Om Rælingen kommune
6 barneskoler og 2 ungdomsskoler,
med til sammen 2 076 elever.
Blystadlia skole og barnehage er
rehabilitert i 2013.
8 kommunale og 9 ikke-kommunale
barnehager med til sammen 1 095
barn. Sannum barnehage er utvidet
med en friluftsavdeling i 2013.
2 omsorgssentre og 5 samlokaliserte
enheter med utleieboliger. Ny enhet
opprettet i 2013: ”Tjenestekontoret for
helse og omsorg”, som behandler alle
søknader om helse- og omsorgstjenester.
Nytt sorteringsanlegg tatt i bruk hos
interkommunalt samarbeid om avfallsforedling, ROAF.

Årsberetning 2013
Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014
Fullstendig versjon finnes på kommunens
hjemmeside under ”Planer og samfunn”.
Organisasjonskart finnes på kommunens
hjemmeside under ”Organisasjon”.

Antall årsverk: 803
Antall ansatte: 1 527
Sykefravær: 7,6 %
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Antall innbyggere: 16 806
Nabokommuner: Skedsmo, Enebakk,
Fet og Lørenskog.
Areal: 71 km2
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Rælingen kommune 2013
Kultur og fritid

Samfunn

Økonomi

Planlagt utvidelse av alpinbakke, langrennsløyper og hoppbakke i Marikollen idrettsanlegg.

Befolkningsvekst på 2,4 % i 2013, godt
over landsgjennomsnittet på 1,1 %. Høy
utbygging, spesielt på Smestad og
Hektner.

Godt økonomisk resultat i 2013, som
blant annet kommer av positive avvik
innen skatt, finans, lønnsavsetning og
pensjon.

Revidert kommuneplanens samfunnsdel,
og igangsatt arbeid med 4 kommunedelplaner innen kulturminner, klima, trafikksikkerhet og landbruk. To reguleringsplaner igangsatt tilknyttet Marikollen.

Det ble gjennom året gjort betydelige
avsetninger til disposisjonsfond, både
fjorårets og årets overskudd.

Rehabilitert to kunstgressbaner i Marikollen
idrettsanlegg, og ny 11’ kunstgressbane er
prosjektert.
Åpnet for utleie av Marikollen bad til barnebursdagsarrangementer.
Rælingen bibliotek, lokalisert på rådhuset, er
pusset opp og opplever økt besøk med ny
planløsning og større areal for publikum og
tilbud om digitalt utlån.
Myrdammen friluftsområde har økt
tilgjengelighet med utvidet badeplass, bord
og utegriller og ny turvei fra Nordby skole til
Myrdammen.
Prosjektert renovering av Åmotdammen
friluftsområde, med rydding av vegetasjon,
belyst turvei, nytt toalettanlegg og badebrygge.
Rælingen bygdetun har mange utstillinger
og arrangementer, og har økt besøkstall i
helgene i sommerhalvåret.
Skiløyper er utvidet til 59,3 kilometer og
store deler kjøres opp med dobbeltspor.

Aktive prosjekter
”Prosjekt Rælingsskolen” er et kvalitetsprosjekt for kommunens skoler. Hovedfokus er innføring av felles verktøy og
skal gi bedre læringsresultater på sikt.
”Saman om ein betre kommune” er et
statlig prosjekt med sykefravær,
kompetanse og rekruttering som tema.
For Rælingen skal dette blant annet
resultere i en strategisk kompetanseplan.
Miljøprosjektet ”Renofil” har blant annet
aktiviteter i skoler og barnehager og skal
engasjere innbyggerne til aktivt miljøarbeid.

Disposisjonsfond: 81,9 millioner
Lånegjeld: 1,1 milliard
Lånegjeld per innbygger: kr 54 000,-.
Netto driftsresultat: 2,9 %.
Investeringer (tall i millioner):

