2011
Korttid

2012
Langtid

2,2 1,7

3,9

2013
Total

Den positive utviklingen i sykefraværet har fortsatt i
2013 også blant de statlig ansatte i kontoret. Sykefraværet her er redusert fra 9,96 % til 7,61 %.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Utvikling i sosialhjelp
2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

11 247 9 058 12 463 11 729 11 400 11 038 12 834
Positiv nedgang i antall yngre sosialhjelpsmottakere i
2013 som følge av arbeidet i ungdomsteamet og med
markedsveileder.
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0520 – Hjemmebaserte tjenester
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen
Viktige hendelser
Gjennomført pilotprosjekt med mobil omsorg (Ipad) og
innføring av elektroniske arbeidslister. Elektronisk
meldingsutveksling med Ahus innført juni.
Samhandlingsreformen setter store krav til enheten,
og 4 enkeltsaker har medført stort ressursbruk utover
rammen. Dette øker kompetansekravet på natt.
Mottaks- og utredningskontoret er THO fra 1/9. Det
ble tilsatt ny enhetsleder med virkning fra 12/8.
Konstituert avdelingsleder avdeling psykisk helse og
rus grunnet svangerskapspermisjon. Tilsatt fagleder i
psykisk helse og rus. Tilsatt ny avdelingsleder
samlokaliserte boliger.
Innvilget kompetansemidler som gir videreutdanning
til 11 i ROP-lidelser, IMR-terapeut, cannabisavvenning.
Status utviklingsområder
 Hjemmesykepleien Løvenstad og Fjerdingby driftes
videre som to avdelinger, men har nå felles
avdelingsleder. Det er besluttet å tilsette
koordinator for hjemmesykepleien og fagutviklingssykepleier i 50 % fra 1/1-14.
 9 personer gjennomført studieprogrammet
Demensomsorgens ABC (Aldring og helse). 1
perm.
 9 medarbeidere har deltatt i kompetanseløftet for
legemidler i hjemmetjenesten sammen med
kommuneoverlegen.
 Gjennomført prosjekt «Atferd bak rattet», som
fokuserer på atferd, vedlikehold og bilhold.
 Det er besluttet å tilsette bolig-koordinator for EHT’s
66 kommunale utleieboliger fra 1/1-14.
 Temaplan for tjenester i avdeling psykisk helse og
rus er ikke ferdig. Skal konkretiseres mer og
forventes ferdigstilt i løpet av 2015. Påstartet
rusboligprosjekt.
 Det er innført elektroniske arbeidslister for
hjemmesykepleien og for hjemmehjelpsgruppa.
 Opprettet boveiledertjeneste i avdeling psykisk
helse og rus fra 1/9. Videreutviklet tilbud om KIDkurs (depresjonsmestring) og nytt gruppebehandlingstilbud om angst. Ut av tåka (hasjavvenningskurs). IMR-veiledning.
 Det er tilsatt flere sykepleiere i enheten.
 Innført flyt samtaler avdeling psykisk helse og rus
som sikrer oppfølging i tråd med vedtak.

Kjerneoppgaver
Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie,
hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med og uten fast
bemanning, trygghetsalarmer, bistand og 1. linjebehandling innen psykisk helse og rus, og ressurs- og
dagsentertilbud til mennesker med psykiske lidelser.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
41 796
41 507
-289
-0,7 %

2012
42 233
42 811
578
1,4 %

2013
47 581
44 636
-2 945
-6,6 %

Negativt budsjettavvik skyldes blant annet flere
krevende enkeltsaker med stor ressursbruk i form av
kjøp av plass, vikarbyrå og ekstra bemanning. Det har
gjennom hele året vært merforbruk på 1 årsverk i
hjemmesykepleien for å dekke oppdragene.
Årsverk
2011
66,7

Antall

2012
58,7

2013
52,7

Mottak og utredningskontoret overflyttet THO.
Sykefravær
9,2

8,9
3,2

3,2

2011
Korttid

6,3

6

5,7

2012
Langtid

2,9 3,4

2013
Total

Reduksjon i sykefraværet på samtlige avdelinger
grunnet godt nærværsarbeid og fleksibel turnusløsning.
Måleindikatorer og nøkkeltall
Avviksmeldinger
Det er til sammen 14 avvik på HMS. Dette er i all hovedsak knyttet til Dovrebygget som trenger rehabilitering.
Den planlagte omorganiseringen og modernisering av
bygget er forsinket, og forventes ferdig januar 2014.
Det er 3 avvik som omhandler IKT stabilitet, 4 avvik på
oppdragsmengde utfra bemanning, og 2 andre avvik
som er brudd på prosedyre. 32 meldte avvik i journalsystemet Profil i hovedsak fordelt på medikamenthåndtering, vold og trusler fra bruker og ressurstilgang.
Andel fagutdannede og høgskoleutdannede
Det er 83 ansatte i enheten, av disse er det 20 som er
ufaglærte. Dette betyr at 76,75 % har fagarbeider eller
høgskoleutdanning. Av de 20 som er ufaglærte er 7 i
gang med utdannelse.
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0530 – Institusjonstjenester
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid
Viktige hendelser
Flere brukere mottar dagsentertilbud. Bevisst jobbing
for samarbeid med pårørende og samarbeidende
tjenester har bidratt til at brukere kan bo lenger
hjemme.
Kompetanseheving med Demensomsorgen ABC,
87 deltakere fra institusjonstjenesten.

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

Demenskoordinator sin jobb for å sikre gode personorienterte pasientforløp virker.
Status utviklingsområder
 Barna ved Løvenstad og Fjerdingby barneskole
bidrar positivt inn på Løvenstadtunet og Fjerdingby
omsorgssenter med underholdning.
 Initiativ og engasjement fra dagsentrene har bidratt
til at vi har fått terapihund på Fjerdingby omsorgssenter og Løvenstadtunet. Vi har 12 deltakere i
forskningsprosjekt ved Fjerdingby der målet er
bedret balanse hos deltakerne, mens på
Løvenstadtunet har vi inngått avtale med Røde kors
om besøk av terapihund.
 Fokus på brukermedvirkning i 2013 med arbeid
knyttet til vurdering av samtykke og behov for
hjelpeverge samt systematisk kontakt med
pårørende til pasienter på institusjon.
 Systematisk jobbing med utfordrende adferd der
TID som kartleggingsverktøy er tatt i bruk.
 Tverrfaglig samarbeid har fått større tyngde og
bredere deltagelse ved kartleggingsmøte. Veldig
viktig møte for gode planlagte pasientforløp.
 Nytt demenssenter har dratt ut i planleggingsfase
og er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette
gjør også at planer rundt organisering og tjenester
fortsatt er under arbeid.
 Planlegging av oppussing på Fjerdingby omsorgssenter er startet, men er utsatt som følge av
forsinkelsene knyttet til planlegging av utvidelse av
plasser til demente ved Løvenstadtunet.
 Samhandlingsreformen gir utfordringer knyttet til at
vi mottar sykere pasienter og gir mer avansert
behandling. Sykere pasienter gir økt press på
personalet. Vi opplever å takle utfordringene godt.
 Kompetansesammensetning har endret seg lite i
perioden, men vi har ansatt 4 stillinger med
sykepleiere som gir oss økt fleksibilitet og større
grad av faglig trygghet.
 Flere ansatte går på grunnutdanning og videreutdanning som vil bidra til høyere kompetanse ut
mot bruker.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
62 056
61 282
-774
-1,3 %

2012
66 120
64 863
-1 257
-1,9 %

2013
69 259
69 391
132
0,2 %

Økt prioritering av tilbud på dagsenter og tilbud til pårørende til personer med demens har redusert press på
institusjonsplasser. Økt bemanning på korttidsavd. har
bidratt til større kapasitet på opptrening med raskere utskriving av pasienter. Spesialisert korttidsavd. på Nordbyhagen (samarb.prosjekt med andre kommuner) ble
avsluttet 1. okt. Reduksjon med 2 institusjonsplasser.
Årsverk
2011
2012
2013
Antall
87,8
90,2
94,4
Økt bemanning på korttidsavdeling og på dagsenter.
Økt bemanning knyttet til et tiltak på Solstua, skjermet
enhet på Fjerdingby omsorgssenter.
Sykefravær
11,3
8,3
3

12,2
9,4
2,8

2011
Korttid

10,5
7,3

2012
Langtid

3,2

2013
Total

Har jobbet aktivt med rolleforståelse og fokus på anerkjennende kommunikasjon. Skjermet enhet LT utmerker
seg med reduksjon av sykefravær fra 20,1 tot. i 2012 til
8,5 i 2013. Somatisk avdeling LT har greid å holde fraværet lavt, tot. 4,5 %. Solstua ved FO har lavest korttidsfravær av sykehjemsavdelingene med 3,1 %.
Måleindikatorer og nøkkeltall
2010 2011 2012 2013
Døde på inst. LT og FO
49 46
38 50
Avslag på institusjonsplass
21 29 15
6
Brukere på dagsenter LT og FO
40 50
Antall korttidsopphold
2009
2010
2011
2012 2013
132
147
134
134
149
Spes korttid Norbyh.
28
23
13
Lindrende enhet
17
16
8
Sum
179
173
170
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0550 – Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Siv Feie Stevenson
Viktige hendelser
Systemrådgiver og selve systemeierskapet for pleieog omsorgs datasystemer er overført fra enhet for
hjemmebaserte tjenester til ETT.

Kjerneoppgaver
Bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet
bolig, samt dagtilbud for utviklingshemmede. Drift av
felles datasystemer i pleie og omsorg.

Deltjenesten med sine 3 ansatte og ca 130 oppdragstakere (støttekontakter, avlastere, mottakere av
omsorgslønn), samt kjøp av BPA, ble overført til
nyopprettet enhet Tjenestekontoret for helse og
omsorg (THO) 01.09 2013.

Økonomi

Status utviklingsområder
 Forprosjekt for alternativ turnus/redusert deltid er
gjennomført. Det er kartlagt at det kun er 5 ansatte
som kan tenke seg å jobbe ved annen avdeling i
ETT for å øke stillingen sin. Kartlegging av turnusønsker viser at det er grunnlag for iverksetting av
utvidet bruk av alternativ turnus.
 Det er utarbeidet en egen prosedyre som beskriver
avtaler for sambruk av personale ved boliger og
aktivitetssenteret, som bidrar til forutsigbarhet,
utnyttelse av personalressurser og kompetanse på
tvers av avdelingene.
 Aktivitetssenteret har iverksatt fast fysisk aktivitet
for brukerne, samt iverksatt refleksjonsgruppe for
brukerne der kosthold (SMART) er tema. I tillegg er
det gjennomført et ukeskurs med Bra Mat i regi av
høyskolestudenter, samfunn og ernæring.
 Forenklet praksis for håndtering av beboernes
private midler i boligene er kvalitetssikret av
revisjonen, og nye avtaler med verger er inngått.
 Omstillingsprosjekt med overføring av Deltjenesten
til ny enhet Tjenestekontoret, med ny ansvars- og
myndighetsfordeling, intern oppgavefordeling, nye
prosedyrer og oppgaveflyt, stillingsbeskrivelser og
fordeling av budsjettmidler, er gjennomført.
 Felles opplærings-, oppfølgings- og veiledningssystem i hele enheten er utarbeidet og klar til
implementering.
 Systemrådgiver har ledet prosjekter for innføring av
elektronisk meldingsutveksling og utprøving av
Mobil Omsorg (Profil på Ipad) i pleie og omsorg.
 Resultatoppfølging på fagledernivå er videreutviklet.
 Revidert vedtakspraksis/standard for bo- og
miljøarbeidertjenester er implementert.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
62 171
63 156
985
1,6 %

2012
70 329
71 201
872
1,2 %

2013
63 345
64 057
712
1,1 %

Enheten fikk et bedre positivt avvik ved årets slutt enn
forventet ved 2.tertial, da at vi fikk tilført kompensasjon
for endret regelverk pensjonsavsetning.
Årsverk
2011
2012
2013
Antall
70,6
76,7
71,8
Nedgang i årsverk fra 2012 til 2013 pga. utskilling av
Deltjenesten til Tjenestekontoret. Budsjetterte årsverk er
høyere enn oppsatt antall årsverk, vakanser i stillinger.

Sykefravær

4,2 4,5

2011
Korttid

10,8
7,8

10,7

8,7

7
3,7

3

2012
Langtid

2013
Total

Selv om det legges ned mye arbeid i nærværstiltak,
tilrettelegging, samt oppfølging ved sykefravær, er
fraværet fortsatt betydelig. Årets undersøkelse viser
medarbeidertilfredshet på godt over snittet i kommunen.

Måleindikatorer /nøkkeltall
Ant. avvik i Kvalitetslosen
Ant. avvik i Profil
Ant. truende episoder/årsverk
Andel høyskoleutdannede *
Andel miljøarbeidernivå

2011
520
825
4,6
50 %

2012 2013*
271
335
1 297 1 329
8,3
9,2
51 % 51 %
16 % 20 %

2011
6
18
4
4
21
53

2012
7
21
5
5
23
61

*31 % i 2001.

Vedtak per tjeneste
Avlastning i bolig
Heldøgnstjenester i bolig
Miljøarbeid- timebasis
Kjøp bo- og miljøarbeider.tj
Dagaktivitetstilbud
Totalt

2013
7
22
5
5
22
61
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0580 – Tjenestekontoret for helse og omsorg
Enhetsleder R. Victoria Frogner Michelsen
Viktige hendelser
Tjenestekontoret for helse og omsorg ble samlet og
opprettet som ny enhet 01.09.2013, som et resultat av
tidligere prosjekt VIPLO og VIMUK. Enheten består av
det tidligere mottaks- og utredningskontoret ved enhet
for hjemmebaserte tjenester, deltjenesten fra enhet for
tilrettelagte tjenester samt det nyopprettede innsatsteamet. Enheten ble lokalisert i Dovrebygg og har
deltatt i prosjekt vedrørende nye lokaler i samme
bygg. Våren 2013 ble det jobbet med etablering av
innsatsteam i Rælingen. De ansatte begynte medio
august og ble organisert under THO 01.09.13. Direkte
arbeid med brukere startet medio september. Hovedoppgaver er tilrettelegging i hjemmet, trening av
daglige aktiviteter, medisinsk veiledning og orientering
om ulike tilbud i kommunen. Det er i enheten jobbet
mye med etablering av samarbeidsrutiner mellom innsatsteam, saksbehandlere, hjemmesykepleie, ergoog fysioterapitjenesten, hjelpemiddellager, korttidsavdeling, frivillige organisasjoner og sykehus.
Informasjonsmøter vedrørende THO og innsatsteam
er holdt for samarbeidende instanser samt ulike
politiske styrer, råd og organisasjoner. Kvalitetssystem og planer for den nye enheten er etablert. Det
er jobbet med endringer på kommunens internettsider
og etablering av informasjonsbrosjyrer. Informasjon
om alle prekvalifiserte BPA-leverandører er også
publisert på kommunens nettside for bedre tilgjengelighet. Prosedyre for oppfølging av kjøp fra
private leverandører er tatt i bruk og det ble gjennomført 1 tilsynsbesøk. Avvik ble avdekket med frist for
retting og tilbakemelding. Saken er overført 2014. I
2013 er til sammen 1278 saker behandlet ved
enheten. Det er mottatt 10 klager, hvorav 10 klager er
oversendt Fylkesmannen. Av klagene ble 5 omgjort av
Fylkesmannen og 5 ble stadfestet med medhold til
kommunen. Per 31.12.13 var det 15 vakante støttekontakt- /avlastningsoppdrag. Det er rekruttert 6
ansatte til enheten i perioden.

Kjerneoppgaver
Enheten har ansvar for saksbehandling av alle helse- og
omsorgstjenester, drift av tjenestene brukerstyrt
personlig assistanse, støttekontakt, avlastning og
omsorgslønn samt rollen som koordinerende enhet i
Rælingen kommune. Enheten har et innsatsteam som
jobber med tverrfaglig rehabilitering etter utskrivning fra
sykehus/sykehjem eller som forebyggende tiltak for å
kunne bo i eget hjem.

Status utviklingsområder
 Tjenestekontoret for helse og omsorg hadde ikke
egen virksomhetsplan for perioden som ny enhet i
2013. Deltjenesten (overført fra ETT) sin virksomhetsplan og alle arbeidsmål er gjennomført.
 Fagleder deltok i prosjektgruppe for videreutvikling
av mottak- og utredningskontoret (VIMUK), og gikk
inn som prosjektleder for gjennomføringsprosjektet
VIMUK (50 %). Resultatledelse er videreutviklet i
deltjenesten og resultatsikring er tatt i bruk.
 Fagleder deltok i prosjektgruppe for å forbedre
koordinering av dagaktivitetstilbud. Prosedyre for
iverksetting av støttekontaktordninger er revidert for
å avklare roller mellom deltjenesten og samlokaliserte boliger i ETT. Deltjenesten deltar fast i
samarbeidsmøter med barnevernstjenesten.

*uten kjøp- og ferieavlastning

Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
0
0
0

2012
0
0
0

2013
15 139
15 338
199
1,3 %

Underforbruk skyldes forsinket iverksetting av tiltak
innsatsteam fra HP 2013-2016. Overforbruk tilknyttet
økte BPA-ordninger ble hentet inn av dette.
Årsverk
2011
2012
2013
Antall
0,0
0,0 9,8(30*)
* med oppdragstakere. Enheten ble opprettet 01.09.13,
mangler derfor tall for 2011 og 2012.

Sykefravær
Ettersom enheten ikke ble opprettet før 01.09.2013,
foreligger ikke tall for 2013.
Måleindikatorer og nøkkeltall
KOSTRA-tall, tjenester som driftes av THO
2009 2010 2011 2012 2013
Privat avlastning
21* 20* 24* 27* 30*
Støttekontakt
66
60
66
66
63
Omsorgslønn
42
37
37
33
35
BPA
12
11
11
12
14
Antall individuelle planer: 74 stk
Innsatsteam
Arbeid med 43 brukere i perioden 01.09.13-31.12.13.
Fra 1- 43 besøk, gjennomsnitt 7 besøk, per bruker.
Innsatsteamet har i perioden vært inne 1-11 uker,
gjennomsnitt 4,7 uker, per bruker.
Bruker kommer fra
Sykehus
Korttidsavdeling
Hjemme

Antall
16
7
20
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0600 – Kommunalteknikk
Kommunalteknisk sjef Arve Weng
Viktige hendelser
Vei
Kraftige regnbyger i mai/juni forårsaket til dels store
ødeleggelser, og har preget hele sommervedlikeholdet. Portalen «veien min» har fungert meget bra
som et verktøy for vedlikeholdsoppgavene.
Veilys
Rælingen kommune har mye gammelt veilys som
krever store vedlikeholdskostnader. Arbeidene med å
oppgradere veilys i områdene som krever store
vedlikeholdskostnader har blitt prioritert.
Park og idrett
Sommeren har vært meget god, det har vært stor
aktivitet på badeplassene. Dette har krevd ekstra
ressurser som er lånt fra vei og VA. Tilrettelegging
med blant annet nye sittegrupper og griller, gjør at
Myrdammen blir benyttet i større grad enn tidligere.
Vinteren har vært mild, men vi har kunnet legge is på
skøytebaner i 7 uker, sporsetting av skiløyper har
foregått i samme periode. Det har blitt fulgt opp 100
søppeldunker 1 til 2 ganger i uken.
Vann og avløp
Det er registrert 8 vannlekkasjer. Vannforbruket ligger
totalt under budsjettert. Det er registrert 2 kloakkstopp. Det er brukt store ressurser på lekkasjesøk.
Status utviklingsområder
 Rehabilitering vann- og avløpsledninger og
separering av fellesledninger ved Aamodt, Torgenholtet og Kurlandsvegen. Dette gir mindre overvann
i spillvannet samt færre overløpshendelser.
 Tilrettelegging for tilknytning til kommunalt avløp
pågår kontinuerlig. Det er prosjektert for avkloakkering ved Hammeren, Hektner, Grini/Nes,
Tomterstien, Nedre Rælingsveg/Uller.
 Økt tilgjengelighet til Østmarka og Øyeren. Arbeidet
med turstien mellom Norby til Myrdammen er
avsluttet.
 Kartlegge armaturer, stolper og alt veilys i
kommunen. Det er anskaffet program for
registrering av veilys, og arbeidene med
registrering vil pågå neste år. Statens vegvesen har
kun overtatt veier med ÅDT over 3000. Veilys på
fylkesveier utenom Lognsdalen er overlevert til
Statens vegvesen, og er avsluttet.

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

2011
16 968
16 805
-163
-1,0 %

2012
18 260
18 418
158
0,9 %

2013
19 374
19 392
18
0,1 %

Prognose ved 2. tertial var forventet å gå i balanse.
Kommunalteknikk selvkost
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
-6 599
-7 200
-601
8,3 %

2012
2013
-6 143
-7 077
-6 500
-6 350
-357
727
5,5 % -11,4 %

Årsverk
2011
15,3

Antall

2012
15,0

2013
17,8

I forbindelse med igangsetting av parkeringshåndheving, er det ansatt trafikkbetjenter i 2x30 % stilling.
For å imøtekomme dagens arbeidsoppgaver og
fremtidige utfordringer, ble det ansatt 1 ingeniør på vei.
Det er ansatt 1 rørlegger pga økt rehabilitering/lekkasjesøk av V/A nettet i egen regi.
Sykefravær

5,1 6,1
2 2,2

1

2011
Korttid

4,2

2012
Langtid

1,5 2,3

3,8

2013
Total

Korttidsfraværet har gått noe ned og holder seg stabilt
lavt. Langtidsfraværet har blitt fulgt opp ihht IA-avtalen.
Måleindikatorer og nøkkeltall
2011
Driftsutg vei pr km
94 335
Vannforbruk (m3)
1 902 013
Målt avløp (m3)
1 892 437

2012
2013
97 708 104 659
1 634 195 1 672 135
1 667 952 1 575 681

83

Årsberetning 2013

0610 – Utbyggingsservice
Plan- og bygningssjef John Hage
Viktige hendelser
I løpet av 2013 ble det tatt i bruk 122 nye boenheter i
kommunen. 105 av disse er lokalisert til boligområdene på Smestad/Hektner.

Det ble vedtatt reguleringsplan for gang og sykkelvei
mellom Nordbyvegen og Nordby skole.

Kjerneoppgaver
Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og
utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven,
matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, forurensningsloven m.m. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret
utøver enheten myndighetsoppgaver på vegne av
rådmannen. Sentrale oppgaver er behandling av byggeog 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.

Det er behandlet og vedtatt en ny detaljregulering for
et av delområdene på Hektneråsen.

Økonomi
Utbyggingsservice

Arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen har pågått gjennom året.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

Det er igangsatt planarbeid for flere fortettingsprosjekter, blant annet for eiendommer ved
Borgensberget og eiendommer rett sør for rundkjøringen ved Rælingstunellen, samt for områder inntil
grensen mot Skedsmo ved RA2 og Henrik
Sørensensveg.

Nytt høydesystem (NN2000), som alle høyder i hele
landet skal referere seg til fra og med 2015, ble innført
i Rælingen i 2013.
Det ble konstruert nye høydekoter og nye ortofoto.
Det ble igangsatt arbeid med omadressering av
matrikkeladresser slik at alle bebygde og beboelige
eiendommer får adresser knyttet til vei- eller
stedsnavn.

2011
3 824
4 053
229
5,7 %

2012
4 128
4 145
17
0,4 %

2013
3 486
4 277
791
18,5 %

Utbyggingsservice selvkost
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2011
2012
2013
-292
-864
-1 209
-300
-450
-680
-8
414
529
2,7 % -92,0 % -77,8 %

Årsverk
Det ble etablert rutiner for overføring av vei og
plandata slik at dette nå blir en del av Norgedigitalt.
Status utviklingsområder
 Helhetlig utvikling av kulturlandskapet rundt kirken
og bygdetunet ivaretas gjennom utarbeidelse av
reguleringsplan for området.
 Opplysninger om de nedgravde oljetankene som er
kjent for kommunen er nå registrert i kommunens
forvaltningssystem (KOMTEK). Det jobbes videre
med å etablere rutiner for og nivå på oppfølging.
 Det er gjennomført forhandlinger om erverv av
grunn til utvidelse av Marikollen idrettspark.
 I det pågående arbeidet med revisjon av arealdelen
til kommuneplanen og med reguleringsplan for
området rundt kirken og bygdetunet vil
tilgjengelighet til Øyeren og Østmarka være tema.

2011
8,4

Antall

2012
8,2

2013
11,9

Enheten er styrket med 2 planleggerstillinger.
Sykefravær

1,8 0,8 2,6

2011
Korttid

4,6

4,4
0,2

2012
Langtid

3,1 3,7
0,6

2013
Total

Sykefraværet har en positiv utvikling for korttidsfraværet
og selv om langtidsfraværet har en økning ligger det
innenfor det som er akseptabelt.
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Prosjektsider

Åpning av nyoppusset bibliotek august 2013
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000100 – Rehabilitering kommunale bygg
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Grunnlag for investeringen er strategien ”Temaplan
vedlikehold 2013-2016”. Strategien er resultatet av en
tilstandsvurdering i 2007 og en ny vurdering utført
høsten 2012. Sistnevnte viser fortsatt et betydelig
etterslep i vedlikehold på kommunens bygningsmasse
selv om det er utført store forbedringer i årene fra
2009. Den årlige bevilgningen skal finansiere
investeringstiltak knyttet til behov avdekket i
rapporten.
Bevilgningene baserer seg på en årlig ramme på 6
mill fra 2009 i tillegg til en bevilgning på 1 mill til
tilstandsvurdering og rehabilitering i 2008. Det er også
foretatt tilleggsbevilgninger for større oppgaver som er
utført i denne perioden. Midler fra prosjekt 000100 er
blitt benyttet som tilleggs- og mellom-finansiering for
andre prosjekter ved behov.
En stor del av disse midlene har de første årene gått
til tiltak knyttet til HMS-forhold og pålegg som er
hjemlet i lover og forskrifter (eks. brannforskifter).
Status
I 2013 er diverse større og mindre tiltak ved følgende
bygg belastet vedlikeholdsbudsjettet:
Rådhuset – garasje (mellomfinansiering i påvente av
egen bevilgning) og ventilasjon
Sandbekkhallen – ventilasjon og takarbeider
Rud skole – Kulturrom og fuktutbedring
Marikollen skole – takarbeider
Nordby skole – asfalt og uteområder
Fjerdingby skole – asfalt og fuktutbedring
Sætervegen 3 – nytt kjøkken
Tajetun – ventilasjon, isolering
Heimen barnehage - uteområder
Elgen barnehage – uteområder
Sentralverksted garasjer – nye porter
Åmodt grendehus – nytt kjøkken
Åsvang samfunnshus – off. tilknytning VA

Økonomi

000100 Rehab. komm. bygg
Sum

Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
4 321 30 466 30 835
4 321 30 466 30 835

Disp
369
369

Bevilget og disponert:
tom
2010 2011
Tilstandsvurdering 2008 1 000
Kirkebyvegen 2009
500
HP 2009-2012
6 000
HP 2010-2013
6 000
HP 2011-2014
6 000
HP 2012-2015
HP 2013-2016
Skolebygg
-5 392 -2 200
Barnehagebygg
-1 876 -391
Idrettshaller
-1 812 -106
Pleie og omsorgsbygg -3 734 -316
Kirkebygg
-38 -601
Rådhuset
-918 -937
Øvrige bygg
-1 998 -662
Sum
-2 268
787

2012

2013

6 000
6 000
-1 723 -1 793
-1 060 -192
-1 019 -189
-1 360 -298
-77
0
-72 -312
-618 -1 437
71 1 779

Sum
1 000
500
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
-11 108
-3 519
-3 126
-5 708
-716
-2 239
-4 715
369
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000110 – Funksjonsendring kommunale bygg
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Kommunens tjenester utvikler seg over tid og krever
større fleksibilitet i bygningsmassen. Dette innebærer
at det er et løpende behov for å foreta mindre
funksjonsendringer i byggene til enhver tid.
I Handlingsprogram 2013-2016 ble det vedtatt en
rammebevilgning som skal omfatte rehabiliteringsprosjekter og ombygginger knyttet til behov for
funksjonsendringer i kommunale bygg. Bevilgningen
er på 10 mill i 2013 med en planlagt årlig ramme på 2
mill fra 2014. Bevilgningen skal også følge opp
kommunestyresak 12/74 om rehabilitering av
biblioteket.
Bevilgningen er ment som finansiering av enkeltprosjekter samt utredningsprosjekter før man
definerer og beregner dette som frittstående
prosjekter som legges frem for kommunestyret for
godkjenning eller som godkjennes i etterkant.
Bakgrunnen er at det skapes større smidighet og at
manglende tilpasning eller ombygging ikke skal
stoppe en naturlig fremdrift.
6 mill til kjøp av lokaler fra tannhelsetjenesten ble
bevilget ved 2. tertial 2013.
Status
Økonomioversikten for funksjonsendringer
kommunale bygg, er belastet med mellomfinansieringer for en rekke prosjekter som ikke har
funnet sin permanente finansiering ennå. Disse
prosjektene er igangsatt, og det skal søkes separat
finansiering fortløpende:
000105 Løvenstad – skal inngå i ombygg-/utvidelse
av skolen
000106 Sannum – Inngår i etablering av
utebarnehage
000108 Biblioteket – Har separat bevilging
000109 Sannum – Utredning/Ombygging/Utbygging
000113 Fylkeskommunen – utkjøp tannklinikk. Egen
finansiering
000114 Garasjesaken – Skal inngå i totalplan for
kommunal parkering
100092 Bibliotek/Inventar – Finansiert i biblioteksaken

Økonomi

Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
Disp
000110 Funksj.endr. komm.bygg 565
565 7 000 6 435
000105 Løvenstad skole - innvendig349
utbedring
1 896etter vannskade
0 -1 896 og arealut
000106 Sannum barnehage uteavdeling
425
441
0
-441
000108 Bibliotek ombygging
664
664
0
-664
000109 Sannum barnehage innendørs8ombygging
8
0
-8
000111 Dovrebygget ombygging og utvidelser
75
75
0
-75
000112 Ombygging rådhuset 3. etg.
1 132 1 132
0 -1 132
000113 Utkjøp fylkeskommunen
14
14 6 000 5 986
000114 Renovering garasje rådhuset
1 662 1 662
0 -1 662
100092 Inventar og rekvisita ombygging
311 bibliotek
312
0
-312
Sum
5 205 6 768 13 000 6 232

Bevilget og disponert:
2012
HP 2013-2016
Rebudsjettering 2. tertial 2013
Skolebygg
Barnehagebygg
Idrettshaller
Bibliotek
Pleie og omsorgsbygg
Rådhuset
Rådhusgarasjen
Øvrige bygg
Rammebevilgning
2. tertial 2013
Utkjøp fylkeskommunen
Utkjøp fylkeskommunen
Sum

-1 547
-16

-1 563

-1 563

2013
10 000
-3 000
-368
-588
0
-975
-75
-1 392
-1 662
-131
1 809
6 000
-14
5 986
7 795

Sum
10 000
-3 000
-1 915
-604
0
-975
-75
-1 392
-1 662
-131
246
6 000
-14
5 986
6 232

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 3 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014.
Kostnader ved kjøp av lokaler fra tannhelsetjenesten
som ble bevilget ved 2. tertial er ikke påløpt ved
regnskapsavslutning, og fremstår derfor som et positivt
budsjettavvik i 2013.
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000200 – Boligsosial virksomhet
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordrer alle
kommuner til å lage en tverrsektoriell handlingsplan
for å gjennom kartlegging av boligbehov og vurdering
av tilgjengelige virkemidler lage et grunnlag for
planlegging av tiltak i den sosiale boligpolitikken.
Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) «Byggja-BuLeve» har trygg etablering i eid og leid bolig, som mål
for boligpolitikken. Det utarbeides en ny nasjonal
strategi, ledet av Regional- og kommunaldepartementet, som har som mål å samle den
offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Grunnlag for investeringsrammen er ”Boligsosial
handlingsplan 2008-2011” vedtatt 24.11.2008, sak
09/28 med fullmakt til rådmannen til å foreta salg og
kjøp av boliger, samt kommunestyret 16.06.2010 med
bevilgning på 10 mill til kjøp og salg av boliger
tilpasset boligsosial handlingsplan.
Bevilgningene er i tillegg basert på følgende vedtak i
kommunestyret:
17.03.2010 Kjøp av Bjørnholthagan 1:
kr. 2 460’
09.02.2011 Kjøp av Strømsdalen 11:
kr. 3 800’
08.02.2012 Kjøp av Øvre Rælingsveg 196: kr. 3 150’
Status
Blystadringen 10C og Solvegen 12A ble kjøpt i slutten
av 2013 på bakgrunn av bosetting av flyktninger.
Disse to leilighetene vil bli ført over på prosjekt
000210 for 2014. Leiligheter solgt i 2013 er solgt til
leietakere. Sak til behandling i kommunestyret, Plan
for kommunens boligsosiale virksomhet, ble utsatt og
behandles i 2014.

Økonomi

Boligsosial handlingsplan
Bjørnholthagan 1
Strømsdalen 11
Øvre Rælingsveg 196
Sum

Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
Disp
3 952 13 437 10 000 -3 437
0 2 605 2 460
-145
0 3 268 3 800
532
0 3 333 3 150
-183
3 952 22 643 19 410 -3 233

Aktivitet i 2013:
Kostn Kjøp
Blystadringen 10C
1 855
Ragnhild Jølsensveg 38A
10 1 906
Tiurvegen 1C
304 1 805
Løvenstadvegen 8A
3 1 805
Spellmannsplassen 8
2 031
Mor Smesveg 14C
21 1 954
Solvegen 12A
2 000
Blomstervegen 33A
2 285
Bjørnefaret 3E
48
Elgtråkket 9B
46
Aamodtalleen 1
47
Granåsvegen 8
42
Blomstervegen 31A
92
Øvrige
1 058
Sum
1 669 15 641

Salg

Tilsk
-672
-453
-665
-470

-463
-2 000
-2 000
-1 750
-1 811
-2 001
-720 -353
-10 282 -3 076

Sum
1 855
1 244
1 656
1 143
2 031
1 505
2 000
1 822
-1 953
-1 955
-1 703
-1 769
-1 909
-15
3 952
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000300 – Energieffektivisering
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Energi- og klimaplan 2009-2020 ble vedtatt
09.12.2009. Planen setter krav til investeringer for
reduksjon av energiforbruket og CO2. For konkret å
følge opp ENØK-tiltak i energi og klimaplanen er det
inngått separat kontrakt for reduksjon av energibruk
og CO2 med målsetting å oppfylle totalkravene til
energibruk og CO2 ekvivalenter i kommunens energiog klimaplan.

Økonomi

000300 Energieffektivisering
Sum

Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
1 125 13 891 17 500
1 125 13 891 17 500

Disp
3 609
3 609

Målsettingen med investeringstiltakene er å oppnå
reduksjon av det samlede energiforbruk og derved
årskostnader som ellers ville ha påløpt kommunen.
Prosjektet er organisert som kommunens aller første
EPC-kontrakt.
Finansieringen av prosjektet er gjort gjennom å
omdisponere bevilgninger for 2011 og 2012 for
utvikling av alternativ energi, samt at det i kommunestyret 15.06.2011 ble vedtatt en ramme for prosjektet
på 17,5 mill ved å tilleggsbevilge 13,5 mill.
Status
Fase 2 avsluttes februar / mars 2014 hvoretter
prosjektet går over i fase 3 – oppfølging av spareprogrammet i samarbeid mellom kommunen og
utførende entreprenør / AF-gruppen. Med bakgrunn i
en rekke jordfeil i kommunens eget el.nett samt noe
sykefravær i utførelsen, ligger prosjektet noe etter
opprinnelig fremdriftsplan.
Fase 3 vil ha en varighet på drøyt 6 år avhengig av
utviklingen i energipriser.
I det øvrige følger prosjektet oppsatt plan.
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006000 – IKT-systemer
Prosjektansvarlig Ben Marius Lundberg
Bakgrunn
Rælingen kommune har gjennom vertskommunesamarbeidet Øyeren IKT etablert en ny teknisk plattform bestående av ny serverpark, infrastruktur og fiber
til alle lokasjoner i kommunen. For å utnytte denne
investeringen på en god måte vil det være hensiktsmessig å etablere en felles applikasjonsplattform for
de tre samarbeidskommunene. Investeringene som
foretas følger en prioriteringsliste. Budsjett blir bevilget
gjennom rammebevilgninger i handlingsprogrammet,
og ved avslutning av prosjekter blir nettokostnadene
disponert fra rammen.
Status
006002 Visma eHandel. Løsningen er anskaffet,
installert, og det pågår opplæring og utrulling til alle
enheter. Prosjektet ferdigstilles i 2014.
006004 Helsenett. Kommunen samhandler elektronisk
med Ahus, og det pågår løpende oppkobling av nye
tjenester og lokasjoner.
006005 e-Politiker. Trådløst nettverk etablert for hele
rådhuset. Videostreaming av kommunestyremøter
ferdigstilt. Nettbrettløsning til alle politikerne er
ferdigstilt.
006006 IST barnehage. eArkiv for barnehageportal
utsettes pga. forsinkelser fra leverandør.
006007 Skole IKT. Definert rolle- og systemorganisasjon for Skole-IKT. Innført IKT-plan, verktøy
for å imøtekomme kunnskapsløftet, i alle skolene. Nye
datamaskiner til elevene, dekningsgrad 40 %.
Oppdatert pedagogisk programvareplattform.
006008 E-læring. Evry klarer ikke å ferdigstille elæringsmodulen for Outlook ePhorte. Avsluttes.
006011 Nye internettsider. Design og opplæring
ferdigstilt. Innholdsproduksjon pågår. Manglende oppfølging fra leverandør har ført til forsinkelser.
006013 Digital ringperm. Ferdigstilt pilotprosjekt, samarbeidsprosjekt med Microsoft, med svært positive
resultater, der man benytter elektronisk notatbok i
vanlig undervisning, som en erstatning for
tradisjonelle kladdebøker. Prosjektet utvides til å
dekke alle skolene i Rælingen.
006014 IKT barnehage. Alle barnehagene har fått
etablert trådløst nettverk, samt nettbrett med
tilhørende app’er til pedagogisk bruk.

Økonomi
Aktive prosjekter:
Regn
2013
006000 IKT-systemer
-22
006002 Visma
846
006004 Helsenett
206
006005 E-politiker
456
006007 Skole IKT
145
006009 Viderefakturering IKT-systemer
0
006011 Nye nettsider
171
000613 Digital ringperm
167
000614 IKT barnehage
211
000615 Feide
-196
Sum
1 984

Bevilget og disponert:
HP 2010-2013
HP 2011-2014
HP 2012-2015
HP 2013-2016
006000 IKT-systemer
006002 Visma
006004 Helsenett
006005 E-politiker
006006 IST barnehage
006007 Skole IKT
006008 E-læring
006009 Viderefakturering IKT-systemer
006010 Skole IKT-plattform
006011 Nye nettsider
006012 Telefoni
000613 Digital ringperm
000614 IKT barnehage
000615 Feide
Sum

Akk
regn
406
3 778
209
589
331
36
172
167
211
-196
5 703

Akk
bud
6 942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 942

Disp
6 536
-3 778
-209
-589
-331
-36
-172
-167
-211
196
1 239

2 000
1 000
3 858
1 970
-406
-3 778
-209
-589
-19
-331
-128
-36
-1 400
-172
-339
-167
-211
196
1 239

Avvik
Innføring av eArkiv for barnehageportal har blitt forsinket
pga. store problemer med integrasjonsmodul som skal
leveres fra Evry. Dette har ført til at prosjektet har
avventet oppstart.
Nye nettsider har hatt forsinkelser i innholdsproduksjon
pga. manglende oppfølging fra leverandør, samt
endrede forutsetninger fra DIFI hva gjelder LOS
arkitektur. LOS, nasjonal strukturering av kommunens
tjenester, avvikles. Dette har ført til endringer i
innføringsløpet.

006015 Feide. Prosjekt for innføring, et brukernavn og
passord for elever i skole, startet høst 2013, og ferdigstilles vår 2014. Tilskuddsmidler fra Staten.
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006100 – Øyeren IKT
Prosjektansvarlig Finn Borge
Bakgrunn
Etablering av ny felles IKT-grunnmur.
 Fiber til alle større lokasjoner og ny nettverksstruktur for 3 kommuner.
 Felles distribuert datasenter over 2 lokasjoner med
redundant 10Gbps.
 Etablere en modernisert og stabil ny IKT plattform
for brukerne som er klar for kommende nye IKT
utfordringer.
I handlingsprogram 2009-2012 ble det bevilget 16 mill
til etablering av ny felles IKT-grunnmur, med en
tilleggsbevilgning på 2 mill ved 1. tertial 2013.
Status
Prosjektet vil bli avsluttet i egen avslutningssak.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2013
regn
bud
Disp
006100 Øyeren IKT
195
273 18 000 17 727
85005 Div prosjektkost
308 1 102
0 -1 102
85006 Datarom og servere
1 303 3 605
0 -3 605
85007 Fiber nettverk, basis forbindelser
0 2 369
0 -2 369
85008 Nettverk, kjerne og logisk nett
85 3 780
0 -3 780
85009 Sonemodell
0
321
0
-321
85010 Lagring og backup
0 1 489
0 -1 489
85011 Citrix og bruker miljø
0 2 829
0 -2 829
85012 Tilgangsløsninger
310
968
0
-968
85013 Software/lisenser
74 1 284
0 -1 284
Sum
2 275 18 020 18 000
-20
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000610 – Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Blystadlia skole rehabiliteres og det etableres ny
barnehage, og ny enhet skal hete «Blystadlia skole og
barnehage». Bygget skal gjennomgå både en teknisk
og estetisk rehabilitering. Kapasitet blir 260 skoleelever og 50 barnehageplasser. I tillegg skal det
etableres et kulturlokale med amfi og scene inne i
bygget, samt nærmiljøanlegg ute. Bygget skal
oppleves som nytt når det står ferdig til bruk.
I kommunestyret 15.06.2011 ble det bevilget kr
190 000,- til et forprosjekt barnehagedekning basert
på verbalvedtak i kommunestyret 23.03.2011 som
avdekket et behov for ca 50 barnehageplasser fra
2012.
I handlingsprogram 2012-2015 ble det bevilget 22 mill
til ombygging av Blystadlia skole og 400 000,- til å
starte opp arbeidet med ny barnehage, basert på
verbalvedtak 10.10.2012.
I handlingsprogram 2013-2016 ble det bevilget
ytterligere 43,61 mill til rehabilitering av Blystadlia
skole og etablering av 50 nye barnehageplasser.
Ved 1. tertial 2013 ble det bevilget ytterligere 17,2 mill
basert på verbalvedtak 13.02.2013 sak 13/10, samt
bevilget 227’ til teleslynge.
Status
Rehabiliteringen av skolen startet april 2014. Samtidig
med at entreprenøren overtok bygget flyttet elever og
lærene inn i midlertidig paviljong på skoleområdet.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
Disp
001500 Forprosjekt ombygging Blystadlia
0
628
590
-38
000610 Rehab. Blystadlia skole 61 643 64 644 76 810 12 166
000613 Blystadlia skole - teleslynge 0
0
227
227
Sum
61 643 65 272 77 627 12 355

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 6 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014. I tillegg er det bevilget en ytterligere kostnadsramme på 11 mill i HP 2014-2017, slik at total kostnadsramme til og med 2014 for prosjektet før fratrekk for
momskompensasjon fremgår slik, i samsvar med vedtak
i sak 13/10:
Akkumulert budsjett 2013
Rebudsjettering 2013
HP 2014-2017
Sum

77 627
6 000
11 000
94 627

Påløpte kostnader per 31/12-13 er 2,5 millioner lavere
enn opprinnelig estimert. Fremdriften er like fullt etter
plan.
Fra og med 2014 vil momskompensasjon inntektsføres
og budsjetteres direkte på prosjektet i henhold til
omlegging av bokføringsregler for momskompensasjon
fra investeringer.

Ved å flytte skolen ut av skolebygget og inn i skolepaviljong har vi oppnådd en bedre kvalitet på
undervisningsforholdene i byggeperioden. Samtidig
gjorde det at vi har klart å øke fremdriften på selve
renoveringen. Paviljongen følger dages tekniske
standard, og oppleves som et godt alternativ.
Fremdriften i rehabiliteringen har så langt vært god,
og samarbeidet med valgt entreprenør har også vært
godt. Til tross for de utfordringer det er med store
renoveringer har det heller ikke vært mange endringer
til nå.
Rehabilitering av Blystadlia skole har kontraktsfestet
overtagelse av byggherre i juni 2014, men tentativ
fremdriftsplan per 31.12.13 viser en overtagelse
allerede i mars 2014. Første skoledag i nytt bygg er
planlagt i april 2014, barnehage avdelingen er planlagt
åpnet i august 2014.
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000104 – Løvenstad skole drenering
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Omfatter drenering og istandsetting av utearealer. I
forbindelse med langvarige og kraftige nedbørsperioder i perioden juli og august 2011 ble kjeller i
Løvenstad skole gjentatte ganger utsatt for oversvømmelse. På grunn av manglende system for
oppsamling og bortledning av drens- og overvann er
det behov for utbedringer og nye drensledninger.

Økonomi
Regn
2013
000104 Løvenstad skole - drenering647
Sum
647

Akk
regn
3 655
3 655

Akk
bud
3 400
3 400

Disp
-255
-255

Prosjektet kan avsluttes

I kommunestyret 25.04.2012 ble det bevilget 3 200’ til
drenering og ferdigstillelse av utearealet på Løvenstad
skole avstemt med ferdigstillelsen av utearealer for
Løvenstadvegen boliger.
Ved 2. tertial 2012 ble det overført 300’ fra prosjekt
000100 Rehab. kommunale bygg, som toppfinansiering av anlegget. Dette innebærer erstatning
for lekeapparater som ble fjernet i forbindelse med
bygging av Løvenstadvegen boliger og et generelt
behov for oppgradering av utearealene, inkludert
gjerder og økt dreneringsarbeider. Beløpet er
nedjustert til 200’ etter tilsagn om tilskudd fra
tippemidler i 2013. Evt. minimal underdekning vil bli
dekket inn under vedlikeholdsmidler.
Status
Prosjektet er fysisk ferdigstilt inkludert opparbeidelse
av et nærmiljøanlegg som innehar akebakke,
klatrestativ, hoppegrop, beplantning, benker
huskeanlegg og stier.
Tilskudd til prosjektet vil i følge fylkeskommune først
bli prioritert og overført prosjektet i 2014, hvor det
også er sendt inn en utvidet søknad som har til
hensikt å balansere prosjektet.
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040000 – Idrett og friluftsliv
Prosjektansvarlig Kirsten Hauso
Bakgrunn
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er
”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2009-2020” vedtatt 09.12.2009. Planen skal sikre
styring, prioriteringer og helhet i anleggsutbyggingen,
skape gode arenaer som bidrar til gode nettverk og
nærmiljøer, få flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer
for lek, friluftsliv og idrett, og informere planens lesere
om idretts- og aktivitetstilbudene i kommunen.
Budsjett blir bevilget gjennom rammebevilgninger i
handlingsprogrammet, og ved avslutning av prosjekter
blir nettokostnadene disponert fra rammen. Det gjøres
også separate bevilgninger til prosjekter knyttet til
kommunedelplanen, og ved avslutning av slike
prosjekter blir eventuelle merforbruk disponert fra
rammen.

Status
Turveien fra Nordby skole til Myrdammen
Ble ferdigstilt og hadde offisiell åpning i kulturuka.
Åmotdammen
Turvei med belysning, toalettanlegg med mer ble
prosjektert i 2013. Gjennomføring planlagt i 2014.
Skilting friluftsområder
Det ble laget stativer og skilter til utferds områder ved
Sandbekkstua, Marikollen og Myrdammen.

Rammebevilget, bevilget og disponert:

HP 2010-2013
HP 2011-2014
HP 2012-2015
HP 2013-2016
Myrdammen
Rud skole uteområdet
Skiløyper, turveier og -lys
Øvrig
Sum

943
3 000
3 000
2 500
-703
-1 495
-1 119
-486
5 640

Tabellen viser bevilgningene og hvordan de er disponert. Det er bevilget til sammen 9,4 mill og rest som
ikke er disponert av bevilgningen er 5,6 mill. I tillegg er
det søkt om tilskudd for 2,6 mill slik at justerte restmidler blir 8,2 mill dersom tilskuddene blir innvilget.
Aktive prosjekter
Prosjekt
040100
040117
040118
040119
040201
040202
040203
040204
040206
040207
040208
040210
Sum

Kostn
Prosjektnavn
2013
Idrett og friluftsliv
0
Åmotd.-badeplass
0
Åmotd.-toalettanlegg
0
Nordby skole - akebakke 9
Turvei Marik.-Ramstadsjøen0
Turvei Myrd.-Nordby 2 478
Turvei Sandb.-Åmotdammen
73
Lys turvei Sandb.-Åmotdammen
309
Turvei Torva
42
Skilting Aamodtdammen 118
Skilting Myrdammen
48
Skiløyper og turveier
0
3 076

Innt
2013
-177
0
0
0
0
0
0
0
-70
-70
0
0
-317

Regn Akk. Akk. Akk.
Bev. Ramme- Akk. Akk. Søkt
2013 kostn. innt. regn. utenom
bev. bud avvik tilsk
-177
0 -477 -477
0
1 989 1 989 2 466 -740
0
0
0
0
0
280
280
280
0
0
0
0
0
305
305
305 -306
9
9
0
9
0
0
0
-9
0
0
0
0
430
0
430
430
2 478 2 540
0 2 540
0
2 210 2 210 -330 -400
73
73
0
73
0
468
468
395 -300
309
309
0
309 1 400
579 1 979 1 670 -830
-28
42
-70
-28
0
0
0
28
48
118
-70
48
0
0
0
-48
48
48
0
48
0
0
0
-48
0
0 -500 -500
0
0
0
500
2 759 3 138 -1 117 2 021 1 830
5 831 7 661 5 640 -2 576

Just.
avvik
3 206
280
611
-9
430
71
695
2 500
28
-48
-48
500
8 215
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041000 – Nærmiljøanlegg
Prosjektansvarlig Kirsten Hauso
Bakgrunn
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er
”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2009-2020” vedtatt 09.12.2009 Planen skal sikre
styring, prioriteringer og helhet i anleggsutbyggingen,
skape gode arenaer som bidrar til gode nettverk og
nærmiljøer, få flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer
for lek, friluftsliv og idrett, og informere planens lesere
om idretts- og aktivitetstilbudene i kommunen.

Økonomi

041000
041001
Sum

Regn
2013
Nærmiljøanlegg
0
Nordby skole - akebakke 22
22

Akk
regn
0
22
22

Akk
bud
500
0
500

Disp
500
-22
478

Nærmiljøanlegg er et av satsningsområdene i
nåværende plan. I 2013 ble det vedtatt en egen
veileder for nærmiljøanleggene ved skolene, og
området fikk fra 2013 egen rammebevilgning.
Status
Blystadlia skoles nærmiljøanlegg er prosjektert med
tre delanlegg hvor det er søkt om spillemidler. Ferdigstillelse av anleggene og kostnader påløper i 2014.
Nordby skoles nærmiljøanlegg. Det er utredet
muligheter for akebakke i den gamle alpinbakken.
Dette gjennomføres ikke av sikkerhetsmessige og
driftsmessige grunner. BMX-løype er under
prosjektering, mulig gjennomføring i 2014.
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042000 – Utvikling av Marikollen idrettspark
Prosjektansvarlig Kirsten Hauso
Bakgrunn
Grunnlag for investeringer til idrett og friluftsliv er
”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2009-2020” vedtatt 09.12.2009. Planen skal sikre
styring, prioriteringer og helhet i anleggsutbyggingen,
skape gode arenaer som bidrar til gode nettverk og
nærmiljøer, få flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer
for lek, friluftsliv og idrett, og informere planens lesere
om idretts- og aktivitetstilbudene i kommunen.
Rælingen kommune og Rælingen skiklubb ønsker i
samarbeid å videreutvikle Marikollen idrettsanlegg til
et helårsanlegg og godt turområde for allmenheten og
for idretten.

Økonomi

040115
040501
042003
Sum

Regn
2013
Reguleringsplan
148
Kunstgress lekkasje
972
Ny kunstgressbane 11er 132
1 252

Akk
regn
148
972
132
1 252

Akk
bud
150
1 370
500
2 020

Disp
2
398
368
768

I HP 2014-2017 er det satt av ytterligere 5 mill fordelt på
2014 og 2015 til videreutvikling av Marikollen idrettspark.

Det legges opp til regulering av områdene i 2014, en
reguleringsplan for idrettsanlegget og en for Brudalsvegen (fra Marikollen til Ramstadsjøen). Vi benytter
konsulentbistand for optimalisering av planene for
idrettsanlegget og utarbeide grunnlag for reguleringsplanen. Det er overført kr 150 000,- til dette formålet
fra rammebevilgning for idrett og friluftsliv.
Kunstgressanlegget ved Marikollen har i perioder vært
ute av drift grunnet lekkasje i undervarmeanlegget.
Dette skyldes i stor grad at samkjøringen av 3 gasstanker ikke har vært optimal, samt dårlig sammenføyinger i hovedledning. Ved 1. tertial 2013 ble det
bevilget kr 1 370 000,- til rehabilitering av kunstgressbanene etter lekkasjen.
Rådmannen fikk gjennom vedtak i HP 2013-2016 oppdrag om å utrede ny 11’er bane på Marikollen. Utredningen skulle vurdere både med og uten undervarme og Rælingen fotballklubb skulle involveres. I
sak 13/39 ble det bevilget kr 500 000,- til utredningen.
Status
Etter miljøverndepartementets stadfesting av idrettsområdets utstrekning har det vært arbeidet med
videre planlegging av langrennsområde, alpin- og
hoppbakker. Ny 11’er bane er også plassert inn. Det
er tatt hensyn til langrennsområdet på sletta og nærmiljøanlegg for skole og uorganiserte. Infrastruktur
med veier, parkeringsplasser, løyper inn i marka mm
er fortsatt til vurdering. Brukergruppene har medvirket.
Rehabiliteringen kunstreggsanlegget knyttet til
lekkasjen ble sluttført i desember. Stipulerte kostnader
er kr 2 030 000,- med moms. Merforbruk dekkes av
rammebevilgning for idrett- og friluftsliv.
Ny 11’er ble prosjektert høsten 2013. Det har vært
nær dialog med brukergruppene. Anbudsrunde og
valg av leverandør vinteren 2014. Gjennomføring til
sommeren.
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000115 – Trivselssenteret parkeringsplass
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Det er innmeldt behov for å rydde opp i parkeringsforholdene tilknyttet Trivselssenteret samt å utøke
dagens parkeringsareal ved senteret. Med bakgrunn i
dette er det bevilget midler for tiltaket. Tiltaket vil kun
omhandle arbeider innenfor egen kommunal tomt ved
verkstedet og Trivselssenteret.

Økonomi
Regn
2013
000115 Trivselssenteret parkering1 259
Sum
1 259

Akk
regn
1 259
1 259

Akk
bud
1 500
1 500

Disp
241
241

Grunnlag for bevilgningen er sak 13/36 i kommunestyret 24.04.2013 og bevilgningen er vedtatt ved
fremleggelsen av 1. tertialrapport 2013.
Status
Parkeringsdekket ferdigstilles primo 2014 inkludert
asfaltering.
Bom settes opp.
Det vil gjenstå å tilkople strøm og åpningsfunksjon til
porten våren 2014 samt at det vil gjenstå å male opp
plassen når snøen er endelig borte våren 2014 for å
få optimal parkeringsutnyttelse.
Arbeidet vil avsluttes våren/forsommeren 2014.
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000700 – Rehabilitering Marikollen Bad
Prosjektansvarlig Tor Erik Gundersen
Bakgrunn
Marikollen bad ble vurdert uforsvarlig å bruke og ble
dermed stengt i 2008. Anlegget er over tid driftet med
høyere temperaturer og fuktighet enn det var
dimensjonert for hvilket har medført store bygningsskader. Etter en teknisk gjennomgang av badet i 2009
og en politisk behandling i 2010 ble det besluttet og
rehabilitere badet med temperatur på 27ºC - 29ºC,
med mulighet for 32ºC - 34ºC.
Det ble i handlingsprogram 2009-2012 bevilget 2,5
mill og i handlingsprogram 2010-2013 ytterligere kr 37
mill. I kommunestyret 23.03.2011 ble rammen
redusert med kr 875’ og ytterligere kr 2,573’ i
kommunestyret 15.06.2011, begge omdisponeringer
til andre prosjekter.

Økonomi

000700 Rehab. Marikollen bad
Sum

Regn
Akk
Akk
2013 regn
bud
2 787 27 183 36 052
2 787 27 183 36 052

Disp
8 869
8 869

Andre arbeider som er utført ved Marikollen, men som
ikke var forutsatt i prosjekt 000700, er belastet
rehabilitering kommunale bygg.
Prosjektet kan avsluttes som egen sak.

Status
Marikollen bad ble rehabilitert i henhold til politisk
vedtak og badet ble åpnet for publikum i september
2011. På grunn av årstiden og usikkerhet rundt
finansiering, ble ikke utomhusarbeidene sluttført da
byggeplassen ble ryddet. De gjenstående arbeidene
omfattet sluttføring av berørte utomhusarealer,
inkludert drenering.
Etter en vurdering av tekniske og økonomiske forhold
knyttet til bassengdrift ved ulike temperaturer, ble det
nok en gang besluttet at temperatur i bassenget skulle
være stabil på 28-29ºC.
Disse tiltak er utført i løpet av 2013:
 Avtrekksventilasjon i toaletter.
 Omtekking av tak over foaje/kantine til kompakttak.
Utskifting av gesimser og beslag.
 Uttrauing og masseutskifting i atriet, pålagt subbus.
 Lagt ny drenering langs svømmehallen og i atriet.
 Sikring av adkomst til tak.
 Beising og noe beslåing av ventilasjonsrom, tak fløy
C.
 Drensvannavskjæring nordsiden av FINEavdelingen.
Det viser seg nå at det, selv etter omfattende arbeider
er utført med tanke på drenering rundt FINEavdelingen, trenger vann inn i kjeller under
avdelingen, ved værforhold med mye nedbør. Dette vil
bli forsøkt utbedret i løpet av våren 2014. Dette vil
utredes som egen sak og det vil evt. blir definert som
egen sak og finansiering vil følge av utredningen og
omfanget som avdekkes.
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000400 – Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Omsorgsplan 2015 er regjeringens oppfølging av
stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) med en 10-års
strategi for å møte dagens og fremtidige omsorgsutfordringer ved forventet befolkningsutvikling
tjenestetilbud for eldre. Formannskapet har bedt
rådmannen legge fram en sak om hvordan kommunen
på en helhetlig måte kan møte de utfordringene som
trekkes opp i omsorgsplan 2015.
Bevilgningen anses for å være en måte å ”reservere”
økonomisk rom for å gjennomføre en eventuell
renovering, utbygging eller omstrukturering av dagens
bygningsmasse eller nye tiltak.
2 mill ble bevilget i handlingsprogram 2009-2012, og
ytterligere 5 mill i handlingsprogram 2011-2014. I
handlingsprogram 2012-2015 ble det bevilget 338’ til
nødstrømsgenerator på Fjerdingby omsorgssenter og
i HP 2013-2016 ble det bevilget 2 mill til oppstart av
rehabilitering av Fjerdingby omsorgssenter (planfase,
teknisk oppgradering og ombygging for å forlenge
byggets levetid).
Status
Fjerdingby omsorgssenter har i de siste årene kjørt på
kortsiktig vedlikehold, med en planlagt større
rehabilitering. Bygget fungerer veldig bra for driften,
men tekniske installasjoner har behov for et tydelig
løft.

Økonomi
Regn
Akk
2013 regn
000400 Rehab Fjerdingby omsorgssenter
69
93
Sum
69
93

Akk
bud
7 338
7 338

Disp
7 245
7 245

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 2 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014.
I handlingsprogram 2014-2017 er det avsatt ytterligere
28 mill til dette prosjektet fordelt på 2014 og 2015.
Foreløpig samlet kostnadsramme før fratrekk for
momskompensasjon for prosjektet fremgår slik:
Akkumulert budsjett 2013
Rebudsjettering 2013
HP 2014-2017
Sum

7 338
2 000
28 000
37 338

Fra og med 2014 vil momskompensasjon inntektsføres
og budsjetteres direkte på prosjektet i henhold til
omlegging av bokføringsregler for momskompensasjon
fra investeringer.
Påløpte kostnader er primært konsulentkostnader for
evaluering av bygget.

Demensavdelingen ved Fjerdingby omsorgssenter er
planlagt flyttet til nytt demenssenter i tilknytning til
Løvenstadtunet når det står ferdig.
Kapasiteten i bygget ser ut til å være tilstrekkelig i de
nærmeste 10-15 år når demensavdelingen ikke lengre
skal være i omsorgssenteret. Det utredes derfor en
rehabilitering, uten påbygging av kapasiteten.
Det er høsten 2013 igangsatt en evaluering av bygget.
Målet for oppdraget er å foreta levetidsbetraktninger
av bygningsmassen med tanke på framtidig bruk.
Dette omfatter vurdering av teknisk tilstand, samt
byggets egnethet og tilpasningsdyktighet for framtidas
behov sett i både et 5, 15, og 25 års perspektiv.
Rapporten er planlagt ferdig våren 2014, med en
påfølgende konklusjon på hvilket tidsperspektiv det er
hensiktsmessig å rehabilitere bygget for.

99

Årsberetning 2013

000410 – Demenssenter
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Demenssenter med 32 sykehjemsplasser, samt
dagsenter. Demenssenteret etableres i tilknytning til
Løvenstadtunet og lokalisering er basert på sambruk.
Etableringen er i tråd med prognoser for fremtidig
behov og vedtatt omsorgsplan. Hovedmålsettingen
med demenssenter er å styrke tilbudet til demente
med omfattende behov, og til pårørende og brukere
med ikke så omfattende behov, gjennom å samle
tjenestene og fagkompetansen. Prosjektet skal også
sikre at kommunen bygger opp riktig kapasitet på
institusjonstjenester fram mot 2020.
I tillegg til nybygg av demenssenter inkluderer også
prosjektet en ombygging av rundt 500 kvadratmeter
inne i Løvenstadtunet. Det for blant annet å kunne
sentralisere forpleiningstjenestene til helseinstitusjoner i Rælingen på Løvenstadtunet.
Backup varmesystem på Løvenstadtunet og demenssenteret er også inkludert. Dette er et beredskapstiltak
for å sikre at vi har varme selv om primærkilden ikke
skulle være i drift.
I handlingsprogram 2011-2014 ble det bevilget 1,4 mill
til backup varmesystem på Løvenstadtunet. I
handlingsprogram 2012-2015 ble det netto bevilget
4771’ til demenssenter, og ytterligere 60 mill i
handlingsprogram 2013-2016. Samlet netto bevilget
hittil er dermed 66,171 mill.

Økonomi
Regn
2013
000411 Skisseposjekt
0
000412 Forprosjekt
6 976
000413 Gjennomføringsfase
2
000404 Varmesystem Løvenstadtunet0
Sum
6 978

Akk
Akk
regn
bud
853
853
6 976 6 000
2 4 918
89 1 400
7 920 13 171

Disp
0
-976
4 916
1 311
5 251

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 53 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014.
I handlingsprogram 2014-2017 er det bevilget en
ytterligere kostnadsramme på til sammen 68,5 mill
fordelt på 2014 og 2015, slik at samlet kostnadsramme
før momskompensasjon og tilskudd blir 134,7 mill i
samsvar med vedtak i sak 13/52.
Regnskapet for forprosjektet er høyere enn hva som er
budsjettert. Dette var delvis på grunn av at
skisseprosjektet slik det var tegnet ikke var mulig å
realisere. Forprosjektet måtte derfor starte prosessen
lengre bak enn opprinnelig budsjettert.

Status
Det er i løpet av 2013 gjennomført et forprosjekt i regi
av Sweco som ble lagt ut på anbud høsten 2013.
Som et ledd i vår kontinuerlige forbedring av
prosjektprosesser ble det leid inn et eksternt firma
som gjorde en kostnadsvurdering av underlaget for å
kvalitetsikre kostnaden før det ble lagt ut på anbud.
På bakgrunn av det ble det vedtatt en
tilleggsbevilgning i kommunestyret 19.juni 2013.
Totalt tre anbud ble gitt. Til tross for ekstern vurdering
av kostnader var ingen av anbudene innenfor vår
ramme. Det ble derfor inngått avtale med den
leverandøren som kom best ut av anbudsevalueringen, med intensjon om å forenkle bygget slik
at vi både kom innenfor rammen og en hensiktsmessig kvadratmeter pris for bygget. Til dels samme
prosess som vi hadde på Blystadlia skole og
barnehage.
Prosessen med å forenkle bygget er planlagt ferdig i
februar 2014, med påfølgende byggestart våren 2014.
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060100 – Vann og avløp
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Grunnlag for investeringer til vann og avløp er
”Hovedplan vann og avløp 2012-2020” vedtatt
31.08.2011. 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.
Status
Prosjektene på Øvre og Nedre Aamodt er noe
forsinket i forhold til fremdriftsplan.
Nedre Aamodt: Anlegget har møtt på mer fjell enn
forventet, noe som har forsinket og fordyret anlegget
den første strekningen.
Torgenholtet fase 1: Hans Holts veg er ferdigstilt som
planlagt. VA arbeidene i Hans Holts veg var ferdig i
august asfalt ble lagt i oktober. Fase 2 i
Torgenholtvegen/Westye Egebergsveg ble oppstartet
i oktober 2013.
Kurlandsvegen: Arbeider ble startet opp i november
2013.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2013
regn
bud
Disp
060100 Hovedplan vann og avløp 98
614 31 790 31 176
65005 Nordby - elveledning
0
19 2 500 2 481
65006 Uller - selvfallsledning 1 056 8 486
0 -8 486
65015 Kektner/Jar VA
0 5 556
0 -5 556
65024 Per Oppegårdsveg sluttoppgjør
0 VA 667
0
-667
65026 Fjerdingby - Smestad VA
0 4 908
0 -4 908
65031 Planer VA
82
82
0
-82
060111 Granvegen, Fjellvegen og Svingen
0 6 569 5 160 -1 409
060112 Kurlandsvegen og Åsheimvegen
-98 1 474 3 000 1 526
060113 Linjevegen og Strømsdalen 0 3 104
0 -3 104
060114 Aamodt Nedre
3 472 5 340 7 200 1 860
060115 Aamodt Øvre
379 4 717
500 -4 217
060116 Utskifting av biler og maskiner
358 kommunalteknikk
664
450
-214
060117 Torgenholtet
9 620 9 953
0 -9 953
060118 Kjøp/salg mindre tomtearealer
0
-2
0
2
060119 Selvfallsledning Nes
840
840 2 800 1 960
Sum
15 808 52 991 53 400
408

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 6 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014.

Selvfallsledning Uller er avsluttet.
Selvfallsledning Nes. Ny selvfallsledning fra Grini forbi
Nes fyllplass er påbegynt. Anlegget er en
kombinasjon av konvensjonell graving og styrt boring.
Første strekning med styrt boring fra Nesvegen til
fyllplassen ble gjort på vinteren. Gravearbeidene fra
fyllplassen og ned til tilknytningspunktet ble
gjennomført i juli. Neste etappe er styrtboring fra
Nesvegen og opp til Grini gjennom FV120, er planlagt.
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060200 – Veg
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Grunnlag for investeringer til veg er ”Hovedplan veg
2012-2020” vedtatt 31.08.2011. Hovedplanen er et
lokalt styringsdokument for Rælingen kommune og et
arbeidsdokument for kommunalteknikk. Dokumentet
gir en beskrivelse av hvordan vegnettet skal forvaltes,
driftes og eies, og gir en oversikt over kostnader
knyttet til veg.
Status
Hovedplan veg følger hovedplan vann og avløp i
forhold til vegprosjekter. Arbeidene med å opparbeide
vegene ved Torgenholtet og Nedre Aamodt er tildelts
oppbygd ferdig, men uten asfalt.
Sikring av skråning i søndre del av Kirkebyvegen,
prosjektet utsatt, grunnet en omgjøring i prioriteringen.
Veilys. Arbeidet med reduksjon av antall
tilknytningspunkter har gått i henhold til hovedplan
veilys.
Rehabilitering av deler av Sorenskriveren er igangsatt,
og har fulgt oppsatt fremdriftsplan.

Økonomi
Regn
2013
060200 Hovedplan veg
-61
060201 Vegbelysning
744
060202 Oppgrad. av veger
128
65027 Sorenskrivervegen
136
65028 Torgenholtet
16
65029 Nedre Aamodt
1 500
65032 Furustien
161
65033 Mads Klokkersv/Hammarsvn.
187
060204 Utskifting biler og mask. -185
060205 Vestlivegen
219
060206 Støtterudvegen gangvei 260
060208 Fotgj.kryss ØRV/Sleppenvegen
196
060210 Gangvei Nordby skole
120
060299 Diverse prosjekter
326
Sum
3 747

Akk
Akk
regn
bud
2
-335
2 236 2 100
3 611 8 169
136
0
16
200
1 500 1 500
161
850
187
0
-185 1 500
2 008 1 500
-362
0
139
0
120
0
326
850
9 896 16 334

Disp
-337
-136
4 558
-136
184
0
689
-187
1 685
-508
362
-139
-120
524
6 438

På bakgrunn av forventet påløpt kostnad i 2013 ved 2.
tertial er 2 mill av budsjettmidlene flyttet fra 2013 til
2014.

Fortau Støtterudvegen. Fortauet er bygget ferdig, noe
etterarbeid gjenstår
Oppgradering av Furustien, veien er ferdig prosjektert
og anlegget er igangsatt, ferdigstillelse av veien blir
noe utsatt grunnet sikkerhetskrav fra Statens
vegvesen ved sprengning over tunell Rv 159.
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060400 – Trafikksikkerhet
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
Et årlig investeringsbeløp på kr 420 000,- avsettes i
tråd med planen. Dette gir sammen med en forutsatt
like stor del av statlige trafikksikkerhetsmidler mulighet
til å følge opp de konkrete tiltakene.
I kommunestyret 15.06.2011 ble det bevilget kr
319 000,- til oppgradering av gangsti på Smestad
skole.
Status
Aksjon skolevei
Det har i perioden blitt gjennomført 3 prosjekter:
 Nytt fortau Støtterudvegen. Fortauet er opparbeidet, og ferdigstilt, planlagt oppstart ble noe
forsinket da egne mannskaper måtte prioriteres til
flomskader, slik at ekstern entreprenør måtte
innhentes.
 Etablering av avsettingslomme Blystadlia skole.
Avsettingslommen ble ferdig opparbeidet i 2013
prosjektet går over en 2 års periode, slik at
nødvendige godkjennelser for ferdigstillelse kan
gjennomføres i 2014.
 Revisjon av Trafikksikkerhetsplanen, et forslag til
planprogram ble lagt ut for offentlig høring.
Kommunen mottok flere innspill til trafikksikkerhetstiltak i Rælingen, innspillene blir tatt med videre i
arbeidet med planen.
 Ekstra bevilgning ble gitt av Statens vegvesen til
etablering av fartshump i Øvre Rælingsveg ved
Slynga.
Trafikksikkerhetsforum
Det er avholdt 2 møter i trafikksikkerhetsforum.
Trafikksikkerhetsforum er representert ved Fet og
Rælingen lensmannskontor, Statens vegvesen,
representant for rektorer, utbyggingsservice,
kommunalteknikk.

Økonomi
Regn
2013
060400 Trafikksikkerhetsplan
419
65011 Kryss Slynga
13
65012 Korttidspark. Fj.by skole
0
65013 Krokenvegen
0
65019 Smestad gangsti
0
65020 Veglys Sagb. - deteksjon
0
65021 Veglys Sagb. - utskifting
0
65022 Veglys Rud - deteksjon
0
65023 Veglys Rud - utskifting
0
060401 Trafikksikring Sandbekken 0
Sum
432

Akk
regn
916
202
207
36
-300
0
27
23
77
218
1 406

Akk
bud
1 850
0
0
0
319
0
0
0
0
250
2 419

Disp
934
-202
-207
-36
619
0
-27
-23
-77
32
1 013

Det er forventet å benytte disponible midler til videre
oppfølging av trafikksikkerhetsplanen, samt inndekking
av egenandel ved nye aksjon skolevei-tiltak.
Følgende tiltak er:
Nytt fortau Støtterudvegen
Etablering av avsettingslomme Blystadlia skole
80 % av tiltakene dekkes av aksjon skoleveimidler,
20 % egenandel dekkes av Rælingen kommune.
Revisjon av Trafikksikkerhetsplanen
50 % av tiltaket dekkes av aksjon skoleveimidler,
50 % egenandel dekkes av Rælingen kommune.
Etablering av fartshump i Øvre Rælingsveg ved Slynga
Prosjektet delfinansieres av Statens vegvesen.

Farlig skolevei
Arbeide med og kartlegge enkeltsaker vedrørende
farlig skolevei pågått gjennom året., dette for å kunne
gi vedtak om skoleskyss.

103

Årsberetning 2013

060410 – Parkeringsregulering
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Som en oppfølging av gjeldende hovedplan vei og i
tråd med revidert hovedplan er det utarbeidet et
opplegg for å håndtere stans- og parkeringsbestemmelser i kommunen. Rådmannen vurderer at
dette ville styrke fremkommelighet og trafikksikkerhet i
kommunen.

Økonomi

060410 Parkeringsregulering
Sum

Regn
2013
270
270

Akk
regn
270
270

Akk
bud
270
270

Status
Det er ansatt 2 trafikkbetjenter i 30 % stillinger, det er
anskaffet en parkerings bil, samt terminaler og
nødvendige programmer.
Håndheving av feilparkerte biler ble oppstartet 1.
september 2013, det ble lagt vekt på god informasjon
gjennom avis og på hjemmesiden til kommunen, det
har også blitt utstedt advarselslapper og informasjonsfoldere på de feilparkerte bilene, dette for å iverksette
parkeringshåndhevingen over tid, slik at innbyggere
har mulighet til å innrette seg i forhold til parkering på
egen eiendom.
Kommunen har fått mange henvendelser om hvor
man kan parkere lovlig. Vi har gitt råd til hvor det kan
etableres nye parkeringer, og er rådgivende i forhold
til regelverk.
Det er innledet et samarbeid med Kredinor for
gjennomføring av inndrivelse av parkeringsbøter, og
klagebehandling av enkeltsaker.
Parkeringsileggelser vil bli igangsatt januar 2014.
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Disp
0
0

