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Innledning
Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir en
oppsummering av året sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet.
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen skal ifølge
kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 som et minimum inneholde opplysninger om:
- Økonomisk stilling og resultat av virksomheten (ivaretatt gjennom «Økonomidel»)
- Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard (ivaretatt gjennom «Organisasjon og
tjenesteutvikling»)
- Tiltak og tilstand innen likestilling og diskriminering (ivaretatt gjennom «Organisasjon og tjenesteutvikling»)
- Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett (ivaretatt gjennom «Økonomidel»)
- Resultat av virksomheten i interkommunale samarbeid der kommunen har hovedkontor (ivaretatt gjennom
enhetssidene til Rådmannskontoret (for Samhandlingskontoret) og Øyeren IKT)
Årsberetningen har følgende inndeling:
 Om Rælingen
 Fellesdel
 Økonomidel
 Plandel
 Enhetsdel
 Prosjektdel
 Interkommunale samarbeid
Om Rælingen
En kort presentasjon av Rælingen som bostedskommune og organisasjon.
Fellesdel
Denne delen beskriver hovedtrekk i kommunens befolkningsutvikling, redegjør for visjon, verdier og
overordnede hensyn, samt hovedområder og satsingsområder med tilhørende styringsmål og
styringsindikatorer. Hovedområdet «organisasjon og tjenesteutvikling» har et utvidet innhold knyttet til
interne og eksterne rapporteringsbehov i årsberetningen.
Økonomidel
Kapittelet følger opp vedtatt årsbudsjett fra gjeldende handlingsprogram med justeringer. Kapittelet
inneholder en redegjørelse for kommunens økonomiske stilling og vesentlige budsjettavvik.
Plandel
Plandelen viser en oversikt over alle vedtatte planer og strategidokumenter, en oppsummert status over
planer og strategidokumenter som er under revidering, samt en gjennomgang av vesentlige planer og
strategidokumenter som er vedtatt i løpet av året. I tillegg rapporteres det på tiltak i vedtatte
kommunedelplaner på egne plansider.
Enhetsdel
Enhetsdelen viser hvordan enhetene har hatt utvikling på kommunens utviklingsområder i året som har gått.
Sidene beskriver viktige hendelser gjennom året, enhetens kjerneoppgaver og status på økonomi, årsverk
og sykefravær.
Prosjektdel
Prosjektdelen viser de aktive investeringsprosjektene. Sidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse, status på
tiltak i perioden og en økonomisk status. De økonomiske tabellene inneholder et ettårig og et akkumulert
perspektiv, da mange investeringsprosjekter strekker seg over flere år.
Interkommunale samarbeid
Sidene viser en status på de største interkommunale samarbeidene Rælingen kommune deltar i, samt
Rælingen kirkelige fellesråd.
Vedlegg
Vedlegg til årsberetningen er årsregnskapet. Dette er den forskriftsmessige oppstillingen av resultat og
balanse med noter.
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Om Rælingen
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.

Figur 1a – Organisasjonskart 2014
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Antall innbyggere i Rælingen kommune ved utgangen
av året er 17 185. Dette er en økning på 2,3 % i
2014, og utgjør en vesentlig høyere vekst enn
landsgjennomsnittet på 1,1 %. 130 nye boenheter ble
tatt i bruk i 2014.
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Fjerdingby
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Rælingen kommune har 6 barneskoler og 2
ungdomsskoler. Antall barn i skolene er 2 152, en
økning på 76 elever fra året før.
Kommunen har også 9 kommunale barnehager og 9
ikke-kommunale, hvorav 2 er familiebarnehager.
Antall barn i kommunale barnehager er 603 og antall
barn i ikke-kommunale barnehager er 522. Dette er
en samlet økning på 31 barn fra året før.
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleieboliger og drifter 5 samlokaliserte enheter med
utleieboliger. Antall mottakere av institusjons- og
hjemmetjenester er 539, en økning på 38 fra året før.
Kommunen er den største arbeidsgiveren. Antall
årsverk i Rælingen kommune ved utgangen av året
er 859 fordelt på 1 208 ansatte. Dette er en økning på
55,9 årsverk i 2014. Sykefraværet i Rælingen
kommune i 2014 var på 8,6 %, 1,1 prosentpoeng
høyere enn i 2013.
Det økonomiske resultatet for 2014 viser balanse.
Netto driftsresultat utgjør 1,9 % av brutto driftsinntekter. Størrelsen på disposisjonsfondet er ved
utgangen av året på 46,7 mill. Netto lånegjeld pr.
innbygger er kr 54 912,-.

Kultur- og
fritidsenhete
n

Enhet familie
og helse

Kommunalteknikk

Sannum
barnehage

NAV

Utbyggingsservice

Løvenstad
skole

Elgen
barnehage

Hjemmebaserte
tjenester

Øyeren IKT

Nordby
skole

Løvlia
barnehage

Institusjonstjenester

Eiendomsenheten

Rud
skole

Lilleborg
barnehage

Tilrettelagte
tjenester

Marikollen
ungdomsskole

Torva
barnehage

Tjenestekont
oret for helse
og omsorg

Sandbekken
ungdomsskole

Blystadlia
barnehage

Smestad
skole

Løvenstad
barnehage

Heimen
barnehage

Figur 1b – Fakta om Rælingen
Antall innbyggere: 17 185
Nabokommuner: Skedsmo, Enebakk, Fet og
Lørenskog
Avstander: Oslo 23,3 km, Gardermoen 37,6 km og
Lillestrøm 4,4 km
Areal: 71 km2
Strandlinje: 19 km langs Nitelva og Øyeren
Høyeste punkt: Barlindåsen 398 moh

Ny enhetsleder i 2014 Gina Kveen (rektor
Sandbekken ungdomsskole).
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Fellesdel

Fjerdingbydammen
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Befolkningsutvikling
Ved utgangen av 2014 er befolkningen vår økt til
17 185 innbyggere. Dette er en økning på 379
innbyggere fra utgangen av 2013. Dette gir en
befolkningsvekst for 2014 på bortimot 2,3 %, og er på
nesten samme nivå som året før.
Diagrammene 1a og 1b viser befolkningsutviklingen
de siste 3 årene fordelt på vekstkomponentene, og
befolkningsveksten for det siste 10-året.
Veksten har vært spesielt høy første halvår 2014.
Nettoinnflyttingen var meget høy i 2. kvartal, og er
den enkeltfaktoren som har slått ut sterkest på samlet
vekst for 2014.
Utflyttingen i 2. halvår var vesentlig høyere enn i 1.
halvår. Dette bidrar til et meget lavt nivå på nettoinnflytting siste halvåret. Bortimot 90 % av årets
positive nettoinnflytting er knyttet til 1. halvår.
Svingningene sier noe om mobiliteten i vår befolkning
samt boligbyggingens betydning for vekstgraden.
Fødselsoverskuddet er meget høyt i 2014, og skyldes
en kombinasjon av flere fødte og færre døde enn de
to foregående år. Fødselsoverskuddet er høyere i 1.
halvår enn i 2. halvår. Det er en noe høyere andel
fødsler i 1. halvår enn i 2. halvår i alle årene 20122014, men med en noe økt tendens i 2014.

Tabell 1a – Befolkningsutvikling 2014, endringer
gjennom året
Fødte
243
Døde
-82
Fødselsoverskudd
161
Innflytting
1 686
Utflytting
-1 464
Nettoinnflytting
222
Befolkningsvekst
379
Innbyggere
17 185
Kilde: SSB

Tabell 1b – Befolkningsutvikling, aldersfordelt
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-66 år
67-79 år
80-89 år
over 90 år
Innbyggere

2013
230
1 183
1 503
628
818
10 588
1 447
349
60
16 806

2014 Vekst
235 2,2 %
1 226 3,6 %
1 576 4,9 %
618 -1,6 %
800 -2,2 %
10 800 2,0 %
1 517 4,8 %
347 -0,6 %
66 10,0 %
17 185
2,3 %

Antall innbyggere ved utgangen av året.

Diagram 1a – Befolkningsvekst, hovedkomponenter

Befolkningens endringer gjennom året 2014 og
aldersfordeling er vist i tabellene 1a og 1b.
Veksten i gruppa over 90 år har vært høy. Veksten i
den yngste eldregruppa (67-79 år) ligger over totalvekstnivået, men har en noe lavere veksttakt i 2014
enn i 2013. Veksten i voksengruppa er på 2 %, og
dette er betraktelig høyere enn det pleier å være.
Antall barn i barnehage- og barneskolealder vokser
mer enn totalvekstnivået. Barneskolegruppa har i
2014 vokst med om lag tilsvarende vekst i % som i
2013. Veksten i gruppa førskolealder har en noe
høyere veksttakt i 2014 enn i 2013.

Diagram 1b – Befolkningsvekst siste 10 år

Det er et innvandringsoverskudd i alle kvartaler
gjennom året 2014. Positiv nettoinnvandring har vært
den gjennomgående situasjonen i alle kvartaler de
siste tre årene, men på varierende nivå.
Andelen av innvandrergruppa med bakgrunn fra
Europa (unntatt Tyrkia) har økt noe i 2014, sett i
forhold til nærmeste foregående år.
Det er ved utgangen av året 3 678 innbyggere med
innvandrerbakgrunn, en økning på 200 personer fra
året før. Dette utgjør 21,4 % av vår befolkning.
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Visjon, verdier og overordnede hensyn
Visjon
Visjonen er et verbalt uttrykk for det kommunen vil
være i møte med sine innbyggere og omverden, og
for den overordnede betydningen av kommunens
virksomhet. Kommunens visjon skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene
og den kommunale virksomheten.
Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og
livskvalitet, trivselskommunen er summen av helsefremmende lokalsamfunn. Trivsel fremmes i
ivaretakende nærmiljøer og når bærekraftige,
langsiktige hensyn blir tatt til mennesker og miljø.

Visjon
Trivselskommunen med nærhet til Østmarka
og Øyeren.

Verdier
 Respekt for enkeltmennesket
 Ansvarlighet
 Redelighet

Overordnede hensyn
Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens fysiske
fortrinn og særpreg. En naturgitt forutsetning blir
viktig og meningsfull når den betyr noe i møtet med
innbyggerne. Dette gir føringer for kommunens
virksomhet og for hvordan vi tilrettelegger for bruk og
opplevelse og for tilgjengelighet.






God folkehelse i befolkningen
Trygt og sikkert lokalsamfunn
Bærekraftig miljø- og klimautvikling
Langsiktig forvaltning av kommunens
ressurser

Verdier
Kommunens verdigrunnlag er grunnleggende verdier
og holdninger som preger alle ansatte i Rælingen
kommune.
Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det
enkelte mennesket i alt vårt arbeid, vi er lydhøre for
andres behov og bidrag, og for oss har alle
mennesker lik verdi.
Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan stå
for og begrunne, og vi er forpliktet som en del av
organisasjonen.
Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å
bygge positiv kultur og nå felles mål.
Overordnede hensyn
Løpende drift, forvaltning og planlegging skal bygge
på grunnleggende, viktige prinsipper i organisasjonen
og for samfunnsutviklingen. Dette er hensyn som skal
vurderes og sikres gjennomgående i den kommunale
forvaltningen, og som skal synliggjøres i saksbehandling og planlegging.
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Hovedområder og satsingsområder
Hovedområdene i kommuneplanen skal bygge
oppunder vår visjon og overordnede hensyn og
inneholder samlet 10 satsingsområder, med
styringsmål og strategier.
3 tematiske hovedområder er prioritert for
planperioden:
 Trivsel, livskvalitet og folkehelse
 Utbygging, transport og klima
 Organisasjon og tjenesteutvikling
Kommuneplanens innretning gjennom hovedområder
og satsingsområder tar utgangspunkt i nåværende og
framtidige utfordringer og samfunnstrekk, i
kommunens helhetlige rolle og samfunnsansvar, på
samspillet mellom tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling samt på kommunens visjon og ønsket
overordna utvikling framover.

Hovedområder og satsingsområder
Trivsel, livskvalitet og folkehelse
 Tverrfaglighet og samhandling i
folkehelsearbeid
 Livsstil og sunne valg
 Trygghet, mestring og læring
 Nærmiljø og tilhørighet
 Natur, kultur og aktivitet
Utbygging, transport og klima
 Areal- og transportutvikling
 Klimahensyn
Organisasjon og tjenesteutvikling
 Tjenesteutvikling
 Kompetanse
 Organisasjonskultur

Hovedområdene representerer både en helhetstenkning og en prioritering av vektlagte tema. Valg av
hovedområder skal også bidra til å videreutvikle
sammenhengen i kommunens totale plan- og
styringssystem.
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse
Utviklingsarbeid i perioden
Folkehelsedagen ble arrangert i Marikollen for første
gang i august 2014, i sammenheng med kulturuka,
med deltakelse fra flere idrettslag/frivillige foreninger.
Dette er en dag fylt med aktiviteter for hele familien
og informasjon om organisasjonene. Partnerskapsavtale om folkehelse med frivillige organisasjoner er
evaluert, og samarbeidet er utvidet.
Rælingstrimmen ble igangsatt høsten 2014. I
samarbeid med frivillige foreninger og ildsjeler er
trimpostkasser hengt opp ved turmål av ulik
vanskelighetsgrad. Det er lagt vekt på også å ha
turmål med tilgjengelighet for rullestolbrukere og
barnevogner.

Styringsmål T1 - Tverrfaglighet og samhandling i
folkehelsearbeid
Tverrfaglige og kunnskapsbaserte
arbeidsformer som gir et effektivt
folkehelsearbeid.

Styringsmål T2 - Livsstil og sunne valg
Livsstil som gir god livskvalitet og
styrker fysisk og psykisk helse.

Styringsmål T3 - Trygghet, mestring og læring
Oppvekstmiljø og levekår som gir
mestring og trygghet.

Det er etablert en sentral folkehelsegruppe med
kommuneoverlegen, samfunnsplanlegger, enhetsleder for kultur og enhetsleder for familie og helse.
Gruppa har ansvar for å sikre at folkehelseperspektivet er representert i plan- og styringsarbeid
og i praktiske tiltak.

Styringsmål T4 - Nærmiljø og tilhørighet

Arbeidet med å utvikle et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid er igangsatt, og en
folkehelseoversikt som gir grunnlag for videre
planlegging vil bli ferdigstilt i 2015.

Styringsmål T5 - Natur, kultur og aktivitet

I 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. Vi har tro på at dette styrker tilhørigheten
og bidrar til integrering og at flere deltar aktivt i sitt
nærmiljø. I 2014 var mange av arrangementene
preget av grunnlovsjubileet.

Innbyggere som deltar i samfunnsliv og
har tilhørighetsfølelse.

Mangfold i tilbud som gir mulighet for
livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet.

Det er etablert tradisjon for et felles 17. maiarrangement ved ØRK. Flere foreninger og Rud skole
samarbeider nå om dette. Oppslutningen har vært
økende hvert år, og det kommer 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 arrangementer.
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På fritidsarenaen er nå korpset, en fotballklubb og
ungdomshuset med. Marikollen ungdomsskole hadde
besøk av MOT-turneen, en stor norsk ungdomsturne
inklusive konsert, som ble holdt sammen med
elevene.
Rælingen kulturråd er et fellesorgan for alle kulturorganisasjoner i kommunen. Rådet skal beskjeftige
seg med saker som angår helheten i kommunens
kulturliv. De deltakende foreningene blir kjent med
hverandres virksomhet og aktiviteter, og samarbeider
om konferanser og arrangementer. Kulturrådet har 19
medlemsorganisasjoner.
Rælingen idrettsråd er et fellesorgan for idretten i
kommunen. Idrettsrådet representerer alle idrettslag i
kommunen som er medlem av Norges idrettsforbund,
og i 2014 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. Idrettsrådet skal forsøke
å se helheten i idrettslivet og hjelpe kommunen med
å ta beslutninger til beste for alle idrettslag.
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 2014, og har
flere tiltak rettet mot gruppen. Det inviteres til
aktiviteter i kulturuka og andre lokale arrangementer.
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. Nærmiljøanlegget ved
Blystadlia skole og BMX-banen på Nordby skole ble
offisielt åpnet i kulturuka i 2014.
Kommunen startet i 2014 opp arbeidet med å
etablere seg som «Trafikksikker kommune». Arbeidet
er forankret i pågående revisjon av Kommunedelplan
trafikksikkerhet. For å bli godkjent som Trafikksikker
kommune må kommunen tilfredsstille ulike kriterier
som er satt av Trygg Trafikk. Arbeidet skal være
langsiktig og systematisk. I 2014 har arbeidet
konsentrert seg om barnehage og skole.
Aktivitet for alle er en fadderordning som ble opprettet
i 2014 av kultur- og fritidsenheten og tjenestekontoret
for helse og omsorg. Hovedmålgruppen er
mennesker med lettere psykiske lidelser (angst,
depresjoner), ufrivillig ensomme etc, men tilbudet er
åpent for alle. Hensikten er å integrere flest mulig i
kommunens ordinære lag og foreninger. Brukere av
ordningen får tildelt en fadder i den foreningen de
ønsker å delta i, slik at de kan få fysisk bistand, hjelp
til sosial integrering eller annen tilrettelegging på en

enkel og diskret måte. Tilbudet skal skape trygghet på
fritidsarenaen for mennesker som har noe høyere
terskel for å delta i organiserte aktiviteter.
Åmotdammen friluftsanlegg ble offisielt åpnet i 2014.
Turveien fra Sandbekkstua til Åmotdammen er lyssatt
og badeplassen har fått nytt toalettanlegg.
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.
Revisjon av arbeidet med Kommunedelplan idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv ble igangsatt i 2014. Tema som vil
være sentrale i arbeidet er blant annet:
 Mulighet for friluftsliv og ferdsel i naturen
 Tilrettelegging, inkludering og mangfold
 Oppvekst og nærmiljø
Kommunen gjennomførte i 2014 undersøkelsen
Ungdata for elever på 8.-10.trinn. Ungdata kartlegger
hvordan ungdom i kommunen beskriver sitt forhold til
foreldre, venner, skole, bruk av rusmidler, doping,
databruk, aktiviteter, psykisk helse mm. Ungdata er ledd
i myndighetenes arbeid for å styrke folkehelse.
461 elever besvarte undersøkelsen, noe som tilsvarer
en svarprosent på 77 %. Resultatene av undersøkelsen
ble presentert for administrasjonen, kommunestyret og
de politiske komiteene. Resultatene samsvarer med
øvrige data kommunen har tilgang på; fra både politiet
og barnevernet og fra erfaring tjenestene har.
SafiR-utvalget skal følge opp disse temaene videre:
 Vold og psykisk helse
 Aggresjon blant ungdom
Ungdomsmiljøet og samarbeid mellom politi, skoler og
øvrige kommunale tjenester er tatt opp som tema i løpet
av året. Politiet er invitert på tverrfaglige møter på
ungdomsskolene. Skolene og øvrige tjenester gir
tilbakemelding på at de har en god dialog og samarbeid
med politiet.
Psykologtjenesten har laget et undervisningsopplegg
som de tilbyr ungdomsskolene. Det er et opplegg for
9. trinn om mestring av psykisk helse. Lærerne vil også
delta i undervisningen.
Arbeidet i nærmiljøgruppa er evaluert og foreslått
nedlagt. I tiden etter at SafiR ble etablert, har økt
samarbeid mellom kulturenheten og de frivillige samt
implementering av veileder for nærmiljøanlegg redusert
behovet for nærmiljøgruppa. FAU og SU ved skoler og
barnehager utfordres til å ivareta nærmiljø-gruppas
fokus på å sette i gang mindre tiltak i nærmiljøet.
Forøvrig ivaretar kulturenheten behovet for gjensidig
informasjon mellom lag og foreninger og kommunen
gjennom å invitere til folkemøter.
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SafiR-utvalget har i 2014 delt ut midler til to skoler, til
et MOT-arrangement og til fakkeltoget mot mobbing.
Fakkeltoget mot mobbing var et arrangement initiert
av Frivillighetssentralen (gjennomført tidlig i 2015).
SafiR vil hvert år gjennomgå statistikk for barnevern,
kriminalitet, rus og ungdomsledighet. SafiR gir innspill
til planer som berører barn og unges oppvekstmiljø.
SafiR er godt representert i referansegruppa som
jobber med trafikksikkerhetsplanen (trafikksikkerhetsforum).
Det er gjennomført kurs i veileder for tverrfaglige
møter høsten 2014. Det er nedsatt en gruppe i enhet
familie og helse som skal jobbe med å implementere
opplæringen i «Hjelp som nytter».
Via nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom har
det blitt mulig å tilby barn og unge ferietilbud og
ukentlige aktivitetstilbud. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Barne-, ungdomsog familiedirektoratet forvalter ordningen. Flyktningeog inkluderings-tjenesten og barnevernet har bistått
med å formidle tilbudet til barn og unge som ikke har
økonomiske forutsetninger til å være med på noe i
ferien. Det søkes om videreføring og utvidelse av
tiltaket i 2015.
Smittevernarbeidet har vært preget av flere tilfeller
med MRSA-smitte hos beboere i institusjonstjenesten. Helseadministrasjonen har bistått med
faglige råd og veiledning.
I arbeidet med miljørettet helsevern er fortsatt
hovedfokus godkjenning av barnehager og skoler.
Pr 31.12.2014 er 5 av 9 skoler endelig godkjente, og
14 av 18 barnehager endelig godkjente. Det er
igangsatt tilsynsbesøk, med sikte på at hver skole og
barnehage skal føres tilsyn med hvert 3. år.
Frafall i skole og manglende fullført videregående
skole er et samfunnsproblem, og kan være en
risikofaktor i forhold til å utvikle problemer videre i
livet. De elevene som ikke fullfører videregående
skole, har ofte tidligere i oppveksten hatt et relativt
stort fravær. Kommunen følger opp fraværsveilederen knyttet til oppfølging og rask hjelp
gjennom tverrfaglig og tverrenhetlig innsats. Tyngden
av tiltak i veilederen er rettet mot skole, men tilnærmingen starter tidlig i helsestasjon og barnehage.
Ny Giv er en nasjonal satsing for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående
opplæring. Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut
skoleåret 2015/16. Utdanningsdirektoratet har i
samarbeid med fylkeskommunene etablert et
indikatorsett for å vurdere tilstand og måloppnåelse i
arbeidet med å øke gjennom-føringen. Rælingen
kommune følger opp Ny Giv.

Gjennom arbeidet med opprettelsen av det nye dagaktivitetstilbudet i Rælingen har fokus på livskvalitet vært
sentralt. Innbyggere som blir henvist til ROAS vil få
tilbud om et pakketilbud der økonomisk rådgivning,
kostholdsveiledning, opplæring i basisferdigheter,
praktisk arbeidstrening og jobbsøk inngår. Dette underbygger vår tro på aktivitet som helsefremmende og viktig
for den enkeltes mestring av eget liv.
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet ble vedtatt
i 2014 og skal gi økt kunnskap om situasjonen til de
vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet, samt sikre
en boligmasse som er bedre tilpasset målgruppens
behov. Det er et hovedmål at innbyggerne skal
disponere en god og egnet bolig med tilfredsstillende
standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Det er en nøye
sammenheng mellom hvordan kommunen ivaretar sine
innbyggere i forhold til behovet for generelle velferdstjenester og hvordan den boligsosiale statusen i
kommunen er til enhver tid. Det boligsosiale arbeidet
omhandler både kommunens virksomhet for å skaffe
bolig og de aktiviteter som bidrar til at personen kan
beholde sin bolig. Det er også klare sammenhenger
mellom den generelle boligpolitikken og kommunens
boligsosiale virksomhet. Rammebetingelsene for det
boligsosiale arbeidet, og ikke minst hvor mange som får
behov for bistand, påvirkes i stor grad av beslutninger av
mer overordnet karakter.
Ungdom og andre som etablerer seg på boligmarkedet
møter store utfordringer. Krav til egenkapital og inntekt
gjør det krevende for mange unge å etablere seg i egen
eid bolig. Stor etterspørsel etter utleieboliger fører til
høye priser og skarp konkurranse.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten er aktive overfor det
private boligmarkedet. Likevel vil det måtte regnes med
at flyktninger i stor utstrekning må få dekket sitt
boligbehov gjennom en kommunal utleiebolig.
Enkelte av innbyggerne som kommunen har et særlig
ansvar for å bistå med å skaffe og beholde en egnet
bolig til, har betydelig utfordringer når det gjelder boevne
og atferd. Dette gjelder særlig personer med rusproblematikk, ofte i kombinasjon med en psykisk lidelse. Det
har vist seg å være svært krevende å finne løsninger for
denne gruppen innenfor dagens boligmasse.
Alkoholpolitisk plan ble vedtatt i 2014. Kommunen har
som mål å begrense skader ved bruk av alkoholvarer
(eksempelvis begrense tilgjengeligheten) samt å arbeide
for å kontrollere at salgs- og serveringssteder ikke
etableres i den hensikt å bedrive økonomisk kriminalitet.
Det skal blant annet skapes gode holdninger blant barn
og unge med tanke på fore-bygging av alkoholskapte
lidelser og samfunns-problemer. Foreldre skal bevisstgjøres som gode rollemodeller for sine barn på rusmiddelområdet. Det skal skapes rusfrie samlingssteder
både for barn, ungdom og voksne.
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Styringsindikatorer

Diagram 1a – Andel av tettstedsbefolkningen med trygg
tilgang til nærturterreng

Livsstil og sunne valg
Andel av tettstedsbefolkningen1 med trygg tilgang2 til
nærturterreng
Indikatoren gir uttrykk for tilgjengelighet. Tilgang til
nærturterreng gir mulighet for fysisk og psykisk
rekreasjon, og er et viktig kriterium for et miljøvennlig
tettsted. Trygg tilgang og nærhet gjennom gangmulighet gir lav terskel for å benytte naturområder, for
mange grupper. Det gir mulighet for fysisk aktivitet og
friluftsliv i hverdagen.
I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til natur- og
grøntområder som en vesentlig del av kommunens
identitet og visjon og som et vesentlig innsatsområde
i vårt planarbeid.
Nærturterreng er definert som store naturområder større enn 200 dekar. Kravet til gangavstand er
500 meter for nærturterreng.

Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB

Diagram 1b – Andel av tettstedsbefolkningen med trygg
tilgang til rekreasjonsareal

Indikatoren er målt i 2013, og viser at 51 % av
Rælingens befolkning har trygg tilgang til nærturterreng. Dette er en noe høyere andel enn
gjennomsnittet for Akershus.
Andel av tettstedsbefolkningen med trygg tilgang
til rekreasjonsareal
Indikatoren gir uttrykk for tilgjengelighet. Tilgang til
rekreasjonsareal er viktig for befolkningens velvære
og utvikling. Spesielt har det vist seg at barn med
tilgang til naturomgivelser som innbyr til variert
aktivitet har bedre motorisk utvikling enn barn som
bor i mer tilrettelagt og funksjonsbestemt miljø.

Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB

I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til natur- og
grøntområder som en vesentlig del av kommunens
identitet og visjon og som et vesentlig innsatsområde
i vårt planarbeid.
Rekreasjonsareal er definert som naturområde av en
viss størrelse - minst 5 dekar. Kravet til gangavstand
er 200 meter for rekreasjonsareal.
Indikatoren er målt i 2013, og viser at 53 % av
Rælingens befolkning har trygg tilgang til
rekreasjonsareal. Dette er en noe lavere andel enn
gjennomsnittet for Akershus.
Andelen barn og unge (under 20 år) er tilsvarende
målt, og viser også en andel på 53%. Denne andelen
bør det spesielt tilstrebes å øke framover.

1

Tettstedsbefolkningen i Rælingen 2013: 95,7 % (kilde: SSB).
Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan nå arealet på en trygg måte, ved å ferdes langs stier, gang- og
sykkelveger eller bilveger med lite trafikk og lav fartsgrense. Gangavstand er satt som krav.
2
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Trygghet, mestring og læring

Diagram 1c – Trivsel på 7. trinn

Gjennomsnittlige resultater trivsel på 7. trinn3
Indikatoren gir uttrykk for trivsel og viser elevenes
generelle trivsel på skolen, målt gjennom elevundersøkelsen. Trivsel på skolen er en av en rekke
faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære,
og dermed deres evne til å mestre de utfordringene
skolehverdagen gir. Indikatoren er sist målt for skoleåret 2014/20154. Gjennomsnittlig resultat for trivsel
blant elevene på 7. trinn i Rælingen har ligget jevnt
på 4,4 de siste årene. Dette er på samme nivå som
gjennomsnittet for Akershus. Skalaen går fra 1 til 5,
der 5 er best.
Gjennomsnittlige resultater mobbing på 7. trinn3
Indikatoren gir uttrykk for mobbing, målt gjennom
elevundersøkelsen. Indikatoren er sist målt for
skoleåret 2014/2015, og viser at gjennomsnittlig
resultat for mobbing blant elevene på 7. trinn i
Rælingen er 1,2. Dette er på samme nivå som
gjennomsnittet for Akershus. Skalaen går fra 1 til 5,
der 1 er best.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) - Elevundersøkelsen

Diagram 1d – Mobbing på 7. trinn

Forskning viser at barn som mobbes har opptil sju
ganger høyere risiko for psykiske plager enn barn
som ikke mobbes. Indikatoren er beregnet ut fra hvor
mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte
de blir mobbet. Den viser ikke antall elever som i
snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere
at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at
færre krysser av at de mobbes hyppig. Indikatoren
består av følgende spørsmål: Er du blitt mobbet på
skolen de siste månedene?
Gjennomsnittlige resultater nasjonale prøver på 9.
trinn3
Indikatoren gir uttrykk for læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for
læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Indikatoren er sist målt for skoleåret 2014/2015, og
viser at gjennomsnittlig resultat (skalapoeng) på
nasjonale prøver i Rælingen er 52 (lesing 52 og
regning 52). Dette er noe lavere enn gjennomsnittet
for Akershus (lesing 55 og regning 54).

Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) - Elevundersøkelsen

Diagram 1e – Nasjonale prøver på 9. trinn

Nasjonale prøver på 9.trinn skal kartlegge i hvilken
grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
de grunnleggende ferdighetene lesing og regning.
Nasjonale prøver beregnes og presenteres med en
ny metodikk fra og med skoleåret 2014/15.
Utdanningsdirektoratet presiserer at det ikke er mulig
å sammenlikne resultatene fra 2014 med fra tidligere
år.

3
4

Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten) – Nasjonale prøver

Indikatorene følges i kommunens årlige tilstandsrapport. I tilstandsrapporten fremkommer resultater også på skolenivå.
Spørsmålene i elevundersøkelsen ble revidert i 2013, og kan derfor ikke sammenliknes med tidligere undersøkelser.
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Andel ungdom med frafall i videregående skole
Indikatoren gir uttrykk for gjennomføringsgrad i
videregående opplæring (VGO). Det er dokumenterte
sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle
levekår og helse. Brukt med varsomhet og i
kombinasjon med annen kunnskap, kan indikatoren
antyde noe om risikoen for vedvarende levekårs- og
helseproblemer.

Diagram 1f – Andel ungdom med frafall i videregående
skole

Indikatoren er sist målt for skoleperioden 2011-135,
og viser at 25,9 % av elevene fra Rælingen6 har
frafall i videregående skole. Dette er betydelig høyere
enn gjennomsnittet for Akershus.
Ny Giv er en nasjonal satsing for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående
opplæring. Rælingen kommune følger opp Ny Giv.
Tallene for våre to ungdomsskoler inngår i
kommunens årlige tilstandsrapport, der hvert
avgangskull følges systematisk med hensyn til
gjennomføringsgrad.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank

Diagram 1g – Andel unge i aldersgruppen 18-24 år som
mottar sosialhjelp

Andel unge i aldersgruppen 18-24 år som mottar
sosialhjelp
Indikatoren gir uttrykk for risiko for helseproblemer.
Mottakere av sosialhjelp er en utsatt gruppe
psykososialt og materielt. De har ofte en mer
marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere
utdanning, lavere bostandard og større innslag av
helseproblemer enn befolkningen ellers.
Indikatoren er sist målt for perioden 2010-20125, og
viser at 4,2 % av Rælingens innbyggere i aldersgruppen 18-24 år mottar sosialhjelp7. Dette er noe
lavere enn gjennomsnittet for Akershus på 4,5 %.
Det har vært en forbedring siste periode i Rælingen.
Nav har jobbet målrettet med ungdom med
opprettelse av eget team og eget ungdomsrom for
drop-in. Effekten av dette er at flere unge har gått
tilbake til skole eller blitt formidlet til arbeidsgivere, og
har unngått å bli passive mottakere av sosialhjelp.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank

5

3-års glidende gjennomsnitt, dvs. gj.snitt for overlappende 3-årsperioder. Standardisert for kjønnssammensetning.
Det tas utgangspunkt i personens bostedskommune det året han/hun startet på grunnkurs i videregående opplæring.
7
Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. Reduserer påvirkning av ulik sammensetning (ved sammenligning).
6
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Nærmiljø og tilhørighet

Diagram 1h – Andel innbyggere som stemmer ved
kommunestyre- og stortingsvalg

Andel innbyggere som stemmer ved kommunestyreog stortingsvalg
Indikatoren gir uttrykk for deltakelse. Innbyggernes
deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet er
viktig for trivsel, psykisk helse og lokalsamfunnets
bærekraft. Indikatoren er viktig, fordi vi tradisjonelt
har hatt noen utfordringer knyttet til samfunnsdeltakelse og tilhørighetsfølelse.
Indikatoren er sist målt ved stortingsvalget i 2013, og
viser at 78,2 % av innbyggerne i Rælingen stemte
ved forrige valg. Dette er lavere enn gjennomsnittet
for Akershus.
Valgdeltakelsen er vesentlig høyere ved stortingsvalg
enn ved kommunestyrevalg, og denne forskjellen er
større i Rælingen enn i Akershus.
Andelen som stemmer ved kommunestyrevalg har
økt fra 2007 til 2011, og mer for Rælingen enn for
Akershus. Dette er en positiv trend (økning fra og
med kommunevalget i 2003), og kan si noe om
politisk engasjement og tilhørighet til lokalsamfunnet.

Kilde: SSB

Diagram 1i – Andel sysselsatte innvandrerkvinner fra
ikke-vestlige land

Andel sysselsatte innvandrerkvinner 8 fra ikke-vestlige
land9
Indikatoren sier noe om innvandreres grad av
integrering i lokalt samfunnsliv, der arbeidsliv er å
anse som vesentlig for deltakelse og tilhørighet.
Indikatoren er viktig, fordi Rælingen har en særs høy
andel innvandrere i sin befolkning. Andelen innvandrere fra den ikke-vestlige del av verden er
spesielt høy i Rælingen, sammenlignet med mange
andre kommuner.
Indikatoren er sist målt for 2013, og viser at 55,1 %
av kvinnene fra Rælingen er sysselsatt. Dette er en
noe høyere sysselsettingsandel enn for Akershus.
Syssel-settingsandelen i Rælingen har imidlertid gått
ned hvert år siden 2008 (første tilgjengelige år i
statistikken). Dette er en uheldig utvikling, som bør
følges framover.

Kilde: SSB

Det er ikke tilsvarende negativ utvikling for menn.
Forskjellen i sysselsettingsgraden mellom menn og
kvinner fra denne del av verden er høyere i Rælingen
enn i de andre kommunene i fylket.

8

Sysselsatte i aldersgruppa 15-74 år, i prosent av alle i aldersgruppa.
Landgruppe 2 (etter SSBs kategorier): Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania utenom
Australia og New Zealand.
9
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Utbygging, transport og klima
Utviklingsarbeid i perioden
Forslag til regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus ble lagt ut til offentlig ettersyn i
november. SNR har utarbeidet en felles uttalelse for
kommunene på Nedre Romerike. Sekretariatet for
plansamarbeidet har orientert alle kommunene som
blir berørt av planen flere ganger, både i drøftingsfasen og etter at høringsforslaget ble vedtatt utlagt til
offentlig ettersyn av Oslo kommune og Akershus
fylkesting. Forslaget er en strategisk plan som angir
en regional areal- og transportstruktur, og strategier
og retningslinjer som gir føringer for utvikling av
arealbruk og transportsystem. Forslaget inkluderer
handlingsprogram og følges av en konsekvensutredning.

Styringsmål U1 - Areal- og transportutvikling
Et areal- og transporteffektivt
utbyggingsmønster og utvikling av
områder med kvalitet.

Styringsmål U2 - Klimahensyn
Hensynet til mennesker og natur er
ivaretatt gjennom reduserte
klimagassutslipp, effektiv og fornybar
energibruk og ved tilpasning til et
endret klima.

Forslag til arealdelen til kommuneplanen ble ferdig
utarbeidet og politisk behandlet i kommunestyret før
sommeren 2014. Planen lå ute til høring frem til
oktober. Planen følger i stor grad opp nasjonale og
regionale føringer i forhold til areal- og transportutviklingen i hovedstadsområdet og ivaretar viktige
hensyn for kommunens utvikling fremover. Etter at
høringsperioden var utløpt behandlet kommuneplanutvalget planen i desember og innstilte da på at
kommunestyret skulle gjøre endringer i planen som
vil innebære ny høringsrunde i 2015.
Det pågår dialog med utbyggerinteresser i
Fjerdingbyområdet om utarbeidelse av felles
reguleringsplan for et større område som også
omfatter sentrumsområdet.
Regulering av Marikollen idrettspark og av
Brudalsvegen inn til Ramstadsjøen ble igangsatt.
Det ble gjennomført kartlegging av biologisk
mangfold og kulturminner sommeren 2014 i
forbindelse med reguleringen.
Utarbeidelse av ny kommunedelplan klima og energi
pågikk i hele 2014. Arbeidet har vært omfattende og
involvert ressurspersoner fra store deler av
kommunens virksomhet. I tillegg har det, i forbindelse
med planarbeidet, blitt gjort flere utredninger både
interne og eksterne. Det er gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse for hendelser forårsaket av
endringer i klima. Det er gjort en utredning av
undervisningsopplegg som dekker kompetansemål
innenfor tema klima og energi i kunnskapsløftet og
rammeplan for barnehage. Videre er det utarbeidet et
miljøprogram for bygg og anleggsprosjekter i
kommunal regi, samt gjort en utredning av potensielle
energikilder for kommunen.
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Utredningene vil, sammen med det øvrige arbeidet
med planen, resultere i forslag til målsettinger og
tiltak for å redusere negativ påvirkning på klima
gjennom bruk av kommunens ulike roller; som
myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for
planlegging, som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter, samt kunnskapsformidler.
Kommunen har i perioden jobbet med flere planer
som vil ha betydning for kommunens arealdisponering og samfunnsutvikling. Kommunedelplan
for kultur og kulturmiljøer, kommunedelplan for
landbruk, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv, kommunedelplan for trafikksikkerhet,
samt nye hovedplaner for vann og avløp, vei og
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er alle planer det er
arbeidet med i 2014. Flere av planene er kommunedelplaner og bærer derfor preg av å være tverrsektorielle. Det er også tydelige sammenhenger og
avhengigheter mellom enkelte av kommunedelplanene og temaplanene. Dette gjør at temaene
som behandles i de ulike planene i flere tilfeller
overlapper med hverandre. Det er derfor i arbeidet
med utarbeidelse av planene blitt lagt vekt på
gjennomgang av faglige og formelle grensesnitt og
samordning.

Diagram 2 – Nye boliger tatt i bruk siste 10 år

Kilde: Utbyggingsservice

Kommunen deltar i et nettverk for klimatilpasning i
regi av KS. Målsetting med nettverket er å få
oppdatert status om klimaendringene og
konsekvensene, utvikle og styrke strategiene/planene
for klimatilpasning, forbedre egen beredskapsplan
med gode tiltak og dele eksempler på gode tiltak og
arbeidsmetoder. Rælingen kommune har jobbet med
temaet klimatilpasning i forbindelse med kommunedelplan for klima og energi. Det er i den forbindelse
blitt utarbeidet en metodikk for gjennomføring av en
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Metodikken ble
benyttet i risiko- og sårbarhetsanalysen som er
gjennomført for hendelser forårsaket av endringer i
klima, som er en pilot for kommunens helhetlige
ROS. Erfaringer fra analysen vil bli brukt når
kommunen skal utarbeide en helhetlig ROS i 2015.
Renofil – miljøprosjekt har gjennomført konkurransen
telysjakten for barnehagene i Rælingen. Det var 10
barnehager som meldte seg på og vinneren vil bli
kåret i 2015. Prosjektgruppa har vært på omvisning
på det nye sorteringsanlegget på RoAF. Arbeidet
med Renofil – miljøprosjekt, har i 2014 vært rettet
mot at prosjektet skal over i drift fra 2015.
Boligveksten har hatt en markant økning de senere
år. Smestad er det området i kommunen som har den
sterkeste veksten med 113 av de totalt 130
boenhetene som er tatt i bruk i løpet av året.
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Styringsindikatorer

Diagram 3 – Antall innbyggere per elbil

Klimahensyn
Antall innbyggere per elbil
Indikatoren gir uttrykk for klimahensyn. De siste
tallene fra SSB som gjør beregninger av klimagassutslipp på lokalt nivå viser at nærmere 50 % av
Rælingen kommunes klimagassutslipp kommer fra
transport. Andelen er mye høyere enn andelen for
landsgjennomsnittet, som var på rundt 20 % i 2013. Å
begrense utslipp fra kjøretøy blir dermed en viktig del
av kommunens målsetting om å redusere klimagassutslipp. Overgang til alternative kjøretøy er en del av
denne jobben. Indikatoren er sist målt for 2014 og
viser at det i Rælingen er 120 elbiler i 2014. Fordelt
på 17 185 innbyggere blir dette 143 innbyggere per
elbil. Dette er høyere enn gjennomsnittet for
Akershus, men vesentlig lavere enn de seneste
årene.

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken
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Organisasjon og tjenesteutvikling
Utviklingsarbeid i perioden
Det foregår kontinuerlig utviklingsarbeid innenfor alle
kommunens tjenester, med økt fokus på tverrfaglige
bidrag. Det er for eksempel etablert samarbeid om å
utvikle bedre rutiner for arbeid med barn med
samspillsvansker i skolen, og samarbeid mellom
barnehagene og pedagogisk avdeling om spesialpedagogisk hjelp i barnehage.
Tjenestekontoret har hatt første år med helårsdrift, og
har fortsatt arbeidet med å utvikle rollen som
koordinerende enhet, et arbeid som fortsetter i 2015.
Plan mot vold i nære relasjoner er revidert, og gir
både oversikt over eksisterende tiltak og samarbeid
og viser behovet for fortsatt å videreutvikle gode
tverrfaglige rutiner og tiltak.

Styringsmål O1 - Tjenesteutvikling
Tjenester tilpasset behov og
kvalitetsstandarder, med god
ressursutnyttelse.

Styringsmål O2 - Kompetanse
Rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere og ledere som gir
organisasjonen riktig kompetanse.

Styringsmål O3 - Organisasjonskultur
En organisasjonskultur basert på
helhetsforståelse, et levende
verdigrunnlag og felles mål.

Tverrfaglig veileder er tatt i bruk, og det er avholdt
kurs i tverrfaglig arbeid. Det er over tid samarbeidet
på tvers av enheter og avdelinger for å finne gode
forebyggende mestringstiltak, eksempelvis
samordnes tilbud om kurs i depresjonsmestring
gjennom forebyggende helsetjenester, avdeling
psykisk helse og rus og flyktningetjenesten. ICDPforeldreveiledning er aktivt i bruk på flere områder, og
det jobbes med å spre metodikken. Det er god
rekruttering til Frisklivsgrupper.
Innenfor grunnopplæringen vedtas det årlig
kompetanseplaner. Lærere som søkte videreutdanning og hvor dette var gjennomførbart, fikk
innvilget dette for 2014/2015. Etterutdanning for alle
eller grupper av lærere gjennomføres i tråd med
kommunens satsingsområder, herunder er opplæring
av samtlige nyutdannede lærere i Rælingen
kommune, ivaretatt av skoleledere fra Rud skole og
Sandbekken ungdomsskole.
I forbindelse med budsjettprosessen ble det høsten
2014 utarbeidet aldersfordelte lokale befolkningsprognoser for hver skolekrets ved hjelp av prognoseverktøyet KOMPAS, med planlagt utbygging som et
viktig parameter. Prognosene ble lagt til grunn i
budsjettberegninger og kapasitetsvurderinger innen
skoler, barnehager og institusjoner. Videreutvikling av
arbeidet med lokale befolkningsprognoser vil være
sentralt i tiden fremover.
Strategi for velferdsteknologi ble ferdigstilt for høring
og politisk behandling i 2014 (utsatt behandling
2015). Det er foreløpig ikke laget konkret plan på
teknologiske løsninger i det nye demenssenteret.
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Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan skal
bidra til å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning i
helse og omsorg. Det er fokus på å øke andel med
høgskoleutdanning, legge til rette for internopplæring,
skape større faglig bredde og fokus på tverrfaglig
samarbeid. I 2014 fullførte 5 ansatte fagskoleutdanning, 3 høgskoleutdanning, 18 videreutdanning
og 78 ansatte gjennomførte «demensomsorgens
ABC».
I evalueringen av Prosjekt rælingsskolen ble skoleledernes gjennomføringsevne og rådmannens videre
støtte og oppfølging av skolene, framhevet som
sentrale suksessfaktorer.
Rådmannen har derfor prioritert å styrke arbeidet på
den enkelte skole gjennom veiledning og utviklingsstøtte til ledere, tett oppfølging av ressurslærerne og
videreføring av lærende nettverk med integrerte
kompetanseprogram for skolene og PPT. Videre
opprettholdt rådmannen nødvendig fokus og
utviklingstrykk gjennom etterevaluering av prosjektet,
styringsdialog med den enkelte ledergruppe og
tilstandsrapport 2014. Arbeidet videreføres i 2015.
Det er tatt nye grep for å utvikle arbeidsmetoder som
gir god framdrift og styring på utviklingsarbeid.
Resultatledelseskonseptet er videreført gjennom
kompetanseutvikling i enheter og for alle avdelingsledere. Videre er rådmannskontorets arbeid med
prosjektmetodikk og utviklingsstøtte til enhetene
styrket gjennom ny organisering og økt kapasitet.
Nye nettsider for Rælingen kommune er lansert i juni
2014. Antallet digitale skjemaer og selvbetjeningsløsninger er økt for større grad av døgnåpen
forvaltning. Nettsidene er også tilpasset mobile
enheter som smarttelefoner og nettbrett. Fra 1. januar
2016 skal all kommunikasjon med innbyggerne i
Rælingen, som tidligere har vært gjort per brev, skje
digitalt, og arbeidet med å tilrettelegge for dette er i
gang.
I løpet av 2014 er det ansatt ny rektor på
Sandbekken ungdomsskole, Gina Kveen, for øvrig
ingen andre nye enhetsledere.

Det samme ser vi igjen på barnehagesektoren.
Barnetallet var stigende både i kommunale og ikkekommunale barnehager. Samlet antall barn i
barnehagene passerte for første gang 1100 i 2014.
Vekst i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester
følger av den demografiske utviklingen. Antall mottakere
av disse tjenestene vokser også med bedrede helsetjenester som gir seg utslag i at flere overlever ulykker
og sykdom, men trenger pleie- og omsorgstjenester.
Prioritering av tjenesteområdene kan illustreres ved
hjelp av netto driftsutgifter innenfor hvert tjenesteområde. Netto driftsutgifter er driftsutgifter etter at
driftsinntekter som øremerkede tilskudd, brukerbetaling,
etc. er trukket fra, og er dermed et uttrykk for hvor stor
andel av kommunens frie inntekter som kommunen har
valgt å bruke på ulike tjenesteområder. Netto
driftsutgifter kan illustreres gjennom en fordeling på
antall innbyggere i hver brukergruppe eller som andeler
av kommunens totale netto driftsutgifter.
Økning i netto driftsutgifter i grunnskolen kommer som
en følge av at skolene har fått tildelt økte rammer for å
opprette ressurslærere i lesing og regning.
Økning i netto driftsutgifter for barnehagene begrunnes
med økt tilskuddssats for kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager og økte rammer til
kompetansemidler.
Det er gjort flere eksterne analyser av kostnadsnivået i
pleie- og omsorgssektoren. Kostnadene på institusjonsplassene er høyere enn i flere av våre nabokommuner
og også dekningsgraden på institusjonsplasser er noe
høyere enn mange av de vi sammenligner oss med.
Tidligere har vi sett at vi innenfor de supplerende
tjenestene hadde høyt omfang på omsorgslønn. Det har
vært arbeidet med å finne riktig nivå på flere av
tjenestene og bl.a. klagesaksbehandlingen er
veiledende for hvilket nivå vi skal ligge på. Det vil bli
gjort et eget analysearbeid for å finne ut hvor vi skiller
oss ut og om vi ligger på riktig kostnadsnivå på
tjenestene. Det er også slik at noen få enkeltbrukere
gjør utslag på tallene. Samlet er det en klar oppfatning
av at vi har gode pleie- og omsorgstjenester i Rælingen.

Tre av tjenesteområdene i Rælingen kommune
dekkes av mer enn en enhet; skoler, barnehager og
pleie og omsorg.
Etter å ha hatt stabilt elevtall i rælingsskolen i mange
år vises nå boligutviklingen på Smestad/Hektner seg i
økende elevtall. Det er spesielt Smestad skole som
har voksende elevtall.
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Diagram 4a – Utvikling antall elever

Diagram 4d – Andel innbyggere i utvalgte aldersgrupper

Kilde: GSI/KOSTRA (tall pr. 1. oktober)

Kilde: KOSTRA

Diagram 4b – Utvikling antall barn i barnehager

Diagram 4e – Fordeling av netto driftsutgifter på
tjenesteområder (i % av samlede netto driftsutgifter)

Kilde: BASIL/KOSTRA (tall pr. 15. desember)
Kilde: KOSTRA

Diagram 4c – Utvikling antall mottakere av
institusjons- og hjemmetjenester

Kilde: KOSTRA
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Diagram 4f – Netto driftsutg. grunnskole pr. innb. 6-15
år (funksjon 202, 215, 222, 223)

Diagram 4i – Netto driftsutg. grunnskole i % av samlede
netto driftsutg. (funksjon 202, 215, 222, 223)

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Diagram 4g – Netto driftsutg. barnehage pr. innb. 1-5
år (funksjon 201, 211, 221)

Diagram 4j – Netto driftsutg. barnehage i % av samlede
netto driftsutg. (funksjon 201, 211, 221)

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Diagram 4h – Netto driftsutg. pleie og omsorg pr. innb.
over 67 år (funksjon 234, 253, 254, 261)

Diagram 4k – Netto driftsutg. pleie og omsorg i % av
samlede driftsutg. (funksjon 234, 253, 254, 261)

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB
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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.
Det utarbeides kursplan som skal rulleres årlig. Kursplanen er ett av flere bidrag i arbeidet med å i møtekomme 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.
Avdelingsledere er definert som det viktigste
operative ledelsesleddet i Rælingen kommune. På
bakgrunn av dette har det i 2014 blitt etablert et
modulbasert ledelsesprogram for avdelingslederne i
kommunen. Hensikten med programmet er å gi
avdelingslederne faglig påfyll som støtter utøvelsen
av lederrollen. For hvert tema er det en egen
hensiktsformulering som støtter opp om den
overordnede målsettingen for lederutviklingsprogrammet. I 2014 ble det gjennomført to moduler;
situasjonsbestemt ledelse, og overordnede
dokumenter; resultatledelse og resultatkultur.
Vi ser en stadig økning i kompetansekravene i
tjenestene kommunen yter til innbyggerne. Dette
følger blant annet av samhandlingsreformen, men og
av at brukere og saker er mer krevende og
komplekse enn tidligere. Det skal blant annet som
hovedregel ikke lyses ut etter ufaglært arbeidskraft
ved ledighet. Nyansatte bør som minimum være
fagarbeidere. Dette for å være i stand til å utføre
tjenestene på en tilfredsstillende måte.
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ble
det opprettet et kompetansefond. Retningslinjer for
disponering og vedlikehold av fondet ble beskrevet i
egen politisk sak våren 2014. I regi av prosjektet
«Sammen om en bedre 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 2014 lederutviklingsprogrammet for enhetsledere, samt at et modulbasert
lederutviklingsprogram for avdelingsledernivået ble
startet opp. Det ble i tillegg inngått rammeavtale med
Considium AS, Varde Hartmark AS og PB organisasjon
og ledelse om bistand til organisasjons- og ledelsesutvikling. Rammeavtalen ble inngått etter gjennomført
offentlig anbudskonkurranse.
Lærlingordningen er under positiv utvikling, og det er
jobbet aktivt med å tiltrekke seg gode lærlinger. Dette er
blant annet gjort ved at man har innledet et samarbeid
med Mailand vgs. om praksisplasser for helsefagarbeidere. Det er også utarbeidet en kortfattet brosjyre
om lærlingordningen i kommunen. Brosjyren er tilgjengelig på internett og den er sendt til skolen. Den ble
også delt ut til alle lærlinger som var til intervju i 2014.
Rælingen kommune sitter i styret for Opplæringsringen i
offentlige fag på Romerike. Gjennom dette arbeidet er vi
med og påvirker forholdene for lærlinger på Romerike.
Dette skjer både ved egne tiltak, og som en aktør og
talerør inn mot Akershus fylkeskommune. Opplæringsringen har også etablert en egen Facebook-side. 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.
Det ble i 2014 etablert to nye læreplasser innen skoleog barnehagesektoren og en læreplass innen vei- og
anleggsfaget. Vei- og anleggsfaget har oppstart høsten
2015. Vi har nå til sammen 15 lærlinger i barne- og
ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IKTservicefag (etter at en lærling flyttet i løpet av året).
De grunnleggende verdiene respekt, ansvarlighet 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 gjennom-fører i de
enkelte enheter. Verdiene er også gitt en sentral plass i
det nye modulbaserte lederutviklingsprogrammet for
avdelingsledere som ble startet opp i 2014. Verdiene er
videre tema i forbindelse med opplæring av nyansatte,
der de har en sentral plass på «introduksjonsdag for
nyansatte». Etikk og verdier er tema på alle fellesmøter
med personalavdelingen og øvrige enheter. Særlig har
bruken av sosiale medier vært tema på mange av disse
møtene, i tillegg til de nylig reviderte etiske retningslinjer.
Resultatledelse er et sentralt begrep. Gjennom arbeidet
med handlingsprogram og virksomhetsplaner gis
enheter, avdelinger og enkeltpersoner ansvar for
resultatoppnåelse knyttet til spesifikke mål. Dette bidrar
til felles forståelse av viktige utviklingsområder, samt at
den enkelte ser sammenheng mellom sitt eget arbeid og
enhetens resultatoppnåelse.
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Styringsindikatorer
Kompetanse
Andel ansatte i barnehager med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning på
høyskolenivå
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen
klarer å rekruttere riktig kompetanse til pedagogiske
stillinger i barnehagen. Indikatoren viser at
barnehagene i Rælingen (både kommunale og ikkekommunale barnehager) har 32,1 % høyskoleutdannede, som er noe lavere enn gjennomsnittet i
Akershus.

Diagram 5a – Andel ansatte i barnehager med
barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk
utdanning på høyskolenivå

Andelen er omtrent på samme nivå for de
kommunale og de ikke-kommunale barnehagene,
marginalt høyere i de ikke-kommunale (32,8 % i 2014
mot 31,6 % i de kommunale).
Kilde: KOSTRA

Andelen ansatte med slik utdanning bør være høyere
enn det som er dagens situasjon. Vi har per
desember 2014 8,4 årsverk barnehagelærere på
dispensasjon. Målet her er 0 dispensasjoner. Tiltak
som er gjennomført for å møte denne utfordringen er
at vi er tidligere ute med rekruttering til barnehagene,
samt at det gjennomføres arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning for flere ansatte. Tiltakene
er forankret i egen kompetanseplan og
rekrutteringsstrategi.
Andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning og
pedagogisk utdanning
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen
klarer å rekruttere riktig kompetanse hos lærerne i
grunnskolen. Indikatoren er sist målt for 2013 og viser
at skolene i Rælingen har 78,8 % lærere med
pedagogisk høyskoleutdanning, som er noe lavere
enn gjennomsnittet i Akershus. Tallene inkluderer
timelønnede.

Diagram 5b – Andel lærere med universitets/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning

Kilde: KOSTRA

Per desember 2014 var 18 årsverk besatt av ansatte
uten godkjent utdanning, i tillegg kommer timelønnede. Målet er at 100% av lærerne i skolen i
Rælingen har universitets/høyskoleutdanning og
pedagogisk utdannelse. Tiltak for å møte denne
utfordringen har vært å tilrettelegge for at ansatte kan
fullføre sin påbegynte lærerutdanning, samt jobbe
målrettet med rekrutteringen av lærere.
Problemstillingen tas med som del av overordnet
kompetansestrategi gjennom «Sammen om en bedre
kommune».
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Andel årsverk i brukerrettede pleie- og omsorgstjenester med fagutdanning
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen
klarer å rekruttere riktig kompetanse innen pleie- og
omsorgstjenesten. Indikatoren viser at i Rælingen har
77 % av årsverkene i brukerrettede pleie- og
omsorgstjenester fagutdanning. Tallene inkluderer
helsefagarbeidere, ikke bare høyskoleutdannede.
I tallmaterialet tas det utgangspunkt i tjenesteområde
hvor også ledere og administrasjon er en del.
Dermed blir ikke målet for denne indikatoren 100%,
men tett opptil. Rælingen ligger bedre an enn
Akershus, men det er fortsatt mange ufaglærte i
brukerrettede pleie- og omsorgstjenester. Tiltak for å
møte denne utfordringen har i 2014 primært vært å
lyse ut stillinger som fagarbeider ved ledighet, samt å
øke stillingsstørrelse til ansatte fagarbeidere som
ønsker dette fremfor å ansette ufaglærte.
Andel ansatte som har sluttet i kommunen i løpet av
året
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunen
klarer å beholde kompetanse i organisasjonen
(turnover). Indikatoren viser antall årsverk blant de
faste ansatte som har sluttet (ikke pensjon, AFP eller
uførepensjon) i prosent av totalt antall årsverk.
Indikatoren er sist målt for 2014 og viser at 4 % av de
faste ansatte sluttet i 2014. Høyest turnover i 2014
finner vi i skoler og barnehager, med hhv 5,3 % og
4,4 %, og lavest i støtteenheter og kultur med hhv.
1,4 % og 0 %.
Gjennomsnittlig resultat for opplevelse av egen
kompetanse ift. stilling
Indikatoren er et uttrykk for i hvilken grad kommunens
ansatte opplever å ha riktig kompetanse til å utføre
jobben sin. Indikatoren er sist målt i
medarbeiderundersøkelsen for 2014 og viser en
gjennomsnittlig score på 5,2 %. Dette er et godt
resultat som indikerer at de fleste ansatte i Rælingen
kommune har riktig kompetanse til å kunne utføre
jobben sin på en tilfredsstillende måte. Dette handler
om at man verken opplever å ha for høy eller for lav
kompetanse for de arbeidsoppgaver man skal utføre.
Det er planer om å utvide med flere spørsmål om
kompetanse i fremtidige medarbeiderundersøkelser.
Skala fra 1 til 6 der 6 er best. Da disse spørsmålene
ble implementert i medarbeiderundersøkelsen i 2014
har vi ikke noe sammenligningsgrunnlag før i 2015.

Diagram 5c – Andel årsverk i brukerrettede pleie- og
omsorgstjenester med fagutdanning

Kilde: KOSTRA

Diagram 5d – Andel ansatte som har sluttet i kommunen
i løpet av året

Kilde: Visma HRM

Diagram 5e – Opplevelse av egen kompetanse ift.
stilling

Kilde: Medarbeiderundersøkelsen i Rælingen kommune
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Øvrig rapportering

Diagram 6a – Antall årsverk

Likestilling og diskriminering
Rælingen kommune er opptatt av mangfold, og
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på
ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi tilpasser og tilrettelegger arbeidsplassen for en
rekke ansatte hvert år, basert på den enkeltes behov
og i tråd med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.
Antall årsverk pr. 31.12.2014 er 859. Dette er en
økning på 55,9 fra året før. Den største økningen er
innen skoler. I tillegg er antall timelønnede årsverk 89.
Antall ansatte pr. 31.12.2014 er 1 208.
Pr 01.01.2014 var andelen av befolkningen i Rælingen
med innvandrerbakgrunn 20,7 % og i Akershus 17 %.
Kommunens arbeidsgiverpolitikk legger til grunn at
ingen skal diskrimineres, og det vurderes som en
styrke å ha kvalifisert arbeidskraft som gjenspeiler
mangfoldet blant kommunens innbyggere. Sammensetningen av våre ansatte bekrefter dette, der 18,7%
har innvandrerbakgrunn pr 2013.
Kommunen har i år utarbeidet et nytt ansettelsesreglement hvor ett av hovedprinsippene er
rekrutteringsetikk og likestilling. Ledere vil i lederopplæringen i 2015 også få opplæring i gjeldende lovog avtaleverk vedrørende likestilling og diskriminering
i rekrutteringsprosessen. Kommunen oppfordrer til
positiv særbehandling der dette er tillatt, spesielt i
forsøk på å rekruttere menn i kvinnedominerte yrker
og i yrker med omsorg for barn.
80 % av kommunens ansatte er kvinner. Dette tallet
har vært uforandret de siste årene. Gjennomsnittslønn
for kvinner har hele tiden ligget under gjennomsnittslønn for menn, men kvinner har de siste årene hatt en
bedre lønnsutvikling enn menn. I 2014 utgjør
gjennomsnittslønnen for kvinner 94,82 % av
mennenes gjennomsnittslønn. I 2013 utgjorde den
93,01 %, mens den i 2012 utgjorde 92,63 %.

Diagram 6b – Andel ansatte i organisasjonen med
innvandrerbakgrunn

Kilde: SSB

Diagram 6c – Utvikling i gjennomsnittslønn fordelt på
kjønn for alle som har vært ansatt gjennom hele 2014

Av kommunens lønnspolitikk fremgår det at likeartede
stillinger i utgangspunktet skal ha lik lønn, og at det
skal være samsvar mellom ansvar og lønn. Lønnspolitikken skal være forutsigbar og omfatte alle
ansatte. Majoriteten av kommunens ansatte, ca. 720
kvinner av totalt 854, og 150 menn av totalt 203, har
en lønnsplassering i henhold til gjeldende tariffavtaler.
Grupper som ikke er med her er ansatte i kapittel 3 og
5, dvs. toppledere, enhetsledere, avdelingsledere,
rådgivere, ingeniører, arkitekter, jordmødre, lege og
psykolog.
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Noen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn finnes
fortsatt, og det skyldes dels at nyansatte menn og
kvinner har ulik utdanningsbakgrunn, alder og
ansiennitet, noe som selvsagt virker inn på generelt
lønnsnivå. Kvinner er overrepresentert i de lavest
lønnede gruppene hvor det ikke er krav om utdanning
/evt. høyskoleutdanning. Dette synliggjør
utfordringene kommunen har med å få ansatt flere
menn spesielt innen pleie og omsorg, barnehager og
barneskoler. I disse sektorene er andelen menn
fortsatt svært lav. I tillegg kan noe av forskjellen
forklares i at det ofte er menn som besitter stillinger
innen tekniske yrker som for eksempel ingeniører og
IKT-fag. Her må kommunen konkurrere med privat
sektor om arbeidskraft det er krevende å få tak i, og
det bidrar til økt lønnsnivå.
Det er liten endring fra år til år på andel kvinner og
menn fordelt på alder. Hvis vi ser på kvinner og menn
fordelt på tjenesteområder ser vi at det er i barnehagene samt helse og sosial det er lavest andel menn,
men også i skoler/SFO er det nesten 4 ganger flere
kvinner enn menn.

Diagram 6d – Gjennomsnittslønn alle ansatte pr.
31.12.2014 fordelt på kjønn

Diagram 6e – Årsverk fordelt på kjønn og
utdanningsgrupper

På avdelingsledernivået er det en stor overvekt av
kvinner (40 kvinner mot 8 menn), noe som først og
fremst skyldes at det er flest av denne lederkategorien
innen de deler av virksomheten som er sterkt kvinnedominert. Også blant enhetslederne er det et stort
flertall kvinner (19 kvinner mot 9 menn), mens det har
blitt jevnere fordeling av arbeidsledere.
Arbeidsgiver fokuserer på likestilling i personalpolitiske
satsinger. Videre har vi en likestillingsfilosofi i blant
annet permisjonsreglementet hvor det stilles
forventninger til at ansatte med barn fordeler fravær
knyttet til barneomsorg jevnt mellom seg og evt. den
andre foreldrepersonen. Dette handler først og fremst
om likestilling i hjemmet.

Diagram 6f – Årsverk fordelt på kjønn og
virksomhetsområder

Andelen ansatte som innehar deltidsstillinger endres
lite fra år til år. Menn har 100 % stillinger i større grad
enn kvinner. I tillegg til at mange kvinner ikke ønsker å
jobbe heltid, oppleves turnusordningene som en
begrensende faktor i arbeidet med å få flere over i
heltidsstillinger. Det er gjennomført forsøk med
alternative turnusordninger som vil gjøre det lettere å
få ansatte over i større stillinger. I tillegg er det rutine å
lyse ut ledige stillinger internt for at ansatte skal kunne
øke sine stillingsstørrelser. Uønsket deltid er en
utfordring for noen av våre ansatte. Gjennom det
etablerte prosjektet «Sammen om en bedre
kommune», som har prosjektperiode ut 2015,
fokuserer kommunen på kompetanse og uønsket
deltid, og jobber målrettet med dette. 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.
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Det er en økende andel ansatte som nærmer seg en
alder der AFP er et alternativ, da 34 % av de ansatte
er 50 år og eldre. Andelen ansatte som vil kunne ta ut
AFP øker kraftig de neste årene. F.eks. vil det allerede
om 6 år være 90 personer som har mulighet til å gjøre
det samme forutsatt at vi beholder denne gruppen av
våre ansatte i perioden og at de for øvrig fyller
kravene til å ta ut AFP.

Diagram 6g – Årsverk ledere fordelt på kjønn og
ledergrupper

Disse forholdene 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. Dette er også et
viktig mål i IA-avtalen. Som et ledd i dette skal
seniorpolitikken revideres i løpet av 2016.
Samtidig som en økende andel av de ansatte blir
seniorer, ser man at det for store utdanningsgrupper
som barnehagelærere, lærere og sykepleiere,
utdannes langt færre enn det er behov for. Det er
derfor stor konkurranse om å rekruttere ansatte fra
disse utdanningsgruppene. Basert på dagens
sammensetning av ansatte, vil kommunen ha et svært
stort behov for nyrekruttering i årene som kommer.
Det blir også nødvendig med økt fokus på intern
kompetanseutvikling for å kvalifisere ansatte til mer
kompetansekrevende stillinger.
Internkontroll og etikk
Det arbeides kontinuerlig med å sikre betryggende
kontroll med virksomheten. Overordnet er det etablert
en tverrfaglig arena, kvalitetsråd, for å følge med på
arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll i hele
organisasjonen. Det er etablert en tverrfaglig ressursgruppe som skal sikre kompetent og felles tilnærming
til utvikling av internkontrollsystemet. Det er fortsatt
variasjoner i hvor godt system det er i enhetene og
dermed er dette et viktig tiltak. Satsingsområde
kommende år er avvikshåndtering.

Diagram 6h – Antall og gjennomsnittslønn fordelt på
kjønn og ledergrupper

Diagram 6i – Antall og gjennomsnittslønn avdelingsledere fordelt på kjønn og sektor

Kommunen benytter Kvalitetslosen som system for å
sikre internkontroll. Systemorganisasjonen er
gjennomgått, systemeier og -ansvarlig er plassert i
organisasjonsenheten.
Retningslinjer for etisk praksis ble revidert og vedtatt i
kommunestyret 03.12.2014. Sammen med
retningslinjene ble det utarbeidet casehefter for
ansatte og politikere, der relevante problemstillinger
beskrives og danner grunnlag for samtale og
diskusjon i intern opplæring.
Retningslinjene beskriver blant annet forhold knyttet til
etisk forvaltningspraksis, habilitet, gaver og personlige
fordeler, representasjon og reiser, god yrkespraksis og
behandling av informasjon.
I tillegg til at retningslinjene er tilgjengelige i
kommunens kvalitetssystem, er etisk praksis tema i
introduksjonsopplæringen av alle nyansatte.
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Sykefravær
Den norske folkehelsen har blitt stadig bedre, men
samtidig ser dette i liten grad ut til å gjenspeiles i
sykefraværstallene. Vanlige forklaringer er blant annet
at Norge har en svært høy yrkesdeltakelse og at
inkludering av arbeidstakere med ulike helseutfordringer nødvendigvis vil bidra til å holde fraværstallene på et visst nivå.
Andre påpeker at sykefraværstallene rommer mer enn
sykdom i strengt biomedisinsk forstand, - altså
tilstander som strengt tatt ikke er medisinsk
begrunnet, eller som er vagt medisinsk begrunnet.
Sykefraværstallene er dermed ikke nødvendigvis et
uttrykk for sykelighetstilstanden i befolkningen, men
kan blant annet være et uttrykk for den opplevde
helsetilstanden. Fravær fra arbeidsplassen kan på
samme måte være uttrykk for sammensatte problemer
knyttet til den enkelte ansatte og/eller forhold på den
enkelte arbeidsplass. (Regjeringen.no)
Sykefraværet i Rælingen kommune for 2014 er på 8,6
%. Av dette er 2,9 % korttidsfravær og 5,7 %
langtidsfravær. Dette er en økning på 14,66 % i
forhold til 2013. Siden kommunen startet opp sitt
nærværsprosjekt «Hjertelig tilstede» i regi av
Kvalitetskommuneprogrammet i 2008 har det vært en
jevn nedgang i sykefraværet frem til 2013. I 2014
stiger det igjen i forhold til året før for første gang.
Rælingen kommune har en målsetting om 7,2 %
sykefravær eller lavere, og det målet skal det fortsatt
jobbes mot. I flere enheter er det iverksatt tiltak og
prosjekter for å redusere sykefraværet, og det er økt
fokus på at tiltakene enkelte steder må spisses
ytterligere og være enda mer målrettet for å oppnå
ønsket gevinst.

Diagram 6j – Årsverk fordelt på kjønn og alder

Tabell 6a – Utvikling antall ansatte som potensielt kan ta
ut AFP pr. år.

År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ant.
Ant.
potensielle faktiske uttak
37
10
45
57
68
84
83
89
90

Diagram 6k – Antall og gjennomsnittslønn enhetsledere
fordelt på kjønn og sektor

Sykefraværet fordeler seg grovt sett på følgende
tjenesteområder: (kort– og langtidsfravær i parentes)
 Barnehagene: 11,7 % (4,4 % og 7,3 %)
 Pleie og omsorg: 11,0 % (3,2 % og 7,8 %)
 Skolene og SFO: 8,3 % (2,5 % og 5,7 %)
Alle disse har hatt en markant økning i forhold til 2013.
Skolene har den største økningen med 25,76 %, pleie
og omsorg økte med 15,79 %, mens barne-hagene
økte med 10,38 %. Det er fortsatt barne-hagene som
har det høyeste sykefraværet, og det er urovekkende
at det fortsatt øker.
Disse tre tjenesteområdene står for 88 % av
kommunens totale antall dagsverk. I tillegg har vi
støtteenhetene, kommunalteknikk, utbyggingsservice,
kultur og fritid og NAV som ikke er innbefattet i noen
av de tre kategoriene over. Alle disse enhetene har et
forholdsvis lavt sykefravær, hvor NAV og støtteenhetene ligger høyest med 5,4 %.
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Enkelte enheter utmerker seg med sykefravær over
10 %. Av disse er det PLO Z som har flest dagsverk
med 24 321, og barnehage A som har færrest med
2853. Hvis SINTEF’s beregninger for hva et dagsverk
koster (kr. 2600,-, se nedenfor under «Økonomisk
bilde») legges til grunn, har vi følgende sykefraværskostnad for tre av enhetene:
Barnehage A: 24,0 %
Skole / SFO 1: 13,1 %
PLO Z:
10,1 %

Diagram 6l – Utvikling sykefravær

kr. 1 783 080
kr. 3 029 000
kr. 6 386 695

Fordeling på kjønn og alder
Av ulike grunner har kvinner generelt høyere
sykefravær enn menn. I kommunene jobber det langt
flere kvinner enn menn. Dette beror på at det er
mange kvinnedominerte yrker i kommunene, som
pleie og omsorg, barnehager og skoler. I Rælingen
kommune er ca. 80 % av de ansatte kvinner.

Diagram 6m - Utvikling sykefravær pr sektor

Det er menn over 60 år som har det laveste sykefraværet, men dette er også den minste gruppen
ansatte. Gruppen med høyest sykefravær er kvinner i
alderen 40-49 år. Av tabellen fremgår det også at
menn i alderen 30-39 år har et sykefravær som er
høyere enn gjennomsnittet for kommunen totalt, med
8,7 %. Det laveste sykefraværet blant kvinnene finner
vi i aldersgruppen 50-59 år.
Diagnoser legemeldt sykefravær
NAV har oversikt over det legemeldte sykefraværet i
kommunen, og sykefraværsårsakene. Vi får ikke ut
oversikt for hele året, men statistikken for 3. kvartal
foreligger. Den viser antall tilfeller av diagnoser blant
ansatte i Rælingen kommune, og hvor stor prosentvis
andel av sykefraværet diagnosen står for.

Diagram 6n – Utvikling sykefravær i enkelte enheter

Økonomisk bilde
Det høye sykefraværet i kommunen gir flere
utfordringer, både økonomiske, men også med tanke
på å levere gode tjenester. Det blir økt belastning på
de ansatte som er friske og på jobb. I tillegg er det
stort fokus på de ansatte som er mye syke. IAavtalen krever at sykmeldte følges tett opp av leder.
Dette har bidratt til at ledere i enheter med mye
sykefravær får mindre tid til de ansatte som faktisk er
på jobb. Dette fremgår også som en generell
utfordring i SINTEF’s evaluering av IA-avtalen 2013.
SINTEF regner at et dagsverk i snitt koster 2600 kr. I
dette ligger tapt produksjon, samt vikar og
administrasjonskostnader. Lønn og refusjoner fra
NAV er ikke medregnet i kostnaden. Rælingen
kommunes sykefravær i 2014 utgjør 17 308 dagsverk
av 202 145 mulige, og hvis 2600 kroner pr. dagsverk
legges til grunn, vil kommunens sykefravær i 2014
kunne kostnadsberegnes til 45 millioner kroner.
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Tiltak for å redusere sykefraværet
 Jordmorordning for gravide arbeidstakere: Jordmor
ble ansatt i 2010 i 20 % stilling for å bistå lederne
med oppfølging og tilrettelegging for gravide
ansatte for å hindre sykmelding tidlig i svangerskapet. Sykefraværet blant de 42 gravide ansatte i
2014 var på 20,8 %, ned 5,2 prosentpoeng fra
2013. I tillegg hadde man 19,2 % fravær for de som
fikk innvilget svangerskapspenger (når den gravide
ikke kan jobbe fordi det medfører fare for fosteret).
Dette er opp 10,7 prosentpoeng fra 2013. Før
oppstart av prosjektet var sykefraværet for de
gravide på 40 %.
 Hygieneprosjektet i barnehagene: Prosjektet favner
alle de kommunale barnehagene. Målsetting er å
redusere korttidsfraværet hos de ansatte til 2 %.
Fokusområder: håndvask, vask av leker, renhold,
mathygiene og smittevern. Fraværet til barna
registreres også, og sammenlignes med de
ansattes for å se om det er kongruens ved
smittsomme sykdommer. Prosjektet kan ikke vise til
nedgang i sykefraværet blant de ansatte, snarere
tvert imot, det har økt. Men barna har mye lavere
sykefravær enn de ansatte. Prosjektperioden er
derfor forlenget med håp om at gode tiltak får satt
seg, og at dette vil vises i sykefraværsstatistikken.
 Trening for ansatte: Mensendieck og vannaerobic:
Tilbud til alle ansatte. Begge treningsformene
forebygger, eller hjelper for de som allerede har,
muskel-/skjelettplager. I tillegg styrkes muskulatur,
man får bedre kondisjon og smidighet.
 Andre etablerte tiltak i ulike enheter:
pausegymnastikk, massasjestol, innleid massør,
trimmeprosjekter etc.
 Tiltak fremover: målrettet sykefraværsoppfølging:
o I 2015 skal attføringsreglement og rutiner for
sykefraværsoppfølging revideres. Dette skal bidra
til at lederne kommer i gang med oppfølging og
målrettede tiltak tidligere.
o Tettere og raskere oppfølging av ansatte med
hyppige småfravær og mye bruk av egenmelding
o Tettere samarbeid med lege: dialog om den
ansattes arbeidsoppgaver
o Benytte kompetansepersoner: NAV, BHT,
personal, verneombud, tillitsvalgt, HVO og HTV

Tabell 6b – Sykefravær fordelt på kjønn

Tabell 6c – Sykefravær fordelt på diagnose 3. kv. 2014
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Sammen om en bedre kommune
Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre
kommune» tar for seg noen av de viktigste
utfordringene kommunesektoren står ovenfor.
Programmet gir støtte til lokale prosjekter, og
Rælingen kommunes prosjekt handler om
kompetanse og ufrivillig deltid.
«Kompetanse og heltid i fokus» har pågått siden
2013 og avsluttes 31.12.2015. Prosjektet er delt inn i
to fokusområder med én arbeidsgruppe per område.
Mandatet til gruppen heltidskultur går ut på å prøve ut
tiltak som reduserer uønsket deltid og øker andel
heltidsansatte i kommunen som helhet. Videre skal
det vurderes alternative måter å organisere
bemanning på tvers av avdelinger, enheter og
sektorer, både faste og vikarer. Hovedleveransen er
en skriftlig rapport med en vurdering av de ulike
tiltakene, samt anbefalinger for videre drift.
Tiltak arbeidsgruppen heltidskultur har jobbet med
omhandler forhandlingsturnus, alternativ turnus,
vikarpool, 6-timersdag, og vurdering av bemanning
ved nytt demenssenter. Det ble gjennomført en
spørreundersøkelse om ufrivillig deltid til alle deltidsansatte i kommunen i august 2014. Resultatet viser
at det er et lavere antall ansatte med ufrivillig deltid i
2014 enn det var ved gjennomføring av samme
undersøkelse i 2012. Samtidig har gjennomsnittsprosenten for deltidsansatte økt fra 55,79% til 57,3%,
samt at gjennomsnittlig stillingsprosent for alle
kommunens ansatte har økt med 1,5%.
Kompetansegruppens hovedleveranse er en overordnet kompetanseutviklingsstrategi for kommunen
som helhet. Den skal gi et godt vurderingsgrunnlag
for satsing på kompetanseutvikling fremover. Det er
avsatt fondsmidler til kompetanseutvikling, og
kompetansestrategien skal gi føringer for bruken av
dette fondet. I dette arbeidet ble det høsten 2014
gjennomført en kompetansekartlegging med
besvarelser fra fortrinnsvis enhetslederne. Prosjektleder har i tillegg deltatt på nettverk i ledergruppene
og diskutert temaet. Disse kartleggingene danner
grunnlaget for arbeidet videre med den overordnede
kompetansestrategien for Rælingen kommune.

Tabell 6d – Stillingsprosent og ufrivillig deltid
Gjennomsnittlig
stillingsprosent for
deltidsansatte

Gjennomsnittlig
stillingsprosent for
alle ansatte

Antall ufrivillig
deltid*

Mai 2013

Desember 2014

55,79 % / 487
stk

57,3 % / 396
stk

Desember 2013

Desember 2014

80,07%

81,56%

2012
59/13,5%

2014
37/8,9%

* Ufrivillig deltid er respondentene i spørreundersøkelsene som har
svart at de ønsker å øke stillingen sin, og at årsaken til at de jobber
deltid er at de ikke får høyere stilling.

Tabell 6e – Mangel på høyskoleutdannede i de største
sektorene
Barnehagelærere
8,4 årsverk
Lærere
18 årsverk
Sykepleiere
5 årsverk
Vernepleiere/helsefagarb 38 ansatte har vedtak om
eidere i ETT
dispensasjon fra
kompetansekrav ihht lov
om kommunale helse- og
omsorgstjenester kap. 9
Tabell 6f – Fordeling ufaglærte
Antall
Antall
ansatte
årsverk
Barnehager
SFO
EIT, EHT
ETT
Totalt

79
27
119

62,5
13,5
42,8

249

137,1

Andel
ufaglærte
ansatte
41,3
40,8
18,2

Som tabellene viser er det mangel på høyskoleutdannede i de største sektorene. I tillegg er det en
utfordring å rekruttere ingeniører. Det er videre en
utfordring at 17,6% av kommunens faste ansatte er
ufaglærte. Det er spesielt i barnehagene og på SFO
denne ansattgruppen utgjør en stor andel. Dette er
utfordringer prosjektet «kompetanse og heltid i fokus»
jobber med.
Totalt antall ufaglærte ansatte er pr. desember 2014
153,9 årsverk, noe som utgjør 17,6% av alle ansatte
med en fast stilling, eller er vikarer.

34

Årsberetning 2014

Økonomidel
Drift

Diagram 1a – Netto driftsresultat i % av brutto
driftsinntekter

Hovedoversikt
Det regnskapsmessige resultatet for 2014 viser
balanse på bunnlinjen, mens netto driftsresultat
(regnskapsmessig overskudd før avsetninger og bruk
av avsetninger) ble positivt med 19 mill. Dette utgjør
1,9 % av brutto driftsinntekter, som er under
Fylkesmannens anbefaling på 3-5 %, og rett under
Teknisk beregningsutvalgs justerte anbefaling på 2
%.
En ekstraordinær tilbakebetaling etter oppgjør fra
avvikling av de interkommunale selskapene NRV og
RA2 på 39,5 mill er inntektsført i 2014, og samtidig
avsatt på bundet fond. Denne tilbakebetalingen
påvirker netto driftsresultat positivt, men er en
ekstraordinær inntekt, og uten denne ville netto
driftsresultat vært negativt med 2,1 % av brutto
driftsinntekter. I 2011 fikk vi også en tilbakebetaling
på 16,4 mill. Diagram 1b viser utvikling i netto
driftsresultat de siste 5 årene, sammenlignet med en
korreksjon de to enkeltårene med ekstraordinære
innbetalinger.

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Diagram 1b – Korrigert netto driftsresultat

Det økonomiske resultatet er altså vesentlig svakere i
2014 enn 2013 til tross for at resultatet viser balanse
og netto driftsresultat er positivt. I 2013 ble det gjort
betydelige avsetninger til disposisjonsfondet, mens
det i 2014 er brukt av disposisjonsfondet.
Ved regnskapsavslutningen ble det foretatt en
strykning i henhold til regnskapsforskriften, der en
planlagt overføring til investeringer ble strøket med
6,8 mill. Uten denne strykningen ville det regnskapsmessige resultatet vist et underskudd på 6,8 mill.
Overføringen må allikevel gjøres i 2015, da midlene
skulle dekke kostnader i investerings-regnskapet som
ikke kan lånefinansieres. Dermed må vi ta høyde for
en ytterligere reduksjon i disposisjonsfondet på 6,8
mill i forhold til den balanseførte saldoen ved
utgangen av 2014.
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Vi finner de største budsjettavvikene på skatt og
rammetilskudd, enhetsrammer, sentrale lønns- og
pensjonsposter, samt på finansområdet. Inntekter fra
skatt og rammetilskudd ble til sammen ca 6 mill
lavere enn budsjettert, og enhetsrammene hadde et
budsjettmessig merforbruk på omtrent samme
størrelse. Sentrale kostnader balanserer bildet noe
med positive avvik, og samlet manglet det ved
regnskapsavslutningen 6,8 mill som ble dekket inn
gjennom strykning av overføring til investeringer.
Resultatet ble omtrent som forventet i prognosene
ved 2. tertial. Skatt og rammetilskudd ble ca 4 mill
lavere enn forventet, mens enhetsrammene og de
sentrale kostnadene ble bedre med omtrent samme
størrelse.
I handlingsprogram 2014-2017 ble det opprinnelig
budsjettert med balanse, med en planlagt overføring
til investeringsregnskapet som delfinansiering av
egenkapitalinnskuddet ved overgang til KLP som
pensjonsleverandør. Gjennom året er det foretatt
enkelte budsjettjusteringer, hovedsakelig knyttet til
bruk av disposisjonsfond til dekning av kjente
engangskostnader.
Utviklingen i resultatet de siste årene viser en negativ
trend, fra vi avla regnskapet med positivt resultat i
2012 (med mindre avsetninger), og et balansert
resultat med betydelige avsetninger i 2013, til et
resultat med bruk av disposisjonsfond og strykninger i
2014.

Tabell 1a – Hovedoversikt drift

Skatt og rammetilskudd
Rentekompensasjon
Tilskudd ress.kr. tjenester
Sentrale inntekter

Regn
2014
743 105
4 895
15 172
763 173

Bud
2014
749 000
4 750
15 200
768 950

Avvik
-5 895
145
-28
-5 777

Enhetsrammer

705 180

699 136

-6 044

Lønn og pensjon
Andre driftskostnader
Finans
Overført til inv. før strykning
Bruk av disposisjonsfond
Sentrale kostnader

-1 198
14 954
57 461
19 455
-25 848
64 823

1 442
15 400
59 700
19 120
-25 848
69 814

2 640
446
2 239
-335
0
4 991

-6 830

0

-6 830

6 830

0

6 830

0

0

0

Merforbruk
Strykning
Merforbruk i regnskapet

Tabell 1b – Hovedoversikt drift, avvik fra prognoser

Sentrale inntekter
Enhetsrammer
Sentrale kostnader
Merforbruk

Avvik
-5 777
-6 044
4 991
-6 830

Prog
etter
vedtak
2. tertial Endring
-1 050
-4 727
-8 830
2 786
3 050
1 941
-6 830
0

Tabell 1c – Hovedoversikt drift, budsjettjusteringer

Sentrale inntekter
Enhetsrammer
Sentrale kostnader
Merforbruk

Oppr
Just
bud 2014 Endring bud 2014
765 250
3 700 768 950
679 140
19 996 699 136
86 110 -16 296
69 814
0
0
0

Tabell 1d – Hovedoversikt drift, utvikling

Sentrale inntekter
Enhetsrammer
Sentrale kostnader
Merforbruk

Regn
2012
684 082
600 859
58 054
25 169

Regn
2013
721 023
653 888
67 135
0

Regn
2014
763 173
705 180
64 823
-6 830
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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 428,8 mill i 2014 basert på en forventet vekst på
6,5 % i 2013 og ytterligere 3,3 % i 2014. Den reelle
skatteveksten i 2013 ble 6,2 %, noe lavere enn
forventet i budsjettgrunnlaget.
I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble det nasjonale
skatteanslaget i kommunesektoren nedjustert noe,
uten at Rælingen justerte sitt anslag budsjettmessig.
Ved 2. tertial forventet vi en mindreinntekt knyttet til
skatt og rammetilskudd på til sammen 2 mill.
I november ble det budsjettmessige avviket større
enn forventet knyttet til fordelingsoppgjøret, en
justering av skatteinntektene mellom kommune og
stat, etter at skatteyternes likninger fra 2013 er
ferdige. Fordelingsoppgjøret i november ga et
negativt utslag på 1,7 mill. Dette får dobbelt utslag for
Rælingen i forhold til budsjettert skatteinntekt i
november, da utslaget av fordelingsoppgjøret i 2013
ble positivt med omtrent samme størrelse, og
kemnerens fordeling av budsjettert skatteinntekt på
de enkelte månedene (periodiseringen) har lagt til
grunn reell månedlig skatteinngang i 2013. Effekten
av fordelingsoppgjøret er ikke mulig å forutse fra år til
år, og har tidligere gitt store utslag for Rælingen.
Historisk har Rælingen hatt en skattevekst på samme
nivå som for landet, men har ligget både over og
under de siste årene. For 2014 forventet Rælingen en
høyere vekst enn landet, men fikk reelt en lavere
vekst. Forventet høyere skattevekst enn landet var
basert på forventet høyere befolkningsvekst og
skattenivå (skatt pr. innbygger).

Tabell 2a – Skatt pr år
Skatt 2012
Vekst
Skatt 2013
Vekst
Skatt 2014

Regn
389 849
6,2 %
413 871
1,2 %
418 673

Bud
389 849
6,5 %
415 000
3,3 %
428 800

Avvik
0

-10 127

Regn
52 993
1 296
71 037
2 162
83 177
3 693
47 899
5 049
73 332
1 898
73 668
2 469
418 673

Bud
53 700
2 150
72 000
2 600
83 100
2 470
48 250
4 200
73 900
3 300
79 080
4 050
428 800

Avvik
-707
-854
-963
-438
77
1 223
-351
849
-568
-1 402
-5 413
-1 581
-10 127

-1 129

Tabell 2b – Skatt pr mnd
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

Diagram 2a – Skattevekst siste 10 år

Diagram 2b – Skattenivå (skatt pr. innbygger) siste 10 år

Befolkningsveksten i Rælingen ble høyere enn
landet, men skattenivået ble lavere. Skattenivået i
Rælingen har også fulgt samme nivå som for landet
de siste 10 årene, og har også variert mellom å ligge
noe over og noe under landsgjennomsnittet.
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Rammetilskudd
Rammetilskuddet består av flere deler. Først får
kommunene tilført et innbyggertilskudd, som er et likt
beløp pr. innbygger (ca kr 22 800,- i 2014). Dette
utgjør 379,8 mill for Rælingen kommune i 2014.
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 53,9 mill som
«lettdrevet» kommune, størst trekk får vi fordi vi har
færre eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet.
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.

Tabell 2c – Skatt og rammetilskudd

Skatt

Regn
2014
418 673

Bud
2014
428 800

Avvik
-10 127

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger
Saker med særskilt vurdering
Skjønnstilskudd
Endringer statsbudsjett
Inntektsutjevning
Rammetilskudd

379 751
-53 880
-1 023
582
3 900
-2 413
-2 484
324 433

378 000
-54 000
-1 000
600
3 900
0
-7 300
320 200

1 751
120
-23
-18
0
-2 413
4 816
4 233

Skatt og rammetilskudd

743 106

749 000

-5 894

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
2014 fikk Rælingen 3,9 mill i skjønnstilskudd, og dette
er omtrent på samme nivå som de senere årene.
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Rælingen hadde i
2014 skatteinntekter pr. innbygger som var lavere
enn landsgjennomsnittet. Differansen mellom
Rælingen og landet var allikevel for liten til å få
kompensasjon gjennom inntektsutjevningen, da
ordningen har en finansieringsside som gjør at
forskjellene må være større før det gir kompensasjon.
Dermed fikk Rælingen et trekk i inntektsutjevning på
2,5 mill, vesentlig lavere enn forutsatt da vi hadde
forventet et høyrere skattenivå.
Samlet avvik for skatt og rammetilskudd ble en
mindreinntekt på 5,9 mill sammenlignet med budsjett.
Rentekompensasjon
Kompenserte kapitalkostnader ble 4,9 mill,
tilsvarende prognosene ved 1. og 2. tertial. Dette er
0,2 mill høyere enn opprinnelig budsjett. Det kom
som en følge av høyere marginpåslag i Husbankens
renter innført fra 1. mars.
Tilskudd ressurskrevende tjenester
Opprinnelig budsjettert tilskudd var 11,5 mill i 2014.
Dette anslaget ble oppjustert både ved 1 og 2 tertial
til 15,7 mill, noe som tilsvarer omtrent inntektsført
beløp i 2014. Bakgrunnen for denne økningen i
tilskuddet, er økt ressursbruk og flere brukere enn
forventet, samt at faktisk refusjon fra 2013 ble 0,7 mill
høyere enn avsatt i regnskapet.
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Enhetsrammer
Enhetsrammene skal finansiere enhetenes løpende
drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp.
Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter
slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg
er det opprettet tre fellesområder som inngår i
tjenesteområdene, for skoler, barnehager og helse og
sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler
som er felles for et tjenesteområde, for eksempel
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen.
Tabell 3a viser hvordan enhetene endte regnskapsmessig målt mot budsjett. Tabell 3b viser hvordan
avvikene er fordelt på enheter og fellesområder.
Tabell 3c viser utviklingen i prognoser gjennom
tertialrapporteringen.
Støtteenhetene viser et negativt avvik på 0,8 mill.
Dette skyldes merforbruk på eiendomsenheten
knyttet til renhold og vedlikehold.
Skolene viser et samlet positivt avvik 2,0 mill. Et
betydelig negativt avvik på Marikollen veies opp av
mindre overskudd på andre skoler, mens voksenopplæring på skole felles har et betydelig positivt
avvik.
Barnehagene viser et samlet negativt avvik på
omtrent 3 mill, og avviket skyldes forhold på felles
barnehage. Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale
barnehager ble høyere enn budsjettert som en
konsekvens av flere barn enn forventet, samt en
økning i endelig tilskuddssats til drift.
Helse og sosial viser et samlet negativt avvik på 5,3
mill. I hovedsak skyldes dette økte kostnader hos
barnevern, økt sosialhjelp og mer krevende brukere i
institusjonstjenesten.

Tabell 3a – Enhetsrammer

Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Teknisk
Enhetsrammer

Regn
2014
82 340
145 442
132 328
13 087
312 416
19 568
705 180

Bud
2014
81 520
147 458
129 275
13 403
307 106
20 374
699 136

Avvik
-820
2 016
-3 053
316
-5 310
806
-6 044

Tabell 3b – Enhetsrammer, avvik fordelt på enheter og
felles

Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Teknisk
Enhetsrammer

Enheter
-820
20
-64
316
-5 376
806
-5 118

Felles
0
1 997
-2 989
0
67
0
-926

Avvik
-820
2 016
-3 053
316
-5 310
806
-6 044

Tabell 3c – Enhetsrammer, avvik fra prognoser

Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Teknisk
Enhetsrammer

Avvik
-820
2 016
-3 053
316
-5 310
806
-6 044

Prog
etter
vedtak
2. tertial Endring
-655
-165
-933
2 949
-1 149
-1 904
0
316
-6 246
936
153
653
-8 830
2 786

For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet
henvises det til enhetssidene i dette dokumentet.
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Lønn og pensjon
Løpende lønnskostnader inngår i enhetenes rammer.
I tillegg settes det av midler til ulike felles lønnsposter
sentralt.
Lønnsavsetning
Det ble opprinnelig avsatt 11 mill til dekning av
lønnsoppgjøret for 2014, og resterende overheng fra
2013 som ikke allerede var innarbeidet i enhetsrammene. Samlet ble enhetene kompensert omtrent
som avsatt beløp. Grunnlaget for avsetningen for
2014 var en forventet årslønnsvekst på 3,5 %. Viser
til innledende kapittel om organisasjon for mer
detaljert informasjon om lønnsutviklingen i
kommunen.

Tabell 4a – Lønn og pensjon

Lønnsavsetning
Lønnsperiodisering
Pensjonsavsetning
EK-innskudd sykepleier*
Lønn og pensjon

Bud
2014
-20
0
1 462
0
1 442

Avvik
-20
-98
1 555
1 203
2 640

* Teknisk opprydding av balansekonti. Motpost overføring til
investering. Ingen resultateffekt på drift.

Tabell 4b – Pensjonskostnad, premieavvik og
pensjonsfond, utvikling
2012
69 549
-14 259
55 290

2013
83 310
-7 515
75 795

2014
83 382
-11 714
71 668

Årets premieavvik
Amortisert premieavvik tidl. år
Andel arb.taker og Aktivum
Regnskapskostn. uten AGA

-3 068
1 607
-7 499
46 330

-18 729
1 913
-8 157
50 822

-6 794
3 786
-8 877
59 783

Akk. premieavvik inkl. AGA
Lokalt pensjonsfond

24 314
5 500

43 501
11 500

46 933
11 500

2012

2013

161
161

187
187

2014
13 130
1 203
1 720
16 053

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 4a ser man at lønnsperiodiseringen for 2014 var kr 98 000,- mer enn hva
som ble avsatt i 2013.

Fakturert pensjonspremie
Bruk av premiefond
Innbetalt pensjonspremie

Pensjonsavsetning
I tabell 4a viser pensjonsavsetningen et positivt avvik
fra budsjett på omtrent 1,5 mill. Pensjonsavsetningen
består av pensjon, seniorordning, personforsikringer
og OU-fond. Seniorordningen og personforsikringene
hadde et samlet positivt avvik på omtrent 0,7 mill og
resterende avvik er knyttet til pensjon.
I tabell 4b ser vi utviklingen i kommunens pensjonspremie, regnskapskostnad, akkumulert premieavvik
og lokalt pensjonsfond.

Regn
2014
0
98
-93
-1 203
-1 198

Tabell 4c – EK-innskudd KLP
Engangsbeløp ved overgang
Tekniske justeringer
Årlig tilskudd
EK-innskudd KLP

Egenkapitalinnskuddet øker betydelig i 2014, dette
siden kommunen byttet pensjonsleverandør på
ordinær pensjonsordning fra DNB liv til KLP. Siden
KLP er et gjensidig forsikringsselskap og eies av
kundene, må det årlig skytes inn et egenkapitalinnskudd. Tidligere har dette kun vært aktuelt for
sykepleierordningen i KLP. I 2014 måtte vi i tillegg til
årlig innskudd også innbetale et engangsbeløp på
13,1 mill for selve overgangen til KLP.
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Andre driftskostnader
Generelle driftskostnader som ikke henføres direkte
til en enhet budsjetteres og bokføres sentralt.

Tabell 5 – Andre driftskostnader
Regn
2014
7 850
1 066
-3 108
-452
105
9 500
-7
14 954

Bud
2014
7 850
1 000
-3 100
-100
250
9 500
0
15 400

Avvik
0
-66
8
352
145
0
7
446

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Finans sentralt

Regn
2014
-11 010
32 706
35 764
57 460

Bud
2014
-9 900
34 700
34 900
59 700

Avvik
1 110
1 994
-864
2 240

I forbindelse med anskaffelsesprosessen knyttet til
planlagt bygging av demenssenter har en klage fra
en leverandør resultert i en forliksavtale som kostet
kommunen 9,5 mill.

Utbytte enheter
Renter enheter
Samlet finans

-39 533
55
17 982

0
-150
59 550

39 533
-205
41 568

Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som
ikke føres på enhetene.

Diagram 6 – Netto finans og avdrag i % av brutto
driftsinntekter

Kirkelig fellesråd mottar årlig kommunalt tilskudd, og
andre trossamfunn mottar tilskudd basert på hva
kirkelig fellesråd mottar per medlem. Samlet ble det
utbetalt 8,9 mill i kommunalt tilskudd, noe som
omtrent tilsvarer budsjett.
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.
Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og
morarenter, og er noe høyere enn lagt til grunn i
budsjettet.
Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi
betaler til banken for ulike banktjenester.

Tilskudd Kirkelig fellesråd
Tilskudd andre trossamfunn
Internfakturering
Gebyrinntekter
Betalingsgebyrer
Forliksavtale
Øvrige kostnader
Andre driftskostnader

Tabell 6 – Finans

Finans
Renteinntektene ble 11 mill. Dette er 1,1 mill høyere
enn budsjettert. Hovedgrunnene er renter på midlene
mottatt fra AS`ene på vann og avløp, samt mottatt
utbytte fra næringsdelen til ROAF. Rente-inntekter
knyttet til mottatte midler fra AS`ene på vann og
avløp settes av på selvkostfond.
Renteutgiftene ble 32,7 mill. Dette er 2,0 mill lavere
enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes lavere
Nibor-rente enn forventet og at utført rentebinding ble
inngått til en lavere rente enn forutsatt.
Diagram 6 viser at trenden hvor en stadig mindre del
av kommunens brutto driftsinntekter går til finans er i
ferd med å få en utflating og kanskje reversering.
Dette kommer først og fremst av at mvakompensasjon fra investeringer fra 2014 er tatt ut fra
brutto driftsinntekter, men kan også komme av at
rentenedgangen blir stadig mindre og avdragsutgiftene er økende. Dersom Rælingens tall justeres
for tilbakebetalingen fra AS`ene vann og avløp ville
andelen vært ca 5,7 %.

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall

41

Årsberetning 2014

Overført til investering og strykning
Det ble opprinnelig budsjettert med en overføring fra
drifts- til investeringsregnskapet på 14 mill til dekning
av egenkapitalinnskudd ved overgang til KLP som ny
pensjonsleverandør. Egenkapitalinnskudd skal
kostnadsføres i investeringsregnskapet, men kan ikke
lånefinansieres. Derfor skjer inndekning i driftsbudsjettet, og midlene overføres. Det opprinnelige
beløpet var basert på et anslag før størrelsen ble
endelig kjent. Ved endelig oppgjør ble egenkapitaltilskuddet beregnet til 13,13 mill, altså 0,9 mill lavere
enn avsatt beløp.
I tillegg til engangsinnskuddet til KLP innbetales det
også inn årlige egenkapitaltilskudd til KLP. Dette ble
for 2014 beregnet til 1,72 mill, samlet for ordinær og
sykepleier ordningen. Sum overført egenkapitaltilskudd til KLP i 2014 ble samlet 14,85 mill. I
forbindelse med en gjennomgang av akkumulert EKinnskudd for sykepleierordningen, ble det oppdaget et
avvik som har blitt rettet opp i balansen. Dette har blitt
bokført i driftsregnskapet, men gir ingen resultateffekt.
I forbindelse med kjøp av grunnerverv til utvidelse av
Marikollen idrettspark ble det i 2014 bevilget ytterligere
3,4 mill i investeringsbudsjettet, med en tilsvarende
overføring fra drift.
Ved avslutning av regnskapet tilsier regnskapsreglene
at kommunen skal stryke eventuelle budsjetterte
overføringer til investeringer eller disposisjonsfond for
å unngå å avlegge regnskapet med et underskudd.
Rekkefølgen på strykningene fremgår av vedtatt
økonomireglement. I 2014 ble deler av vedtatt overføring til investeringer strøket, slik at netto overføring
regnskapsmessig ble 12,6 mill mot budsjettert 19,1
mill. Ettersom midlene ikke kan dekkes gjennom
låneopptak må overføringen finansieres i driftsregnskapet i 2015.

Tabell 7a – Overføring fra drift til investering og strykning

Engangsbeløp ved overgang
Tekniske justeringer
Årlig tilskudd
EK-innskudd KLP

Regn
2014
13 130
1 203
1 720
16 053

Bud
2014
14 000
0
1 720
15 720

Avvik
870
-1 203
0
-333

Grunnerverv Marikollen
Overf. til inv. før strykning

3 401
19 455

3 400
19 120

-1
-335

Strykning
Overf. til invest. sentralt

6 830
12 625

0
19 120

-6 830
6 495

Overf. til invest. enheter
Samlet overf. til invest.

749
13 375

0
19 120

-749
5 745

EK-innskudd
Kompetansefond
Forliksavtale
Grunnerverv
Barneskiheis
1. tertial
2. tertial
Bruk av disp.fond sentralt

Regn
2014
7 770
720
9 500
3 401
2 280
1 811
367
25 849

Bud
2014
7 770
720
9 500
3 401
2 280
1 811
367
25 849

Avvik
0
0
0
0
0
0
0
0

Bruk av disp.fond i enhetene
Samlet bruk av disp.fond

704
26 553

704
26 553

0
0

Tabell 7b – Bruk av disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond
Avsetninger til og bruk av disposisjonsfondet kan
gjøres fra enhetene eller sentralt. Enhetenes
transaksjoner inngår i enhetsrammene, mens de
sentrale transaksjonene fremgår som en fellespost i
hovedoversikten.
Sentral bruk av disposisjonsfondet ble opprinnelig
budsjettert til 8,5 mill. Gjennom året er det gjort vedtak
om ytterligere bruk av fond, slik at samlet budsjettert
bruk av disposisjonsfond sentralt ved utgangen av
2014 var 25,8 mill, og dette beløpet ble også bokført
regnskapsmessig.
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Artsinndeling
Rælingen kommune fører regnskap i henhold til
KOSTRA (Kommune Stat Rapportering), der alle
kostnader og inntekter deles inn i arter.

Diagram 8a – Artsinndeling driftsinntekter

Den største driftsinntekten er skatt og rammetilskudd,
som utgjør til sammen 73,3 % av de totale driftsinntektene til kommunen.
Overføringer med krav til motytelse består blant
annet av sykelønn, momskompensasjon, statlig
tilskudd til ressurskrevende tjenester og
flyktningetilskudd.
Andre salgs- og leieinntekter inneholder gebyrinntekter, husleieinntekter, salg av IKT-drift gjennom
Øyeren IKT, billettinntekter, mm.
Brukerbetaling kommer hovedsakelig fra SFO,
barnehager, opphold på institusjon, samt kulturskole.
Andre statlige overføringer er blant annet etableringstilskudd, integreringstilskudd og rentekompensasjon.

Diagram 8b – Artsinndeling driftsutgifter

Den største driftsutgiften er lønn og sosiale utgifter,
som utgjør til sammen 59,2 % av de totale driftsutgiftene. 64 % av lønnskostnadene er lønn til faste
ansatte, og 6 % er lønn til vikarer.
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.
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. Dette kan
være 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.

Diagram 8c – Artsinndeling netto lønnskostnader

Overføringer består av utgifter til moms som gir rett til
momskompensasjon, kommunal medfinansiering
knyttet til samhandlingsreformen, økonomisk sosialhjelp, samt tilskudd til kirken og andre trossamfunn.
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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. Kapitalinnskuddene fremgår av
«kjøp av aksjer og andeler» i regnskapsoppstillingen
under investeringsprosjekter.
Investeringsregnskapet viser et underskudd på 62
mill. Fjorårets underskudd på 8,6 mill er dekket inn i
årets regnskap. Utlånsvirksomheten viser balanse i
investeringsregnskapet, mens investeringsprosjektene viser 117,1 mill høyere kostnader enn
inntekter for 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 2014
balanse. Overskuddet mellom mottatte avdrag på
utlån og betalte avdrag på formidlingslån hos
Husbanken er avsatt til ekstraordinære avdrag i
henhold til gjeldende regelverk.

Tabell 9a – Hovedoversikt investering, gruppert
Regn
2014
-39
-8 698
63 918
-117 149
-61 968

Bud
2014
0
-8 698
63 918
-55 220
0

Disp
2014
39
0
0
61 929
61 968

Regn
2014
Utlån og forskutteringer
18 075
Avdrag på lån
3 335
Avsetninger og andre inntekter
7 626
Finansieringsbehov
29 036

Bud
2014
18 000
2 200
1 800
22 000

Disp
2014
-75
-1 135
-5 826
-7 036

Bruk av lånemidler utlån
Mottatte avdrag på utlån
Finansiering

18 033
10 964
28 997

18 000
4 000
22 000

-33
-6 964
-6 997

-39

0

39

Regn
Bud
2014
2014
146 313 117 015
16 054
15 720
162 367 132 735

Disp
2014
-29 298
-334
-29 632

Utlån
Fjorårets underskudd
Fellesfinansiering
Investeringsprosjekter
Udekket

Tabell 9b – Utlån

Utlån

Tabell 9c – Investeringsprosjekter

Investeringer i anleggsmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Finansieringsbehov

Salgsinntekter anleggsmidler
7 366
Tilskudd til investeringer
4 204
Momskompensasjon
15 464
Refusjoner
4 420
Andre inntekter, prosjekter
389
Over. fra drift til fin. av enkeltprosj.13 375
Finansiering
45 218

10 000
2 580
14 370
31 445
0
19 120
77 515

2 634
-1 624
-1 094
27 025
-389
5 745
32 297

Investeringsprosjekter

-55 220

61 929

-117 149
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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.
De største prosjektene i 2014 var kjøp av
utleieboliger til bosetting av flyktninger, rehabilitering
av Blystadlia skole og barnehage, samt vann og
avløp.
Et akkumulert bilde av de samme prosjektene viser
reelle restbevilgninger og merforbruk samlet i
prosjektets levetid ved utgangen av 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 9d – Investeringsprosjekter 2014
Kostn EK-innsk
Rehabilitering kommunale bygg
6 249
0
Løvenstad skole drenering
0
0
Funksjonsendring kommunale bygg
7 510
0
Trivselssenteret parkeringsplass
92
0
Kjøp av kommunale utleieboliger
-1 776
0
Kjøp av utleieboliger til flyktninger
21 179
0
Energieffektivisering
1 865
0
Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter
253
0
Demenssenter
4 887
0
Rehabilitering Blystadlia skole og barnehage33 427
0
Rehabilitering Marikollen bad
1
0
IKT-systemer
1 860
0
Øyeren IKT
819
0
Smestad skole og elevutvikling
319
0
Løvenstad skole påbygg
381
0
Idrett og friluftsliv
4 113
0
Nærmiljøanlegg
198
0
Marikollen utvikling
13 163
0
Rusbolig
135
0
Løvenstadvegen boliger trinn 2
80
0
Vann og avløp
23 946
0
Veg
12 940
0
Gang- og sykkelveger
0
0
Trafikksikkerhet
-637
0
Egenkapitaltilskudd KLP
0
16 054
Øvrige prosjekter
854
0
Avsluttede prosjekter
14 455
0
Sum
146 313
16 054

Momskomp
-1 021
0
-790
-18
-40
0
-339
-27
-951
-6 593
0
-323
-164
-56
-52
-799
-40
-1 917
-3
0
-4
-1 704
0
-222
0
-105
-296
-15 464

Innt
-76
0
0
0
-8 119
-2 341
0
0
0
-2 741
0
-195
0
0
0
-263
-325
-3 901
0
0
-453
-270
0
871
-9 224
-749
-1 967
-29 754

Regn
5 152
0
6 721
74
-9 935
18 838
1 526
225
3 936
24 093
1
1 342
655
263
329
3 051
-167
7 345
132
80
23 489
10 966
0
12
6 830
0
12 192
117 149

Tabell 9e – Investeringsprosjekter akkumulert
Akk
regn
Rehabilitering kommunale bygg
35 618
Løvenstad skole drenering
3 656
Funksjonsendring kommunale bygg
12 513
Trivselssenteret parkeringsplass
1 333
Kjøp av kommunale utleieboliger
12 708
Kjøp av utleieboliger til flyktninger
18 838
Energieffektivisering
15 417
Rehabilitering Fjerdingby omsorgssenter
319
Demenssenter
11 857
Rehabilitering Blystadlia skole og barnehage89 364
Rehabilitering Marikollen bad
27 184
IKT-systemer
7 069
Øyeren IKT
18 675
Smestad skole og elevutvikling
263
Løvenstad skole påbygg
329
Idrett og friluftsliv
2 466
Nærmiljøanlegg
-146
Marikollen utvikling
7 625
Rusbolig
132
Løvenstadvegen boliger trinn 2
80
Vann og avløp
66 808
Veg
21 086
Gang- og sykkelveger
0
Trafikksikkerhet
837
Egenkapitaltilskudd KLP
6 830
Sum
360 861

Akk
bud
35 635
3 400
12 756
1 500
19 410
15 000
17 100
138
12 311
88 827
27 352
9 352
19 000
1 000
1 000
4 264
900
8 010
0
0
53 246
22 334
1 000
2 040
0
355 575

Akk
avvik
17
-256
243
167
6 702
-3 838
1 683
-181
454
-537
168
2 283
325
737
671
1 798
1 046
385
-132
-80
-13 562
1 248
1 000
1 203
-6 830
-5 286
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Balanse

Tabell 10 – Balanse

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og
egenkapital.

Eiendeler
Egenkapital
Gjeld

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 132,6 mill i 2014.
Økningen i varige driftsmidler representerer
aktiveringer av nye investeringer fratrukket
avskrivninger av tidligere aktiveringer. Det er aktivert
driftsmidler for 143,5 mill og avskrevet for 47,9 mill.

2014

Endring

2 590 231

132 664

-181 831

-182 356

-525

-2 275 736

-2 407 875

-132 139

0

0

0

Balanse

Tabell 11a - Eiendeler
2013

2014

Endring

1 232 372

1 327 902

95 530

Aksjer

1 549

17 603

16 054

Utlån

95 362

102 350

6 988

766 310

806 521

40 211

Varige driftsmidler

Pensjonsmidler
Premieavvik
Bank og fordringer
Eiendeler

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.

2013
2 457 567

43 501

46 933

3 432

318 474

288 922

-29 552

2 457 568

2 590 231

132 663

Tabell 11b – Varige driftsmidler
Biler
Anleggsmaskiner
Inventar og utstyr
IKT
Skoler og barnehager
Boliger
Idrettshaller og anl.
Omsorgsboliger
Rådhuset
Fjerdingby oms
Løvenstadtunet
Marikollen kultursal
Øvr. Adm. Bygg
Veier og ledningsnett
Tekniske anlegg
Tomter
Leide biler
Varige driftsmidler

2013
2 887
1 757
14 038
11 672
489 787
76 047
92 389
87 788
105 895
27 661
83 026
9 961
25 556
170 689
18 983
14 115
120
1 232 371

Tilgang
2 614
3 024
2 950
2 810
37 153
17 792
11 943
381
4 407
132
2 294

Avskr
394
513
2 569
5 464
18 198
2 058
2 817
2 666
3 585
705
2 221
219
479
4 849
1137

4 887
47 298
2382
3 401

61
47 935

143 468

2014
5 107
4 268
14 419
9 018
508 742
91 781
101 515
85 503
106 717
27 088
83 099
9 742
29 964
213 138
20 228
17 516
58
1 327 902

Tabell 11c – Netto pensjonsforpliktelse
2013

2014

Endring

766 310

806 521

40 211

-1 007 889

-1 083 295

-75 406

Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse

Arb.giveravg. av pensjonsforpl.
Netto pensjonsforpl.

29 853

34 203

4 350

-211 726

-242 571

-30 845
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Egenkapital
Kommunens egenkapital består av regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk, kapitalkonto og fond. Netto
økning i egenkapitalen er 0,5 mill i 2014. 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.

Tabell 12a – Egenkapital
Mer-/mindreforbruk
Kapitalkonto

Endring
-53 270

84 531

125 073

40 542

105 998

119 251

13 253

Egenkapital

181 831

182 356

525

Tabell 12b – Fond
2013

2014

Endring

Disposisjonsfond

81 883

46 657

-35 226

Bundne driftsfond

15 692

47 822

32 130

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Fond

0

0

0

8 423

16 100

7 677

105 998

110 579

4 581

Tabell 12c – Disposisjonsfond
2013

2014

Endring

1 244

320

-924

303

181

-122

Støtteenheter - Forprosjekt rus

1 000

1 000

0

Støtteenheter - Alkoholpolitikk

58

55

-3

1 500

1 500

0

280

530

250

Helse - Flyktning

2 799

2 192

-607

Helse - Kompetanse
Helse - Jobbsjansen NAV

717
1 600

717
600

0
-1 000

11 400

11 400

0

6 917

6 197

-720

Støtteenheter - Strøm
Støtteenheter - Lærlinger

Skole - Videre- og etterutdanning

Felles - Pensjon
Felles - Kompetanse

Saldoen på disposisjonsfondet i 2013 avviker fra
tidligere rapportering, da en balansekonto ble
feilklassifisert som disposisjonsfond i 2013. Dette er
nå rettet opp.

2014
-61 968

Fond

Skole - Voksenopplæring

Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av året 4,6 %
av brutto driftsinntekter, som er over anbefalt nivå på
4 %. Fra å ha økt betraktelig fram mot 2013, er
disposisjonsfondet i 2014 redusert gjennom ulike
disponeringer gjennom året.

2013
-8 698

Kultur

0

200

200

Disp.fond med formål

27 818

24 892

-2 926

Disp.fond generelt

45 393

21 765

-23 628

Disposisjonsfond

73 211

46 657

-26 554

Diagram 12d – Disp.fond i % av brutto driftsinntekter

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall

Diagram 12e – Utvikling disposisjonsfond
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Gjeld
Kommunens gjeld består av langsiktig gjeld
(pensjonsforpliktelser og lånegjeld til investeringer og
formidlingslån) og kortsiktig gjeld (blant annet
leverandørgjeld).
Kommunens samlede lånegjeld (investeringer og
startlån) er ved utgangen av 2014 1,2 mrd.
Lånegjeld til investeringer er økt med 78,6 mill i 2014.
Det er gjort låneopptak til investeringer for 114,4 mill
og betalt 35,8 mill i avdrag. 115,0 mill er ikke ført som
bruk av lån, men satt på ubrukte lånemidler knyttet til
rebudsjetteringen ved 2.tertial.
Lånegjeld til formidlingslån er økt med 11,7 mill i
2014. Det er tatt opp 15 mill i nye lånemidler til utlån.
Det er betalt 3,3 mill i avdrag til Husbanken og mottatt
10,9 mill i avdrag fra lånetakere. Differanse mellom
betalte og mottatte avdrag, 7,6 mill, er avsatt på fond
for ekstraordinær innfrielse av gjeld.

Tabell 13a – Gjeld
2013

2014

Endring

Pensjonsforpliktelse

1 007 889

1 083 295

75 406

Lånegjeld investeringer

1 027 572

1 106 221

78 649

87 539

99 204

11 665

152 736

119 155

-33 581

2 275 736

2 407 875

132 139

Lånegjeld formidlingslån
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld

Tabell 13b – Netto lånegjeld
2013
2014 Endring
1 115 111 1 205 425
90 314
-95 362 -102 350
-6 988
-111 939 -159 417 -47 478
907 810 943 658
35 848

Lånegjeld
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld

Diagram 13c – Netto lånegjeld per innbygger

Begrepet netto lånegjeld representerer sum lånegjeld
fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, og er et uttrykk
for den samlede gjeldsbelastningen til kommunen.
Netto lånegjeld per innbygger er kr 54 912,- i 2014,
en marginal økning fra året før. Nivået er relativt
stabilt, og på nivå med gjennomsnittet for Akershus.
Det er anbefalt at netto lånegjeld ikke bør overstige
brutto driftsinntekter, og i Rælingen er netto lånegjeld
93,1 % av brutto driftsinntekter i 2014. Det er også en
marginal økning fra året før, men noe over nivået i
Akershus. Med høy lånegjeld er reserver viktig.
Dersom vi hadde brukt hele disposisjonsfondet til å
nedbetale gjeld i 2014, ville andelen allikevel vært på
ca 88 %.
Diagram 13e viser beregnet avdragstid på lån
tilknyttet investeringer i antall år. Nedbetalingstiden er
redusert med 1,6 år fra 2013 til 2014. Det gjøres i dag
konkrete vurderinger av alt som aktiveres ift
avskrivningstid. Dette gjør at avdragstiden på lånene
vil reduseres raskere enn det som har vært tilfellet
tidligere. Avdragstiden ville vært 31,3 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. Dermed vil også
effekten av eventuelle renteøkninger bli større. Sett
over et lengre tidsperspektiv vil økt nedbetalingstid
redusere den økonomiske handlefriheten.

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall

Diagram 13d – Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall

Diagram 13e – Beregnet avdragstid
35,5

31,1
30,5 30,7

34,6

33,6
31,8

30,3
28,7

24,4
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Utlån
Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i
hovedsak to typer utlån: Formidlingslån og sosiale
lån.
Formidlingslån, 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.
Ved utgangen av 2014 har kommunen 101,6 mill i
utestående fordringer og en lånegjeld på 99,2 mill.
Ubrukte lånemidler på 1,2 mill fremgår i balansen.
Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca
25,4 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2
mill.
I 2014 er det registrert 84 søknader om formidlingslån. 53 søknader er avslått, 19 er utbetalt med 16,2
mill, mens resten er innvilget men ikke utbetalt pr
årsskiftet. Det er i tillegg innvilget ni søknader om
tilskudd, herunder syv til etablering på samlet 1,3 mill
og to til tilpasning samlet kr 0,5 mill.

Tabell 14a – Utlån samlet
Formidlingslån
Sosiale lån
Sum utlån

2014
101 626
724
102 349

2013
94 545
817
95 362

2012
82 787
1 005
83 792

2013
19 921
-8 164
0
0
94 545

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

2013
18 000
-2 882
0
87 539

2012
9 000
-1 990
-19 469
72 420

2013
20
-208
0
817

2012
73
-287
-50
1 005

Tabell 14b – Formidlingslån fordringer
Nye utlån
Mottatte ordinære avdrag
Mottatte e.o. avdrag
Avskrevet
Saldo fordring formidlingslån

2014
18 075
-10 964
0
-31
101 626

Tabell 14c – Formidlingslån gjeld
Nye låneopptak
Betalte avdrag
Betalte e.o. avdrag
Saldo gjeld lån til formidling

2014
15 000
-3 335
0
99 204

Tabell 14d – Sosiale lån fordringer
Nye utlån
Mottatte avdrag
Avskrevet
Saldo sosiallån

2014
131
-72
-152
724

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.
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 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.
Ved utgangen av 2014 har vi totalt utestående
fordringer på sosiale lån på 0,7 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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Plandel
Tabell 1 - Oversikt over vedtatte planer og strategidokumenter pr. 31.12.2014
Tittel

Periode

Vedtatt10

Kommuneplanens samfunnsdel

2014-25

11.12.2013

Kortversjon laget.

Kommuneplan for Rælingen

2006-17

18.04.2007

Kommunedelplan Fjerdingby

2009-20

04.11.200911

Kommunedelplan energi og klima

2009-20

09.12.200912

2009-20

09.12.2009

2008-17

29.04.2009

Revisjon av arealdelen pågår.
Plan + arealkart.
Kortversjon laget.
Kortversjon laget.
Revisjon pågår.
Ideskisser + Handlingsplan 09-12.
Revisjon pågår.
Revisjon pågår.

Kommunedelplan grønn plan

2006-17

18.04.2007

Plandel. Tema- og samlekart.

Kommunedelplan landbruk

2006-17

18.04.2007

Revisjon pågår.

Skolebruksplan

2010-15

16.06.2010

Omsorgsplan

2010-20

27.04.2011

Plan for helhetlig rehabilitering
Temaplan for tjenester i avdeling
psykisk helse og rus
Plan mot vold i nære relasjoner

2005-09

21.09.2005

2014-20

18.06.2014

2014-17

18.06.2014

Alkoholpolitisk plan
Temaplan vedlikehold /oppgradering
kommunale bygg
Hovedplan veilys

2014-16

12.02.2014
10.02.2010

2009-16

18.3.2009

Revisjon igangsatt.

Hovedplan vei

2012-20

31.08.2011

Revisjon igangsatt.

Hovedplan vann og avløp

2012-20

31.08.2011

Revisjon igangsatt.

Temaplan støy
Plan for kommunens boligsosiale
virksomhet
Kulturminneplan for Rælingen
Tematisk plan for landskapsområder
med høy vernestatus
Fisketiltaksplan

2013-18

16.10.2013

2013-16

12.02.2014

2013 - 15

12.12.2001

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
Kommunedelplan trafikksikkerhet

Forvaltningsplan for gjess
Strategidokument for næring og
næringsutvikling
Kommunikasjonsplan
Arbeidsgiver- og
organisasjonsplattform
Kompetanseplan for barnehager
Strategisk kompetanseplan for
rælingsskolen

2010-13

Kommentarer

Revisjon igangsatt.

Revisjon pågår / i sluttfasen.

Revisjon pågår.

29.09.1999
2011-14

10.01.2011

Vedtatt i Viltnemnda.

2014-22

15.04.2014

Vedtatt i Viltnemnda.

04.02.2009
2010-13

10.02.2010

2012-16

14.11.2012

2013-14

11.12.2013

2014-17

18.06.2014

10

Vedtatt i kommunestyret om ikke annet er spesifisert under «Kommentarer».
Miljøverndepartementet har stadfestet kommunedelplanen i juli 2012, plandokumentet er oppdatert.
12
Med tilleggsvedtak, kommunestyret 15. juni 2011.
11
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Tabell 2 – Status på planer og strategidokumenter som er under revisjon pr. 31.12.2014
Plan
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer
Kommunedelplan for
trafikksikkerhet
Kommunedelplan for
landbruk
Kommunedelplan idrett,
fysisk aktivitet og fr.liv
Kommunedelplan klima og
energi
Skolebruksplan
Strategi for skoleeier
Strategi for velferdsteknologi
Strategidokument for mottak
og inkludering av flyktninger
Demensplan
Helse- og omsorgsplan *
Temaplan for kulturskolen
Temaplan bibliotek *
Temaplan ungdomshus *
Overordnet
kompetansestrategi *
Hovedplan vei *
Hovedplan vann og avløp *
Hovedplan idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv *

Planansvar
Utbyggingsservice
Kultur- og
fritidsenheten
Kommunalteknikk
Regionkontor
landbruk
Kultur- og
fritidsenheten
Rådmannskontoret
Rådmannskontoret
Rådmannskontoret
Enhet for
tilrettel. tjen.
Enhet familie og
helse
Institusjonstjenester
Rådmannskontoret
Kultur- og
fritidsenheten
Kultur- og
fritidsenheten
Kultur- og
fritidsenheten
Organisasjonsenheten
Kommunalteknikk
Kommunalteknikk
Kommunalteknikk

Status
Under arbeid.
Forsinkelse.
Under arbeid.

Fremdrift
Ny høring med frist 15. april 2015.

Under arbeid.

Høringsforslag behandles i KPU og
KST april 2015.
Forventes vedtatt sent 2015.

Under arbeid.
Forsinkelse.
Under arbeid.

Forventet ferdig i 2015.

Forventes vedtatt i KST i mai 2016.

Under arbeid.

Høringsforslag behandles i KKM,
KPU, KST april 2015.

Under arbeid.
Under arbeid.

Skal behandles i KOM og KST i juni
2015.
Forventet vedtak 1.halvår 2015.

Vedtatt.

Vedtatt i KST februar 2015.

Under arbeid

Orientering i KOS juni 2015.

Under arbeid.
Under arbeid

Skal behandles i KOS og KST i
juni 2015.
Behandles i KKN og KST juni 2015.

Under arbeid

Behandles i KKN og KST juni 2015

Under arbeid

Behandles i KKN og KST juni 2015.

Under arbeid.

Forventet ferdig innen 31.12.2015.

Under arbeid.

Skal behandles i FSK og KST i
juni 2015.
Skal behandles i FSK og KST i
juni 2015.
Skal behandles i FSK og KST i
juni 2015.

Under arbeid.
Under arbeid.

Tabellen viser en oversikt over alle planer og strategidokumenter som er under utarbeidelse. Det omfatter
både nye planer (nye plantyper/nye tema) og revisjon av eksisterende planer vi har. Status og fremdrift på
arbeidet vil bli rapportert løpende gjennom året ved tertialrapportering i 1. og 2. tertial. Status ved årets slutt
vises i nedenstående tabell.
Planer som er endelig vedtatt i rapporteringsåret 2014 fremgår i egen oversikt (tabell 3). Der omtales
vedtatte planer mer utdypende. Oppfølging av tidligere vedtatte kommunedelplaner, inklusive omtale av
pågående revisjoner, fremgår på egne kommunedelplansider.
Tabellen viser status på fremdrift i henhold til «Program for planer og strategiarbeid» i gjeldende HP.
7 planer er merket med *. Det er planer som ikke står oppført i HP 14-17 (s. 99) i oversikten som viser
program for plan- og strategiarbeid i perioden. Dette gjelder planer som er startet opp i løpet av året 2014.
Planene er tatt inn i og forankret i HP 15-18 (s.13) høsten 2014.
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Tabell 3 – Vedtatte temaplaner og strategidokumenter i 2014
Tittel

Periode

Vedtatt

Plan for
kommunens
boligsosiale
virksomhet

2013-16

12.02.2014

Alkoholpolitisk plan

2014-16

12.02.2014

Formål
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet skal gi økt
kunnskap om situasjonen til de vanskeligstilte gruppene på
boligmarkedet i kommunen, samt sikre en boligmasse som
er bedre tilpasset målgruppens behov. Den skal være med
på å gi en bedre utnyttelse av de tilgjengelige ressursene
og en økt kunnskap om - og en mer målrettet og effektiv
bruk av statlige virkemidler.
Planen har som et hovedmål at innbyggerne skal
disponere en god og egnet bolig med tilfredsstillende
standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige
eller sosiale forutsetninger.
Alkoholpolitisk plan skal angi rammene for behandling av
saker etter alkoholloven og gi politikere, innbyggere og
næringsdrivende oversikt over hva som blir lagt til grunn
ved behandling og vedtak i slike saker, slik at det blir
forutsigbart for alle parter. Planen skal være retningsgivende ved forberedelse av politiske saker og ved
avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.
Planen skal være et hjelpemiddel for ansatte og for
befolkningen i Rælingen for å finne frem til hjelp og
kompetanse innenfor området vold i nære relasjoner.

Plan mot vold i
nære relasjoner

2014-17

18.06.2014

Planen gir oversikt over hvordan våre tjenester ivaretar
forebygging, avdekking og oppfølging av vold i dag. Med
bakgrunn i virkelighetsbeskrivelsen og eventuelle
utfordringer kommunen måtte ha, foreslås tiltak som vil
gjøre kommunen bedre i stand til å ivareta forebygging,
avdekking og oppfølging av vold i nære relasjoner.
Temaplanen avgrenser seg til tjenestene som avdeling for
psykisk helse og rus er ansvarlig for. Avdelingen tilbyr
tjenester til voksne med psykiske lidelser/plager og/eller
rusavhengighet, i tillegg til råd og veiledning til pårørende.

Temaplan for
tjenester i avdeling
psykisk helse og
rus

2014-20

18.06.2014

Tjenestene skal representere et tilbud til kommunens
innbyggere som er lett tilgjengelig (lavterskel) og som
mobiliserer brukerens ressurser og ønsker (mestring) i tett
samarbeid med andre interne og eksterne instanser
(samhandling). Formålet med planen er å gi retning for
videre utviklingsarbeid innenfor dette tjenesteområdet.
Planen inneholder prioriterte tiltak det skal arbeides med.
Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2014-2017
er skoleeiers (politisk og administrativt) og skolenes felles
verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med
kompetanseutvikling i rælingsskolen.

Strategisk
kompetanseplan for
rælingsskolen

2014-17

18.06.2014

De valgte strategiene skal bidra til at rælingsskolen utvikler
seg i ønsket retning. Behovet for endring og utvikling
framkommer i hver enkelt skoles ståstedsanalyse og den
årlige felles tilstandsrapporten på kommunenivå.
Opplæringsloven legger grunnlaget for de pliktene og
kravene skolene og skoleeier skal innfri.
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Kommunedelplan energi og klima
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.

Nøkkeltall og økonomi
Hovedfokuset i oppfølgingen av energi- og klimaplanen
er redusert energibruk i egen bygningsmasse. Det
rapporteres om energieffektiviseringsprosjektet under
investeringsprosjekter. 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.

Målsetting
Kommunen skal innen 2012 redusere energiforbruket
tilsvarende 5 % av energiforbruket i kommunale bygg
målt i kWh/m2.

Det er siden 2010 ikke utarbeidet noe klimaregnskap for
Rælingen kommune. I arbeidet med å revidere planen er
det blitt tatt stilling til behovet for å finne målbare
størrelser knyttet til klimagassutslipp og energibruk.
Forslaget til ny plan kommer til å foreslå ulike løsninger
knyttet til rapportering og oppfølging.

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. Fase 3 – oppfølgingsfasen avsluttes i 2019-2020. Se investeringsprosjekt «energieffektivisering».
 Det benyttes foreløpig fornybar energi i form av
jordvarme i fire av kommunens bygg.
 To bedrifter i kommunen har status som miljøfyrtårn. Det ble i 2014 gjennomført resertifisering for
en av disse.
 RENOFIL prosjektet har gjennomført konkurransen
telysjakten for barnehagene i Rælingen.
 I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel er det foreslått bestemmelser om
ladepunkter for elbil. Det er også lagt inn strengere
parkeringsbestemmelser for områdene nær
kollektive knutepunkt.
 Det er utarbeidet et miljøprogram for bygg- og
anleggsprosjekter i forbindelse med revideringen av
kommunedelplanen. Miljøprogrammet består av en
liste med krav tilknyttet temaene; energi, materialer,
transport, forurensning, avfall, naturmangfold og
klimatilpasning.

Revisjon
Kommunedelplan for klima og energi er under revisjon.
Planprogrammet ble vedtatt i desember 2013. Arbeidet
med revideringen er ledet av rådmannskontoret med en
bred involvering fra de enhetene som skal jobbe med
planens tiltaksdel etter at planen er vedtatt. Utarbeidelse
av planen har vært organisert som et prosjekt med syv
ulike arbeidsgrupper innenfor temaene areal og
transport, egen drift, energi i kommunens bygg,
holdninger og informasjon, skole og barnehage,
landbruk, samt klimatilpasning. I tillegg er det avholdt
enkeltmøter med relevante fagpersoner og med andre
planansvarlige der planen har tydelig grensesnitt mot
disse.
I utarbeidelsen har det vært fokus på at planen skal ha
en bred forankring i kommunens enheter, at tiltakene
skal være konkrete og realistiske, samt at det skal være
mulig å si noe om tiltakenes virkning i etterkant. Planen
forventes vedtatt i sommer/høst 2015.
 Det er i forbindelse med revideringen av planen
utarbeidet lokale læreplaner for klima og energi i
skole og barnehage.
 Kommunen deltar på regionale arenaer som vannbruksplanarbeidet, regionalt areal- og transportplanlegging, faglige nettverk for kommunalteknisk og
bygningsteknisk drift, samt et miljønettverk for Nedre
Romerike.
 Det er jobbet med å få på plass et system for
rapportering på energibruk i kommunale bygg.
Arbeidet fortsetter i 2015 i forbindelse med tilstandsrapport for natur og miljø.
 Kommunens nettside oppdateres jevnlig med tanke
på informasjon om kommunens arbeid og linker til
viktig miljøinformasjon; vi har blant annet deltatt i
Earth Hour og har nettbasert rådgivning på energibruk i private hjem.
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Kommunedelplan 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.

Revisjon
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er
under revisjon. (Forslag til planprogram,
kommunestyrets høringsdokument, ble vedtatt 11.
februar 2015.)
Arbeidet med revideringen er ledet av kultur- og
fritidsenheten, med involvering fra de enhetene som skal
jobbe med planens tiltaksdel etter at planen er vedtatt.
Det legges også opp til involvering fra lag og foreninger,
samt uorganiserte.
Tidsperspektivet på planen vil være 2016 – 2028, og det
forventes at planen er ferdig behandlet i mai 2016.
Vedrørende Grønn Plan
Selv om Grønn Plan har status som kommunedelplan
gjøres det ikke en egen rapportering på planen i
årsberetningen for 2014. I planprogrammet til
kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv slås
det fast at planens videre form og omfang skal vurderes
i prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv.

Status tiltak
Se investeringsprosjektene:
041000 Nærmiljøanlegg
040100 Idrett og friluftsliv
042000 Marikollen idrettspark
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Kommunedelplan trafikksikkerhet
Planansvarlig Jon Mikalsen
Bakgrunn
Rælingen kommune skal revidere sin kommunale
trafikksikkerhetsplan. Gjeldende plan har status som
kommunedelplan og ble vedtatt i kommunestyret 29.
april 2009. Gjeldende plan har fulgt kommuneplanens
planperiode for 2008-2017 med handlingsplan for
2008–2011.
Målsetting
Kommunenes ansvar for trafikksikkerheten er i stor
grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø slik at
befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag.
Kommunens arealplanlegging legger rammer for
transportbehovet. I tillegg til kommunens rolle som
veiholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres
ansvar som skole- og barnehageeier, transportør,
kjøper av transporttjenester og som arbeidsgiver.
Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å
synliggjøre kommunens ansvar og satsning på
området, koordinere arbeidet internt og øke
kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.
Planen er også en forutsetning for å kunne søke om
fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak (Aksjon
skolevei).

Nøkkeltall og økonomi
Det er søkt om aksjon skolevei midler som dekker 50%
av kostnadene. Tidligere kostnadsestimat var beregnet
til 270 000,-. Ved bytte av konsulent og arbeider ved
implementering av trafikksikker kommune vil kostnadene
bli noe høyere enn først beregnet.
Revisjon
Kommunedelplan for trafikksikkerhet er under revisjon.
(Forslag til planprogram, ble vedtatt 11. desember
2013.) Arbeidet med revideringen er ledet av
kommunalteknikk, med involvering fra brukerråd,
Trafikksikkerhetsforum, arbeidsgruppe for trafikksikker
kommune, og involverte enheter.
Tidsperspektivet på planen vil være 2015-2024, og det
forventes at planen er ferdig behandlet i november
2015.
Planen er satt for behandling Kommuneplanutvalget 20.
april og Kommunestyret 29. april, og som referatsak til
alle komiteer.

Rælingen kommune har som mål å bli trafikksikker
kommune innen 2018. Trygg Trafikk har utarbeidet
kriterier for hva en trafikksikker kommune er og
hvordan kommunen bør jobbe. I samarbeid med
fylkeskommunen har disse kriteriene blitt til en
godkjenningsordning.
Status tiltak
 Arbeidene med planen har i 2014 startet opp etter
at tidligere konsulent sluttet. Det har i 2014 blitt
arbeidet med sammensetting, organisering og
utarbeidelse av foreløpig planforslag.
 Det er avholdt møter 2 møter i Trafikksikkerhetsforum og 1 oppstartsmøte i arbeidsgruppe for
trafikksikker kommune. Målsetting og tiltak for
videre planarbeidet har vært tema.
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Enhetsdel

Kunstgressbane i Marikollen
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0010 – Rådmannskontoret
Rådmann Eivind Glemmestad
Viktige hendelser
Rådmannskontoret ble omorganisert pr 1/1, og ny
rådgiverstilling helse og omsorg ble tilsatt 1/7.
Nedre Romerike Distriktsrevisjon ble avviklet som
eget selskap og all virksomhet overført Romerike
Revisjon IKS pr 1/6-2014. Aurskog-Høland ble tatt
opp som nytt medlem i ROAF IKS.
Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunens
beredskapsplikt og gitt to merknader. Ny ROSanalyse må i gang i løpet av 2015. Fylkesmannen har
hatt tilsyn med kommunen som godkjenningsmyndighet på barnehageområdet. Ingen pålegg om
retting.
Det er utarbeidet utfyllende dokumenter til bruk ved
søknad om godkjennelse av barnehager.
Innført eHandel (elektronisk handel) i hele kommunen.
Politivedtekter for Rælingen kommune er revidert og
ligger til godkjenning hos Politidirektoratet. Alkoholpolitisk plan for 2014-2015 er vedtatt.
Arbeid med kommunereformen er ble startet,
ressursgruppe nedsatt, oppstartsmøte med
Fylkesmannen er avholdt med kommunestyret.

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, rådgivning natur og miljø, rådgivning
helse og omsorg, administrativ og strategisk utvikling av
IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning,
prosjektansvar for store byggeprosjekt og forvaltning for
skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret
(RSK) er organisatorisk tillagt enheten.
Økonomi (inkl politisk og samh.kont.)
2012
2013
2014
Regnskap
14 706 17 526 17 035
Budsjett
14 946 17 186 17 362
Avvik
240
-340
327
Avvik i %
1,6 % -2,0 %
1,9 %

Årsverk

2012
11,6

Antall

2013
15,6

2014
16,2

Sykefravær
RSK har etablert regional samhandlingsnettside.
Kommunene i regionen inngikk avtale med Ahus om
akutt døgntjeneste (KAD); KAD startet opp juni 2014.
Status utviklingsområder
 Arbeidet med helhetlig ROS-analyse utsatt til 2015.
 Anskaffelse av ny leverandør av kommunens
voksenopplæringstjenester er gjennomført.
 Det har blitt gitt bistand til rektorenes arbeid med
skolebasert egenvurdering knyttet til Fylkesmannens tilsynsopplegg.
 Arbeidet med revideringen av kommunedelplan
klima og energi har pågått. Forventet vedtak er
sommer 2015.
 Det er gjennomført opplæring i bruk av naturdata
for Utbyggingsservice og utarbeidelse av verktøy
for å kunne ivareta de kravene til saksbehandling
som stilles i naturmangfoldloven.
 Første fase av utvikling av styringsindikatorer er
gjennomført. Indikatorer implementeres gradvis
som styringselement i våre plan- og styringsdokumenter, med oppstart i 2015.
 Utarbeiding av en folkehelseoversikt som
kunnskapsgrunnlag for videre planlegging er
igangsatt, og forventes sluttført medio 2015.
 Forankring av Strategi for skoleeier startet opp
høsten 2014

1,4

2,6

4

2012
Korttid

0,7

2,7 3,4

2013
Langtid

1,6 0,9 2,5

2014
Total

Positiv nedgang i sykefravær.

 RSK arbeider gjennom felles arbeidsutvalg med Ahus
for å videreutvikle samarbeidsstrukturene.
 RSK har etablert metode for arbeid med avtaleverket
der avtalene gjøres kjent og forankres i tjenestene,
samt i og mellom administrasjonene.
 Innført Feide, administrativt tilgangssystem, for skole
 Anskaffet interaktive tavler i alle undervisningsrom
 Tilrettelagt for nye digitale verktøy i undervisningen.
 Nye nettsider er lansert i juni 2014 med flere digitale
skjemaer.
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0030 – Organisasjonsenheten
Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal
Viktige hendelser
Det er inngått rammeavtale med Considium AS,
Varde Hartmark AS og PB organisasjon og ledelse AS
om konsulenttjenester innenfor organisasjon og
ledelse. Det er utviklet et nytt modulbasert lederutviklingsprogram for avdelingsledere, og de to første
modulene er gjennomført.
Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført høsten
2014 uten brudd.
Enheten har gjennom året revidert og utarbeidet en
rekke sentrale reglementer. Viktigst er ansettelsesreglementet, arbeidsreglementet og retningslinjer for
etisk praksis. Dette er gjort i tett dialog med både
tillitsvalgte, verneombud og øvrige enhetsledere, og
har medført en betydelig kvalitetsheving av disse
dokumentene.
Rutiner for etablering av fullelektronisk lønns- og
personalarkiv er utarbeidet, og tas i bruk fra og med
01.01.15. Ephorte Outlook ble tatt i bruk hos
administrativt ansatte. Dette er en modul i Ephorte for
å effektivt arkivere e-poster fra Outlook. Som del av
måloppnåelsen om at kommune-Norge skal ha digital
kommunikasjon som hovedregel fra 2016, ble det
startet opp et prosjekt for oppgradering av Ephorte til
nyeste versjon.
Ny IA-avtale er signert, og gjelder ut 2018. Lønningsfunksjonen har organisert seg med 3 primærkontakter
og én som kun har ansvar for fraværsregistrering og
refusjon av sykepenger. Nye regler vedrørende
innberetning av telefon/bredbånd, innhenting av
skattedata og etablering av A-melding til
skatteetaten/SSB har medført mye arbeid med
endringer i HRM-systemet.
Status utviklingsområder
 Det er utviklet et helt nytt introduksjonsprogram for
nyansatte, med eget program for nye ledere. Nye
enhetsledere får «skreddersøm» iht behov.
 Stillingsbeskrivelser, primærkontaktroller og
ansvarsområder er revidert i enheten.
 Det er utviklet og revidert en hel rekke veiledere,
retningslinjer og reglementer. I tillegg er det
gjennomført opplæringsbesøk i flere enheter av
både lønnskonsulenter og personalrådgivere for å
heve kompetansen på lønns- og personalområdet i
organisasjonen.

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-, kvalitets- og
lønnssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkiv med kommunens post- og
kopieringstjeneste 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 %

2012
15 701
16 382
681
4,2 %

2013
17 702
17 715
13
0,1 %

2014
18 824
19 043
219
1,2 %

Overskudd er knyttet til lærlingeområdet, og utjevnes
gjennom økt antall lærlinger kommende år.
Årsverk

2012
19,0

Antall

2013
20,2

2014
20,8

Sykefravær

1,5

3

4,5

5,1
2,8 2,3

2012
Korttid

6,2

2,8 3,4

2013
Langtid

2014
Total

Langtidssykefravær er knyttet til overgang til varig ufør.
Nøkkeltall
2012
Innsynsbegjæringer
Nye journalposter i ephorte
Nye saker i ephorte

Attføringssaker

2014

130

369

26 914

27 653

3 003

2 856

269 865

171 471

104

239

176

7

12

10

7253

7562

Endringer i lønnssystemet
Ansettelsessaker

2013

Fraværsmeldinger (sykdom/perm)
Henvendelser til lønn tlf/e-post

5595

Henvendelser til servicetorg pr tlf

40500

Henvendelser til servicetorg skranke

5400

Henvendelser vedr.rekruttering (fom uke 19)

2591

58

Årsberetning 2014

0040 – Økonomienheten
Økonomisjef Lillian Pedersen
Viktige hendelser
Fokus i økonomienheten i 2014 har vært
implementering av ehandel, revidering av
økonomireglementet og utvikling av veiledere og
rutinebeskrivelser.
Status utviklingsområder
 Innføre et langsiktig økonomisk perspektiv både i
planleggingen og rapporteringen, og lage en
strategi for å møte utfordringene i fremtiden (O1).
Status: Innførte et 10 års perspektiv på
investeringsbehov i HP 2015-2018, med langsiktige
befolkningsprognoser som grunnlag.

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

 Innføre ehandel og etablere dette som et godt
verktøy i organisasjonen (O1).
Status: Alle enheter er ferdig implementert ved
utgangen av året. Økende fokus på løpende drift.
 Heve kompetanse på økonomi i organisasjonen
gjennom videreutvikling av veiledere, verktøy og
kursing (O2).
Status: Ferdigstilt veiledere innen budsjett, innkjøp
og økonomirapportering.
 Revidere økonomireglementet og tydeliggjøre
dokumentets betydning (O3).
Status: Vedtatt i kommunestyret september 2014.

2012
8 295
8 691
396
4,6 %

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2013
9 082
9 311
229
2,5 %

2014
9 791
9 733
-58
-0,6 %

Påløpte engangskostnader knyttet til møbler og IKTutstyr balanseres av kreditnota fra skattesamarbeidet.
Merforbruket er innenfor 1 %.
Årsverk

2012
8,0

Antall

2013
8,0

2014
8,0

Sykefravær

1,6 1,9

3,5

2

2012

0

2

1,9 1,7

2013

Korttid

3,6

2014

Langtid

Total

Lavt og stabilt sykefravær.
Nøkkeltall
Antall ordre via ehandel i 2014

Antall

1. tertial
216

2. tertial
399

3. tertial
775

Sum
1 390
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0060 – Øyeren IKT
Daglig leder Finn Borge
Viktige hendelser
Situasjonen er nå preget av relativt stabil drift og
mange små oppgaver rundt i kommunene. Samtidig
er det løpende mye arbeid som pågår med å forbedre
arbeidsmetodikk i enheten. Største endring 2014 er
mye strammere endringsstyring som igjen har medført
lavere antall driftsforstyrrelser.

Kjerneoppgaver
Øyeren IKT er en felles IKT driftsenhet for Enebakk, Fet
og Rælingen kommune. Enheten ble opprettet 1. januar
2009 som et vertskommunesamarbeid plassert under
Rælingen kommune sitt ansvar. Øyeren IKT består av
15 ansatte som betjener ca. 7000 sluttbrukere fordelt på
115 lokasjoner.

Status utviklingsområder
 Forbedre brukeropplevelse (O1)  OK
 Ytterligere forbedre robusthet og stabilitet (O1) 
OK
 Understøttelse av digitalt førstevalg for innbyggere
og eKommune konseptet (O1)  Ok, men mye
fortsatt å hente
 Velferdsteknologi (O1)  med i prosjekt
 Kompetanseutvikling av egne medarbeidere og
lærlingeutvikling (O2)  Ok, 3 lærlinger
 Utskifting av kommunikasjonsløsninger (O1) 
2015
 Arbeidsflate og arbeidsprosess tilretteleggelse (O1)
 Ikke store endringer, men stadig forbedring
 Forbedre intern arbeidsmetodikk, prosesser og
rutiner i Øyeren IKT (O1)  Ok
 Hjelpe skolene til å utvikle og utnytte IKT (O1) 
Ok, pådriver

Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
7 629
8 166
537
6,6 %

2013
7 971
8 107
136
1,7 %

2014
9 206
9 234
28
0,3 %

2013
14,0

2014
14,0

God økonomistyring.
Årsverk

2012
13,9

Antall

Ikke reell økning, overgang fra engasjement til fast
ansatt
Sykefravær

1,6 1,7

3,3

2012
Korttid

3,3
0,8

1,7 0,9 2,6

2013

2014

2,5

Langtid

Total

Lavt og stabilt sykefravær.

Nøkkeltall
Saker på servicedesk

2012
11 588

2013
9 169

2014
10 209
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0070 – Eiendomsenheten
Konstituert eiendomssjef Arve Weng
Viktige hendelser
Utover alle andre gjøremål ved enheten, er det i 2014
bl.a.
 rehabilitert flere kommunale utleieobjekter
 etablert større tjenestekontor for Helse og Omsorg
 ombygget lokaler for Rus og Psykiatri
 ombygget lokaler for Hjemmebaserte tjenester
 utredet ombygging for Lege-, Helse- og
Fysiotjeneste
 innført 24-timers vaktordning
 renoveringsarbeider v/ Rådhusgarasjen
 opparbeidet parkeringsarealer v/ Trivselssenteret
 etablert nye lokaler for Eiendom / Drift
 gjennomført prosjekt «Sikkert Bygg»
 etablert skallsikring Sandbekken Skole og Hall
 utvendig rehabilitering Løvestadtunet
 etablert «KulturRudrom»
 tilsatt ny driftssjef

Status utviklingsområder
 Energi og klimaplan / Fase 2 – tekniske
gjennomføringer – er avsluttet (U2).
 Arbeidet med utfasing av oljefyr og el for
oppvarming er igangsatt (U2).
 Igangsatt revidering av plan for kommunens
boligsosiale virksomhet (O1).
 Organisasjonsutvikling tilpasset fremtidens behov i
drifts- og vedlikeholdsavdelingen (O3).
 Tatt i bruk FDV - system (O1).

Kjerneoppgaver
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold
av kommunens bygningsmasse, samt deler av vedtatte
byggeprosjekter. Enheten består av en transportavdeling, drifts- og vedlikeholdsavdeling, renholdsavdeling og boligkontor som tildeler kommunale
utleieboliger etter vedtatte retningslinjer og lovverk.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

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

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

2014
27 484
26 148
-1 336
-5,1 %

Skoler er fremdeles utsatt for kostbart hærverk. Arbeidsuhell som medførte omfattende lakkskader på flere
private biler. Utløsning av falske alarmer. Lønnsoverskridelse inkluderer rekruttering av ny eiendomssjef
og ny driftsleder som ikke var budsjettert. Flere gamle
saker innenfor boligforvaltning, har ført til tap på krav på
grunn av insolvens hos tidligere leietakere. Utfordringer i
forhold til forekomster av veggdyr i utleieleiligheter har
medført store saneringskostnader. Renhold har overskredet kjøp av renholdstjenester og renhold i eget regi
– kostnadsoverskridelse inkluderer bl.a. et prøveprosjekt
på renhold av en barnehage fra 1/8-2014. I tillegg har
MRSA renhold på Løvenstadtunet krevd ekstra renhold.
«Grønt Rådhus» - ny sortering av søppel, var ikke
budsjettert. Enheten er belastet med utstrakt behov for
oppfølging og konsultasjon hos Solheim HMS.
Årsverk

2012
30,2

Antall

2013
29,9

2014
30,4

Sykefravær
8,2
2 1,9

3,9

2012
Korttid

2,5 1,9

4,4

2013
Langtid

5,5
2,7

2014
Total
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0200 – Blystadlia skole og barnehage
Rektor Sissel Berg
Viktige hendelser
Flere av spesialrommene har blitt innredet og tatt i
bruk i løpet av høsten, så alle avdelinger er nå fullt ut
benyttet. Personalet og brukere uttrykker stolthet og
tilfredshet over hvor fin skolen og barnehagen har
blitt. Etter at barnehagen åpnet i august har den
gradvis vokst, og 31.12. bestod den av 2 avdelinger
med til sammen 19 barn og 6 ansatte. I oktober fikk
barnehagen ansatt pedagog i den ene ped.lederstillingen, mens en fagarbeider har vært konstituert i
den andre ped.lederstillingen. Det er etablert samarbeidsrutiner mellom barnehagen og skole/SFO, og
barnehagen har blant annet vært på tur med ett av
trinnene, samt at det er arrangert lesegrupper i barnehagen med skoleelever. Hele enheten deltok på TVaksjonskvelden som innbrakte over 40 000,- kr til
kirkens nødhjelp. Det ble en flott kveld med stort
engasjement fra foreldre og barn.
Status utviklingsområder
 Ståstedsanalysen er videreutviklet som prosess- og
refleksjonsverktøy En halv planleggingsdag ble
brukt til å analysere resultatene og danner grunnlaget for skolens utviklingsområder for 2015.
 Øke lærernes kompetanse i digitale ferdigheter.
Alle lærere har deltatt på kurs i bruk av de nye
«smart-boardene», og skolen har nå tre superbrukere som skal være ressurser for de andre. Kurs
i bruk av språklab er gjennomført for alle, men ikke
alle trinn bruker språklaben like aktivt. Her er et
forbedringspotensiale og det trengs ytterligere
skolering og erfaringsdeling slik at alle trinn tar
språklaben i bruk. SFO har tatt i bruk hjemmesiden
i større grad, slik at de lettere når ut med
informasjon om aktiviteter og ulike tilbud til
foreldrene.
 Regnelærer har kommet godt i gang med ulike
arbeidsoppgaver gjennom høsten og har gjort
forsøk med ulike måter å organisere regnekurs på.
Det er store forventninger til denne ressursen, og
målet er at den på sikt vil gi positive utslag på
skolens resultater.
 Foreldre- og elevundersøkelsen ble gjennomført i
november, og viser gode resultater på en rekke
områder. Spesielt positivt er utviklingen på
foreldrenes tilfredshet med tilbudet som SFO gir.
Her er en markant forbedring på alle områder.
Mobbetallene er fortsatt lave på mellomtrinnet, og
det er høy grad av trivsel. Alle kontaktlærere har
satt i verk ulike tiltak for å jobbe med det psykososiale miljøet i klassene, ut fra resultatene på
elevundersøkelsen.
 Oppfølging av kartleggingsresultater på alle trinn er
satt i system, og ressurslærerne i regning og lesing
har en sentral rolle i utformingen av tiltak og videre
arbeid.

Kjerneoppgaver
Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som
er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom
oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig
skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og
kommunale vedtekter. Barnehagen er en pedagogisk
tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte
økonomiske og personalmessige ressurser på en
fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt
samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig
bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal
dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn
.
Økonomi
2012
2013
2014
Regnskap
14 057 14 146 14 887
Budsjett
14 199 14 304 15 168
Avvik
142
158
281
Avvik i %
1,0 %
1,1 %
1,9 %
Enheten har et større overskudd enn beregnet. Dette
skyldes refusjoner som ble større enn budsjettert, og at
skolen ikke fikk ansatt kvalifisert lærer i en 30% stilling,
og som dermed ikke ble besatt.
Årsverk

2012
24,8

Antall

2013
23,5

2014
30,2

Antall årsverk i skolen har vært på samme nivå som i
fjor, mens det totale antall årsverk har økt med 6 på
grunn av nytilsatte i barnehagen.
Sykefravær

2,5

4,3

3,7
1,2

2012
Korttid

5,5

1,2

2013
Langtid

4,2

5,5

1,3

2014
Total

Sykefraværet ligger godt under gjennomsnittet i
kommunen, og har holdt seg stabilt lavt de siste årene.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn
2012
Regning
2,1
Lesing
2,1
Engelsk
2,2

2013
1,9
2,0
2,1

2014
47,0
49,0
49,0

Resultatene på nasjonal prøve i regning er ikke gode
nok, og vil være et viktig utviklingsområde for 2015.
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0210 – Fjerdingby skole
Rektor Inger-Jorunn Andersen
Viktige hendelser
Skolens elevtall økte i løpet av året, noe som førte til
at to årskull måtte utvides fra 2 til 3 klasser. Alle
skolens spesialrom er nå gjort om til vanlige klasserom.
I mars gjennomførte vi den tradisjonelle Fjerdingbykvelden for elever og foresatte. Her var temaet Edvard
Munch og bilde «Det syke barn» som vi fikk låne
gjennom et samarbeidsprosjekt med kulturskolen og
Nasjonalmuseet. Det ble en flott kveld.
Foreldre- og elevundersøkelsen ble gjennomført på
høsten hvor vi gleder oss spesielt over stor fornøydhet
med skolens SFO-tilbud, samt at mobbetallene på
hele skolen har gått ned. Skolen har elever som
trivselsledere, og disse gjennomfører aktiviteter i
friminuttene og de eldste elevene er vakter inne i
gangene i friminuttene.
Status utviklingsområder
 Alle lærerne har deltatt på kurs i bruk av de digitale
tavlene «smart-board» som er i alle klasserom.
Skolen har også tre superbrukere som skal være en
ressurs for skolen.
 Implementering av rutiner og standarder for
«Vurdering for læring», samt dokumentasjon på
læringsutbytte har vært sentralt dette året. Dette har
vært med på å bevisstgjøre lærerne i forhold til
elevenes læringsutbytte, slik at de har kjennetegn
på måloppnåelse og kan tilpasse undervisningen
bedre. Gjennom resultater på elevundersøkelsen
fikk vi en god tilbakemelding på det lærerne gjør for
å bistå elever i læringsprosessen. Dette arbeide skal
vi bygge videre på i 2015.
 Vi har arbeidet med elevenes grunnleggende
ferdigheter og systematisk analyse og oppfølging av
kartleggingsresultater.
 Vi har vi ressurslærer i lesing og fra høsten 2014
innførte vi ressurslærer i regning. Ressurslærerne
gjennomfører henholdsvis lese- og regnekurs etter
behov for mindre grupper med elever. Dette
arbeidet må videreføres inn i 2015 da kartleggingsresultatene for de yngste elevene ikke er gode nok.
 Vi startet høsten 2014 med fokus på gode rutiner for
å komme presis og raskt i gang. Dette skal vi
videreføre. Skolens ledelse er styrket og består nå
av rektor og to inspektører, og vi søker å utvikle
skolen på en god måte med den elevtallsveksten vi
har.

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 %

2012
18 349
18 528
179
1,0 %

2013
18 791
18 961
170
0,9 %

2014
20 878
20 583
-295
-1,4 %

Avviket skyldes omfattende oppfølgingsarbeid i forhold
til sykefravær, samt feilbudsjettering i forhold til
kommunal seniorordning.
Årsverk

2012
31,4

Antall

2013
33,1

2014
39,2

Sykefravær
10,7 13,1

8
3

5

2012
Korttid

7,6

3,4 4,2

2013
Langtid

2,4

2014
Total

Vi har fått redusert korttidsfraværet. Langtidsfraværet
følges opp i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten og organisasjonsenheten.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn

Regning
Lesing
Engelsk

2012
1,9
1,9
2,1

2013
2,0
2,3
2,0

2014
47
46
48

Resultatene på nasjonale prøver viser at vi har mange
elever som skårer på middels nivå. Det er positivt at vi
har få svake elever, men en utfordring at vi har få elever
på et høyt nivå. Lesing er et område vi må sette fokus
på fremover.
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0220 – Løvenstad skole
Rektor Svein Fjellheim
Viktige hendelser
Det ble planlagt tilbygg/ombygging av Løvenstad
skole. Vi gjorde mindre ombygginger for å håndtere
elevsituasjon.
Vi opprettet Løvenstad skole som egen gruppe på
facebook. Dette for enkelt å kunne markedsføre
skolen med hyggelige hverdagshendelser. Vi synes
dette har vært en suksess.
Vi har bygd opp ressursteam rundt barn og ansatt
vernepleier og to miljøarbeidere.
Vi ansatte spesialpedagog med logopedi og
startet opp med ressurslærer regning.
ICDP, kurs i foreldreveiledning av minoritetsspråklige
med 5 deltakere ble gjennomført.

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 %

Foreldre- og elevundersøkelsen ble gjennomført i
november, og viser fortsatt gode resultater på alle
områder utenom fysiske forhold. SFO scorer fortsatt
svært høyt. Vi fikk doblet foreldredeltakelsen på
Status utviklingsområder
Læringsledelse:
 Arbeidsmål: Skal ha satt seg personlige arbeidsmål
som beskriver god praksis slik at det fremmer
læring i henhold til Grunnstandard for
læringsledelse.
Status: Mål oppnådd
 Arbeidsmål: Skal aktivt ta i bruk rutinene for
kartlegging i rælingsskolen (den kommunale
planen) og de lokale rutinene ved Løvenstad skole.
Status: Mål oppnådd.
Lesing:
 Arbeidsmål Skal ha fokus på lesing i alle fag slik at
den enkelte elev får erfaringer med ulike tekster og
ulike måter å lese på (læringsstrategier).
Status: Mål oppnådd
 Arbeidsmål: Skal involvere foreldre i den enkelte
elevs leseopplæring og utvikling av leseferdigheter
ved å kommunisere tydelige forventninger fra
skolen og gi dem konkrete oppgaver på
arbeidsplanen.
Status: Mål oppnådd.

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

2014
15 274
15 463
189
1,2 %

2012
27,8

2013
26,1

2014
27,4

Årsverk

Antall
Ny mal i virksomhetsplan med to utviklingsområder,
lesing og læringsledelse. Vi har jobbet mye med
lesing og med kartlegging med nye skjema for
dokumentasjon. I lesing har vi hatt lesekampanjer,
lesevaker og foreldremøter på alle trinn der et av
temaene har vært hvordan foreldre kan hjelpe egne
barn med lesing.

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

Økning årsverk skyldes ekstraordinært tilbud
enkeltelev(er).
Sykefravær
8,9
4,2 4,7

2012
Korttid

8,3

3,6

4,7

2013
Langtid

8,3
3,2

5,1

2014
Total

Vi er fornøyd med at vi gradvis har klart å redusere
korttidsfraværet.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn
2012
Regning
2,0
Lesing
1,9
Engelsk
2,0

2013
1,8
1,6
1,6

2014
45,0
49,0
46,0

Vi er fornøyd med at vårt fokus på lesing ga et godt
resultat, i 2015 har vi regning som utviklingsområde.
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0230 – Nordby skole
Rektor Kari Bloch-Johnsen
Viktige hendelser
Kafékveld i regi av FAU. Alle inntekter gikk til
barneavdeling på Ahus. Elevrådet reiste til barneavdelingen og overleverte pengene.
Skolen var med på «Broderkjeden» i anledning
Grunnlovsjubileet. Skolen har vært med i nasjonalmuseets prosjekt «Bruk ett bilde» som endte i en
større tverrfagligutstilling på felles sommeravslutning
for elever og foresatte. Underholdningen var knyttet til
Alf Prøysen i anledning Prøysen-jubileet.
Til skoleåret 2014/2015 har vi vært så heldige å få tak
i tre nye kvalifiserte lærere. Dette har bidratt til
positive endringer i skolens praksis.
Vi startet skoleåret med Trivselsdag hvor trivselslederne under ledelse av Vegard Bann fra
trivselsleder.no arrangerte mange forskjellige
aktiviteter. Alle elever og ansatte var ivrig med på
opplegget.

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 %

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

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

2014
8 889
9 013
124
1,4 %

2012
12,3

2013
13,0

2014
14,6

Årsverk

Antall
Sykefravær

Omorganisering av leksehjelptilbudet. Vi har nå tilbud
for 3.-7. trinn. Vi prøver så langt det er mulig å gi
leksehjelpen til kontaktlærerne. Skolen opplever at
dette har vært en positiv omlegging.
Skolen har nå jevnlige fellessamlinger; Nordbysamlinger. Ansvar for innhold og regi går på omgang
mellom trinnene.
Vi har deltatt i BlimE-dansen for 4. gang på rad.
Status utviklingsområder
 Arbeid med resultater og analyse fra tester og
kartlegging danner grunnlag for kvalitetsutvikling av
læringsmiljøet i Rælingen. Alle i undervisning har
systematisk jobbet med analyse, etterarbeid og
evaluering av rælingsskolens obligatoriske kartlegginger og tester. Rutiner og prosedyrer laget.
Ledelsen har god oversikt over trinn og den enkelte
elev. System for tettere oppfølging av ansatte og
elevers resultater er innført. Ressurslærer lesing og
regning (fra august 2014) er sterkt involvert og
driver deler av dette arbeidet.
 Implementere og institusjonalisere standarder fra
Prosjekt rælingsskolen i arbeid med læringsledelse
på skolen. Ledelsen og ansatte på Nordby skole
har jobbet systematisk, profesjonelt og godt med
rammene og retningslinjene fra Prosjekt
rælingsskolen. På bakgrunn av dette er det laget
egne prosedyrer for utføring og evaluering. Dette
for å kvalitetssikre arbeidet.

1,9

3,6

5,5

2012
Korttid

5,1

7,1

2

2013
Langtid

5,9

7

1,1

2014
Total

Skolen jobber aktivt med å begrense sykefravær ved å
tilrettelegge for enkelte i perioder og prøve å forebygge.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn
2012
Regning
2,3
Lesing
2,1
Engelsk
2,1

2013
2,0
2,0
1,8

2014
51,0
50,0
50,0

Tilrettelegge for et miljø som stimulerer til fysiske
aktivitet og kulturaktiviteter. Skolen har sett på
muligheter og åpninger både innenfor skolens rammer
og i samarbeid med blant annet kulturenheten,
eiendomsenheten, kommunalteknikk, FAU, Ytre
Rælingen Vel, SU/SMU, Safir og BUK. Dette har blant
annet resultert i: BMX-bane som en del av vårt
nærmiljøanlegg, kanonballturnering, nye uteleker til
Trivselslederprogrammet, Skolejoggen, oppkjøring av
skiløyper på jordet og juledans for 5.-7. trinn (for 4. året
på rad).
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0240 – Rud skole
Rektor Øystein Hellum
Status utviklingsområder
 Arbeid med resultater og analyse fra tester og
kartlegging danner grunnlag for kvalitetsutvikling av
læringsmiljøet i Rælingen.
- Arbeidet med implementering av lesing og
ressurslærer lesing på skolen var vellykket og
videreført med ny ressurslærerrolle i regning.
- Arbeidsmål rundt lesing og ressurslærer lesing
har hatt effekt på skolens system på å følge
opp kartleggingsprøver og resultater frem til
oppsummering og enhetlig analyse på skolen.
Ressurslærer har bidratt faglig inn i disse
analysene og dannet grunnlag for hvordan
disse følges opp av nærmeste leder på trinnet.
- Kvalitetsarbeid på SFO ga gode resultater på
brukerundersøkelse og videreføres i arbeidet
med å involvere barn i mer varierte aktiviteter
på SFO.
 Implementere og institusjonalisere standarder fra
Prosjekt rælingsskolen i arbeid med læringsledelse
på skolen.
- Arbeidet med å implementere standard for
vurdering for læring på skolen har bevisstgjort
lærere i hvordan dette arbeidet gjøres sammen
med elevene. Elevene gir svært gode tilbakemeldinger i elevundersøkelsen hvordan de
opplever å få bistand i eget læringsarbeid.
Oppsummering av implementeringen av dette
systemet for skolene er tatt med i videre
utviklingsarbeid for 2015.
- Arbeid med ledelse på skolen har resultert i
presiserte prosedyrebeskrivelser for oppfylling
av krav iht. opplærings- og arbeidsmiljøloven i
skolens avvikssystem.
 Tilrettelegge for et miljø som stimulerer til fysiske
aktivitet og kulturaktiviteter.
- Skolen tok i bruk det nye undervisningsrommet
vårt KultRudrom ved oppstart av skoleåret.
Rommet stimulerer til varierte undervisningsformer og gi rom for bruk av ulike uttrykk som
kunst, formidling og musikk i undervisningen.
Utenfor rommet åpnet vi også galleriet
GalleRud, for å løfte frem presentasjon av ulike
typer elevarbeider 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.
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

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

2013
19 475
19 809
334
1,7 %

2014
21 372
21 750
378
1,7 %

Arbeidet med aktiv oppfølging av prognose og justering
av aktivitet underveis i året har sikret en bedre
oppfølging av budsjett. Skolen har ikke hatt hendelser
som har avstedkommet avvik eller store justeringer.
Årsverk

2012
36,4

Antall

2013
36,7

2014
40,1

Økning i årsverk er knyttet til elevtallsutvikling i skolen
og antall barn på SFO.
Sykefravær
9,2
4

5,2

7,8

5,4

3,9

3,7 4,1

1,5

2012
Korttid

2013
Langtid

2014
Total

Målsetting om at skolens sykefravær skulle ligge under
8% ut i fra aktivt arbeid etter skolens plan for sikring av
arbeidsmiljøet på skolen. Enkeltansatte følges opp
fortløpende for å øke grad av arbeidsnærvær.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn
2012
Regning
1,9
Lesing
1,9
Engelsk
1,9

2013
1,7
1,9
2,0

2014
49,0
49,0
49,0

Skolens resultater viser at tilpasset opplæring har løftet
flere av de svakeste elevene til nivå 2 enn det
kartleggingsresultatene for trinnet på 2. og 3. trinn skulle
tilsi.
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0250 – Marikollen ungdomsskole
Rektor Anne Beate Belstad
Viktige hendelser
Stabilitet i ledergruppa og ny organisering av arbeidet
har medført til større fokus på utviklingsarbeid og
oppfølging av elever og ansatte på skolen.

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

Ledelsen ved Sandbekken og Marikollen ungdomsskole har startet samarbeid om matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Utviklingsveileder
fra fylket bistår skolene i dette arbeidet.

Økonomi

Bruk av alternative opplæringsarenaer og innføring av
valgfag på alle trinn fra høsten 2014, har vært med på
å motivere elevene for læring.
Antall elever og ansatte på FINE-gruppa har økt. På
FINE har det vært fokus på å samkjøre personalet og
ivareta de nye elevene på en god måte.
Status utviklingsområder
 Underveisvurdering i fag
Samarbeidet med HiOA om kursing og veiledning
av lærere i underveisvurdering. Lærerne har
gjennomført ulike metoder for underveisvurdering
og delt erfaringer med hverandre. Skoleledelsen
har observert lærernes gjennomføring av
underveisvurdering i klasserommet og veiledet
lærerne.
 Tverrfaglig samarbeid om elevmiljøet på Marikollen
ungdomsskole
Samarbeidet med familie og helse om analyse av
elevmiljøet på skolen og tiltak for å bedre miljøet.
Utarbeidet forventninger til elevrollen og
voksenrollen på skolen.
 Kartlegging av elever og oppfølging av
elevresultater
Utarbeidet et årshjul for kartlegging og oppfølging
av elevresultater slik at det foregår på en
systematisk måte. Ressurslærere i lesing og
regning har sentrale roller i analysen etter gjennomføring av nasjonale prøver og kartlegginger og ved
utarbeidelse av tiltak.
 Økt kompetanse i resultatledelse
Avdelingsledere har deltatt på samlinger i
resultatledelse. Ledergruppa på skolen har kommet
fram til områder som avdelingsledere har ansvar for
å følge opp.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

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

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

2014
25 706
24 809
-897
-3,6 %

Lønnsutgiftene har ligget for høyt i forhold til tildelt
ramme. Det ble satt inn tiltak høsten 2014 for å redusere
kostnadene. Dette var ikke nok til å redusere
underskuddet.
Årsverk

2012
39,8

Antall

2013
40,5

2014
40,6

Sykefravær
7,8

7,2

5,5
2,3

9

1,8

2012
Korttid

6,9
4,7

2013
Langtid

2,2

2014
Total

Sykefraværet har gått ned sammenlignet med de to
foregående år. Langtidssykemeldte følges opp
fortløpende.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 8. trinn
2012
Regning
2,9
Lesing
3,0
Engelsk
2,9

2013
3,1
3,0
3,2

2014
49,0
50,0
50,0

Nasjonale prøver 9. trinn
2012
Regning
3,4
Lesing
3,2

2013
3,2
3,2

2014
52,0
52,0

Standpunktkarakterer 10. trinn
2012
2013
Matematikk
3,5
3,8
Norsk
4,2
3,9
Engelsk
4,2
3,9

2014
3,5
3,9
4,3

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres fra 2014 i
gjennomsnittlige skalapoeng.
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0260 – Sandbekken ungdomsskole
Rektor Gina Kveen
Viktige hendelser
Gina Kveen ble tilsatt som rektor 1. september, og
Sverre Johannessen ble tilsatt som undervisningsinspektør i november.

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

Skolen har avsluttet samarbeidet med veiledere fra
Høgskolen i Oslo og Akershus i den nasjonale
satsingen ungdomstrinn i utvikling. Både høgskolen,
ledelsen og lærerne har opplevd samarbeidet som
nyttig og lærerikt.

Økonomi

I videreføringen av ungdomstrinn i utvikling har
Marikollen og Sandbekken på ledernivå startet
samarbeid om matematikkopplæringen på
ungdomstrinnet. Utviklingsveileder fra fylket bistår
skolene i dette arbeidet.
Skolen deltar i Comeniusprosjektet «My life-my
choice», og har i den forbindelse vært vertskap for
deltakere fra åtte land. Flere av våre lærere har
besøkt Finland og Tyrkia. Sandbekken er fremdeles
partnerskole med ILS og mottar jevnlig grupper av
studenter i praksis.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
19 019
19 217
198
1,0 %

2013
20 475
20 883
408
2,0 %

2014
20 659
21 179
520
2,5 %

Det er god kontroll med økonomien. Skolen har investert
i utstyr og møbler til kunst og håndverk og musikk.
Personalrommet har blitt pusset opp. Overskuddet
utover de planlagte 1% skyldes en noe lavere
bemanning siste halvdel av året enn rammen gir rom for.
Årsverk

2012
29,9

Antall

2013
28,4

2014
28,4

Sykefravær
Status utviklingsområder
 Øke elevenes kompetanse i egenvurdering og
kameratvurdering. Evaluering i trinnmøter med
elever og resultater på elevundersøkelsen viser at
det er økt bruk av egenvurdering.
 Bedre resultater i grunnleggende ferdigheter lesing.
Et vellykket samarbeid med HiOA om skolebasert
kompetanseutvikling har resultert i økt bevissthet
om lesestrategier hos elever og lærere.
Elevundersøkelsen viser også dette.
 Bedre elevresultater i matematikk. Skolen oppnådde
ikke bedre resultater til skriftlig eksamen vår 2014.
 Kartleggingssystemet gir økt tilpasset opplæring.
Systematikk og helhet rundt kartlegging har blitt
merkbart bedre. Ressurslærer har en sentral rolle i
analysen etter gjennomføring. Det settes deretter
inn tiltak på bakgrunn av resultatene.
 Økt kompetanse i læringsledelse hos ledelse og
ansatte. Jobber videre med å få til undervisningsvurdering på en hensiktsmessig måte. Skolevandring er gjennomført etter avtale med lærere.
Fokus på oppfølging av nytilsatte.
 Ansatte skal mestre relevante dataverktøy.
Lærerne mestrer i stadig større grad SMART
notebook. Matematikklærere har tatt i bruk Kikora,
og prøvd ut Geogebra.

6,5

5,9

2,4

3,5

2012
Korttid

2,2

3

0,8

2013
Langtid

2,3

4,2

2014
Total

Økningen i sykefraværet skyldes langtids sykemeldinger
og forhold utenfor arbeidsplassen.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 8. trinn
2012
Regning
3,0
Lesing
3,2
Engelsk
3,2

2013
2,9
3,1
3,1

2014
48,0
49,0
51,0

Nasjonale prøver 9. trinn
2012
Regning
3,6
Lesing
3,7

2013
3,3
3,7

2014
51,0
52,0

Standpunktkarakterer 10. trinn
2012
2013
Matematikk
3,7
3,5
Norsk
3,5
4,1
Engelsk
4,1
4,1

2014
3,6
3,9
4,3

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres fra 2014 i
gjennomsnittlige skalapoeng.
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0270 – Smestad skole
Rektor Elisabeth Aandalen
Viktige hendelser
Skolens elevtall har inneværende år økt betydelig,
men veksten har vært lavere enn det prognosene tilsa
for ett år siden. På grunn av et stort elevkull på 1. trinn
manglet skolen en klassebase ved oppstart høsten
2014, og det ble nødvendig å ta i bruk musikkrommet
som klasserom. Rommet fungerer godt som klasserom, men skolen har behov for et musikkrom. SFO ble
høsten 2014 delt i 2 baser. Dette har vært positivt.
Tilbudet er under utvikling, og tilbakemeldinger i
Foreldreundersøkelsen viser at vi er på rett vei.
«Plan for et godt skolemiljø» ble vedtatt i juni. Vi har
valgt ut 10 faste temaer som vi har spesielt fokus på i
løpet av skoleåret, ett for hver måned.

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
 Styrke elevenes grunnleggende ferdigheter (T3,
O2)
Ressurslærere i lesing og regning har bidratt til at
skolen har god prosesskvalitet i alle faser av
kartleggingsarbeidet. Dette har lagt et godt
grunnlag for å arbeide systematisk med den enkelte
elevs faglige utvikling. Økt kompetanse og
veiledning i leseteknikk og lesestrategier bidrar
også til å gi elevene tilpassede utfordringer slik at
deres leseferdigheter kan styrkes. Arbeidet med å
styrke elevenes grunnleggende ferdigheter
fortsetter i 2015.

Negativt avvik skyldes uforutsette lønnsutgifter og
kostnader knyttet til sykefravær, og at elevtallsveksten
høsten 2014 ikke ble dekket i sin helhet. Da dette ble
kjent hadde skolen allerede tilsatt lærere i faste
stillinger.

 Utvikle og sikre god læringsledelse (T3, O2, O3)
«Vurdering for læring i rælingsskolen» er
implementert. Vi har arbeidet med læring i ulike
tidsspenn og kjennetegn på måloppnåelse. Elevene
gir svært gode tilbakemeldinger i elevundersøkelsen på hvordan de opplever støtte fra lærer i
eget læringsarbeid. Vurderingsplaner i fag/trinn
systematiseres i 2015. Standarder for ledelse er
implementert. LP-modellen benyttes og oppleves
som et godt verktøy i arbeidet med å utvikle et best
mulig læringsmiljø for alle elever.
 Utvikle organisasjonen i samsvar med behov som
følger av økt elevtallsvekst (O1)
Ledelsen er styrket og består nå av rektor og to
undervisningsinspektører.

Økonomi
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
8 701
8 771
70
0,8 %

2013
10 028
10 061
33
0,3 %

2014
12 264
11 983
-281
-2,3 %

Årsverk

2012
16,7

Antall

2013
18,3

2014
25,5

Økning i årsverk er knyttet til elevtallsutviklingen i skolen
og antall barn i SFO.
Sykefravær

1,9

3,4

5,3

2012
Korttid

8,3

7,1
3,6 3,5

2013
Langtid

5,4
2,9

2014
Total

Både korttids- og langtidsfravær er høyere enn i 2013.
De totale fraværet i 1. kvartal var 13%. Sykefraværet er
fulgt opp i samarbeid med bedriftshelsetjenesten,
organisasjonsenheten og Nav. Nærværsfaktorer har
vært tema i personalet.
Nøkkeltall
Nasjonale prøver 5. trinn
2012
Regning
2,2
Lesing
2,1
Engelsk
2,1

2013
1,7
1,6
1,7

2014
48,0
50,0
47,0

Kartleggingsresultatene for trinnet på 3. trinn viste langt
færre elever under kritisk grense enn andel elever på
nivå 1 på 5. trinn. Skolen arbeider systematisk for å
endre dette. Ressurslærere lesing og regning er sentrale
i dette arbeidet.
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0300 – Mårbakken barnehage
Barnehageleder Stian Lundberg
Viktige hendelser
Vinteraktivitetsdag i barnehagen. Vi markerte dette
med en egen OL-dag med ulike «OL-øvelser». En
fantastisk flott dag. Karneval med fokus på satsningsområde lek og vennskap. Dugnad med fokus på
Renofil-områder. Stor deltakelse med foresatte og
barn. Tarkus-uka i april med Trygg trafikk ble
gjennomført med 3-5 åringene. Egen trafikk-uke med
fokus på sikkerhet og basis trafikk for skolestarterne.

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 samlet inn penger til Forut stiftelsen i
forbindelse med FN dagen. Vi bidrar til at barn i et
valgt land skal få bedre oppvekstvillkår via en type
fadderordning.
Planleggingsdag september med hovedfokus voksnes
relasjonskompetanser knyttet opp til barns lek.
Brannvernuke i samarbeid med Norsk brannvernforening. Besøk av brannbil og tematilsyn. Det ble
ikke registrert avvik eller anmerkninger. Barnehagen
fikk derimot ros for sitt forebyggende brannvernarbeid
med barn og voksne.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

I forbindelse med markering av Grunnlovsfeiringen og
som en del av barnehagens plan for barns
medbestemmelse ble Slottet og Stortinget viet et
besøk av skolestarterne.
Hygieneprosjektet har igjennom perioden utviklet seg
til gode regelmessige tiltak for barn, foreldre og
ansatte for å se om de kan ha innvirkning på
sykefraværet.
Status utviklingsområder
 Det er igangsatt et arbeid med å utvikle og styrke
det tverrfaglige samarbeidet mellom enhetene i
Blystadlia.
 Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å utvikle en
felles profil for Rælingens barnehager. Arbeidet
forkortes til: URB – Utviklingsprosjekt for
Rælingsbarnehagene.
 Arbeidet med å etablere en felles plattform for IKT
systemer knyttet mot brukervennlighet er av faglige
og praktiske årsaker flyttet til URB og blir videre
ivaretatt i utviklingsprosjektet.
 Det er igangsatt et arbeid som skal videreutvikle
barnas ulike motoriske ferdigheter gjennom bruk av
nærmiljø og turområde.

2013
5 269
5 411
142
2,6 %

2014
5 045
5 254
209
4,0 %

Underforbruk skyldes hovedsakelig sent tilførte
refusjoner fra sykefravær, delvis stillingsvakanse og
tilført overskudd fra 2013.
Årsverk

2012
12,2

Antall
Felles sommertur med hele barnehagen, teatertur,
bibliotek besøk, turer i nærmiljø og faste tursteder i
skogens nærområde. Førskolegruppa har vært på
toppturer, skolestarterne besøkte Bjønnåsen to
ganger, en som oppstart tur for skolegruppa og en
som avsluttende tur.

2012
5 349
5 683
334
5,9 %

2013
11,5

2014
11,5

Sykefravær
21,324

5

12,2
7,2

2012
Korttid

4 4,9

8,9

2013
Langtid

2,7

2014
Total

Enheten har et høyt totalfravær. Alt langtidsfravær
ivaretas med samarbeid og oppfølging via NAV,
bedriftshelsetjenesten og organisasjonsenheten.
Enheten følger videre opp mål fra egen HMS plan -og
eget HMS årshjul. Korttidsfraværet i enheten er lavt.
Nøkkeltall

Brukerundersøkelse
Antall pedagoger
Antall barn

2012

2013

2014

50

73,0 %
2 av 4
50

76,0 %
3 av 4
50
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0310 – Sannum barnehage
Barnehageleder Per Olaf Steinsland
Viktige hendelser
Første året hvor friluftsavdelingen har vært i
Marikollen. Har arbeidet med å etablere driften av
avdelingen og få til et godt samarbeid med
avdelingene på Sannum.
Grunnet befolkningsvekst i Fjerdingbyområdet er det
utredet etablering av en avdeling til på Sannum.
Flytting av lokalene til friluftsavdelingen, Troll i
Marikollen vil skje i nær fremtid og det er hensiktsmessig og utvide barnetallet i forbindelse med
flyttingen.
Hygieneprosjektet er forlenget med ett år. Barnehagen har rutiner på håndvask og oppfølging av
renhold og sykdom.
Det er utarbeidet «ny» årsplan og årshjul med fokus
på lek og læring og voksenrollen.
Status utviklingsområder
 Barnehagelederne har jobbet med forarbeid til et
felles utviklingsarbeid. Vi har gjennom grundige
prosesser kommet fram til utviklingsområder og
strategier. Forarbeidet er avsluttet og utviklingsarbeidet er nå i gang. Arbeidet med å etablere en
felles plattform for IKT systemer blir videre ivaretatt
i utviklingsprosjektet.
 Høsten 2014 tok de kommunale barnehagene i
bruk et kommunikasjonssystem rettet mot brukerne.
Vi har brukt høsten til opplæring og utforsking
sammen med personalet. Vi åpnet tilgang for
foresatte 01.01.2015.
 Det er utviklet temarom på hver avdeling for å
utvikle leken til barna. Rollelek, sanserom,
konstruksjonsrom, byggerom og «superklubbrom»
er ferdig. Alle avdelingene bruker rommene.
 Det er satt i gang et arbeid med voksenrollen i lek.
Tilstedeværende og aktive voksne.
 Det arbeides med å etablere pedagogisk praksis på
friluftsavdelingen. Følger samme årsplan som
avdelingene på Sannum, praksisen er tilpasset å
tilbringe dagene ute.

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 %

2012
7 825
7 887
62
0,8 %

2013
9 006
9 294
288
3,1 %

2014
10 472
10 628
156
1,5 %

Underforbruk skyldes delvis overskudd fra 2013, vakant
stilling på friluftsavdelingen noen måneder og sent
tilførte refusjoner fra sykefravær.
Årsverk

2012
18,0

Antall

2013
23,5

2014
24,7

Grunnbemanning på 23,5 årsverk, vil som regel ha en
økning i årsverk for styrking av personalressurs i arbeid
med enkeltbarn og barnegrupper.
Sykefravær
10,5
7,6

10,3
6,2
4,1

2,9

2012
Korttid

2013
Langtid

10
4,6 5,4

2014
Total

Enheten har et høyt totalt sykefravær. Økning i
korttidsfravær er bekymringsfullt. Langtidsfravær følges
opp i henhold til IA avtalen, og tilrettelegges på
avdelingene. Vi deltar i hygieneprosjekt og håper på
bedre tall på korttidsfraværet på sikt.
Nøkkeltall
Brukerundersøkelsen 75,1 %
Antall pedagoger
9 av 9
Antall barn
99
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0320 – Elgen barnehage
Barnehageleder Jane Ukkestad
Viktige hendelser
Barnehagen har hatt flotte arrangement og turer for
barna gjennom året hvor fokus er å gi barna førstehåndserfaringer og opplevelser. Barnehagedagen ble
markert med foreldrearrangement hvor barns
medvirkning og grunnlovsjubileet ble fremstilt gjennom
dokumentasjon fra barnesamtaler.
Avdelingene har hatt prosjekt om barnelitteratur med
eventyr, konkreter, høytlesing og forestilling. Barnas
kreativitet og fantasi har fått utfoldet seg ved å
fargelegge barnehagens uteområdet med fabeldyr,
vever mellom trærne og fantasifigurer laget av
gjenbruks materiell. Det er gjennomført salgsmesse
av barnas estetiske gjenstander, hvor pengene som
kom inn har gått til barneavdelingen på Ahus, med
tanken om at barn gir til barn.
I hygieneprosjektet har avdelingene vært opptatt av
regelmessige tiltak for barn, foreldre og personalet og
da spesielt håndvask hvor barna er såpevakter og
passer på at alle vasker hendene sine.
Foreldremøte hadde tema om barnehagens
samfunnsmandat (omsorg, lek, læring og danning)
presentert gjennom bilder og tekst fra hverdagen.
Samarbeid mellom avdelingene og FAU har gitt
resultater i form av over 90% besvarelse på
brukerundersøkelsen.
Enheten har i perioden laget og gjennomført nye
tilvenningsrutiner basert på nyere forskning med fokus
på å skape en trygg relasjon for barna.
Ny pedagogisk leder begynte i august.
Status utviklingsområder
 Barnehagelederne har denne våren jobbet med
forarbeid til et felles utviklingsarbeid. Vi har
gjennom grundige prosesser kommet fram til
utviklingsområder og strategier Forarbeidet er
avsluttet og utviklingsarbeidet er nå i gang. Arbeidet
med å etablere en felles plattform for IKT systemer
blir videre ivaretatt i utviklingsprosjektet.
 Det er igangsatt et arbeid med å utvikle og styrke
det tverrfaglige samarbeidet mellom enhetene i
Blystadlia. Rektor har deltatt på foreldremøte i
barnehagen og vi har sammen snakket om
overgangen fra barnehage til skole for foreldrene.
 I 2013 startet vi med kompetanseheving for
foresatte og ansatte om barns lek og dens
betydning for barns utvikling og læring. Personalet
har hatt innføring av LØFT-metodikk med refleksjon
over våre verdier, holdninger og vår væremåte for å
sikre kvalitet i relasjonen mellom barn og voksen. Vi
er rollemodeller for barna og gjennom LØFTmetodikken skal vi sikre kvalitet i relasjonen.

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 %

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

2013
6 164
6 175
11
0,2 %

2014
6 912
6 599
-313
-4,7 %

Negativt avvik knyttes til mindre brukerbetaling enn
antatt grunnet ledighet i plasser helt frem til desember
og forskjellen mellom refusjon fødselspenger og lønn
med sosiale utgifter grunnet økning av ansatte med
formalkompetanse.
Årsverk
2012
13,5

Antall

2013
14,7

2014
15,5

Antall faste årsverk i enheten er 14,3. Variasjonen ligger
i behovet enheten har for styrkning av personalressurs
på bakgrunn av barnegruppene.
Sykefravær
8,2

6,2

4,2
2

2012
Korttid

3,5

4,7

2013
Langtid

6,6
3,2 3,4

2014
Total

Enheten har hatt nedgang i sykefraværet sammenlignet
med 2. kvartal i 2013. Det jobbes med forebyggende
tiltak og tilrettelegging for enkelte. Trivsel på arbeidsplassen er en viktig faktor for lavt sykefravær. Vi deltar i
hygieneprosjekt for barnehagene og håper tettere
oppfølging av enheten og ansatte gir resultater.
Nøkkeltall
2012
Brukerundersøkelse
Antall pedagoger
Antall barn

2013

2014

98,3 %
4 av 5
60

91,6 %
5 av 5
60

Barnehagen fikk ikke fylt opp alle plassene og gikk med
4 ledige plasser frem til desember.
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0330 – Løvlia barnehage
Barnehageleder Ninette Rudberg
Viktige hendelser
I løpet av 2014 har fire assistenter gjennomført
assistentskolen. To ansatte er i gang med fagbrev.
Barnehagen har i år en ansatt som har bestått modul
2 i veiledning. Dermed har vi egen veiledningskompetanse på huset. Ytterligere en pedagog er
ferdig utdannet, og en er i gang med først året.
Barnehageleder startet i høst på National
lederutdanning for styrere.

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 gjennomført felles planleggingsdag for
ansatte i kommunens barnehager. Tema var
relasjonen barn - voksne.
I Løvlia ble det avholdt foreldremøte om tema
«Hvordan være foreldre med god samvittighet?»
Innleid foredragsholder fra «Raptusbarn» loset oss
gjennom kvelden. FAU arrangerte sosial samling på
Losby i mars for barnehagens brukere hvor
aktivitetene aking / ski og grilling var i fokus.
Barnehagedagen ble markert med barna, og foreldre
kom på kaffe / te og fikk fremvisning av prosessene i
barnehagen rundt tema grunnloven og barnas
medvirkning.
Det var oppstart av hygieneprosjekt for å se om det
har innvirkning på sykefraværet blant barn og voksne.
Inntekten på FN – dagen gikk til FORUT. Det er
gjennomført brannvernuke med fokus på brann,
brannvern og sikkerhet. FAU avholdt i desember
julegrantenning for foreldre og barn.
Status utviklingsområder
 Barnehagelederne har denne våren jobbet med
forarbeid til et felles utviklingsarbeid. Vi har
gjennom grundige prosesser kommet fram til
utviklingsområder og strategier. Forarbeidet er
avsluttet og utviklingsarbeidet er nå i gang.
 Arbeidet med å etablere en felles plattform for IKT
systemer blir videre ivaretatt i utviklingsprosjektet.
 Barnehagens inneklima og støynivå har blitt
undersøkt på bakgrunn av barnehagens fysiske og
psykiske arbeidsmiljø. Noen tiltak på støydemping
er iverksatt. Fortsetter arbeidet i 2015 med fokus på
arbeidsmiljø og trivselstiltak.
 Ansatte og foreldre har tatt i bruk Hypernet direkte
som kommunikasjonsform via mobile tjenester.
Høsten gikk med til forberedelser. I 2015 gjør
foreldre og ansatte seg bedre kjent med systemet
og utvikler bruken av det videre.
 Pedagogene har gjennom året hatt fokus på egen
ledelse. De ha valgt ut aktiviteter for året hvor målet
har vært tydeligere ledelse. Arbeidet fortsette i 2015
og lederutviklingen er rettet spesielt mot
utviklingsarbeid i lek.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
7 973
8 192
219
2,7 %

2013
8 450
8 601
151
1,8 %

2014
8 917
8 609
-308
-3,6 %

Avvik skyldes overforbruk på lønn.
Årsverk
2012
17,8

Antall

2013
17,8

2014
21,6

Grunnbemanningen har hatt en økning i årsverk for
styrking av personalressurs i arbeid med enkeltbarn og
barnegrupper, samt vikarbruk.

Sykefravær
13,5

6,4 7,1

2012
Korttid

15,1
10,5
4,6

2013
Langtid

8,4

5,2

3,2

2014
Total

Sykefraværsoppfølgingen på langtidsfravær de siste
årene har begynt å gi resultater. Oppfølgingsarbeidet
har vært tett knyttet opp til bedriftshelsetjenesten.
Fokuset videre er å fortsette arbeidet slik det er i dag,
samt ha en tettere oppfølging på korttidsfravær
fremover.
Nøkkeltall
Pedagoger
Antall barn
Brukerundersøkelsen
Utflytting

2013
5 av 7
82
84,1 %

2014
6 av 7
80
77,5 %
9
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0340 – Barnehageenheten Lilleborg og Torva
Barnehageleder Ann Kristin Ringstad
Viktige hendelser
De planlagte kompetansetiltakene for alle medarbeidere i enheten ble gjennomført i 2014. Vi hadde
en stor utskifting av pedagoger på Torva høsten 2014.
De nye pedagogene har kommet godt inn i arbeidet
og lederteamet fungerer godt. Den interne
rekrutteringen fungerer som planlagt. Våren 2015 tar
en av våre pedagoger på dispensasjon siste eksamen
i det toårige løpet for å kunne få fast stilling som
barnehagelærer i kommunen. Enheten har også to
medarbeidere som går barnehagelærer deltids studie,
en ordinær deltid og en ABLU student.
Hygieneprosjektet har ikke gitt de ønskelige resultater
for enheten foreløpig men Torva har vunnet prisen for
kreativitet i arbeidet. 13 barn og 2 voksne har laget et
teaterstykke som skal vises for de andre barnehagene
i løpet av januar / februar.
Status utviklingsområder
 Høsten 2014 tok alle de kommunale barnehagene i
bruk et direkte kommunikasjonssystem rettet mot
brukerne våre. Vi har brukt høsten til opplæring og
utforsking sammen med personalet. Vi åpnet
tilgang for foresatte 01.01.2015.
 Vi har etablert et godt system for langsiktig
kompetanseheving av personalet. Fagleder har satt
i system de ulike møtefora vi har for faglig utvikling.
Temaene i 2014 har vært team arbeid og lek på
ulike nivåer. Vi har avslutte samarbeidet med Nuria
Moe om barns medvirkning og voksnes
tilstedeværelse, men vi fortsetter arbeidet videre i
2015 på egenhånd.
 Vi har hatt et miniprosjekt for 3 åringene. Fysisk
utfoldelse utenfor barnehagens gjerde med fokus
på læring i friluft og samhold. Barna har opplevd
mye mestring ute. Hvordan holde sin egen kropp
varm, hvordan bevege seg i skogen f.eks. når det
er glatt eller masse pudder snø - hvordan ser
skogen ut i de ulike årstider - hvilke fugler er det
her og kan vi høre de synge? Magiske øyeblikk og
undring har det vært mye av på disse turene.
 Uteområdet i skogen er flittig i bruk og vi har
oppgradert det med å ta i bruk og legge til rette for
enda mer lek i skogen. Vi har laget ulike områder
for ulik type utfordringer og lek Et område der barna
trener balansering/koordinasjon på naturlige
elementer som stubber, stokker og steiner. Skytebane for egenproduserte pil og buer. Klatreområde
med klatretau og slengetau Barn og voksne har satt
opp ny gapahuk og bygget flere småhytter som
barna tar i bruk i rollelek.
 Vi har etablert noen språkgrupper med fokus på
identitet og språk. Miniprosjekt med polske barn
hvor fokus var mat og kultur. Og gjennomføring av
språkgrupper på morsmål.

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 %

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

2013
14 390
14 529
139
1,0 %

2014
15 245
15 141
-104
-0,7 %

Noe av avviket er grunnet innkjøp av lekeapparat til liten
base på Lilleborg barnehage, det resterende avviket
skyldes behov for vikarer ved korttidsfravær.
Årsverk

2012
35,6

Antall

2013
35,1

2014
36,6

Sykefravær
11,7
6,3 5,4

2012
Korttid

12,5

11,2
4,5

8,2

6,7
4,3

2013

2014

Langtid

Total

Sykefraværet er for høyt, men det er en positiv utvikling
på korttidsfraværet. Ved langtidsfravær følger vi rutiner
fra NAV. Dialogmøter og innmeldte saker til attføringsutvalg er igangsatt. I tillegg er det satt i gang oppfølging
av enkeltmedarbeidere ved bedriftshelsetjenesten i
2014.
Nøkkeltall
Antall ped. på disp.

2013
4 av 12

Antall barn

154

Bruker undersøkelsen

71,5%

2014
4 av 12
156
70%
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0360 – Løvenstad barnehage
Barnehageleder Elisabeth Rasmussen
Viktige hendelser
Vi er en lærende organisasjon, og kompetansetiltak er
en integrert del av hverdagen vår: Planleggingsdager
og personalmøter er en viktig del av det faglige
arbeidet med barnehagens utviklingsarbeid. I tillegg
har vi hatt førstehjelpskurs, tema barns språkutvikling
med PPT, og tema flerkulturell kommunikasjon med
flyktningetjenesten. Alle pedagogene har deltatt på
konferansen Barnehage 2014, og de pedagogiske
lederne har startet på mellomlederopplæring.

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.

Barnehagen deltar i hygieneprosjekt. Målet er nedgang i fravær som skyldes smitteårsaker både hos
personale og barn. Avdelingene er opptatt av
hyppigere generelle hygienetiltak i hverdagen, og
håndvask hos barn, personale og foreldre. Vi opplever
at arrangementer med foreldrene kan være en viktig
brobygger. Personalet har derfor deltatt på sommerfest og dugnad sammen med foreldre. Foreldremøter
har vært brukt til å formidle barnehagens planer,
utviklingsarbeid, og innhold i hverdagen. Foreldre har
blitt invitert med i prosesser.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

Vi tok imot mange nye småbarn i august, og det var
en endring i alderssammensetning på tre av
avdelingene. Stor til- og fraflytting fra området er med
på å gi svært ujevne alderskull. Avdelingene har
tilpasset rutiner og innhold til sine nye barnegrupper.
Status utviklingsområder
 Alle arbeidsmål i barnehagens utviklingsarbeid ble
fullført før årets utløp. Det har gjennom barnehagens faste rutinesituasjoner vært arbeidet med at
personalet i økt grad skal legge til rette for økt
medvirkning og selvstendighet hos barna.
Personalet har arbeidet seg fram til egne mål som
følger over til 2015. Utviklingsarbeidet fortsetter i
2015 med fokus på voksnes rolle i forhold til barns
medvirkning i lek.
 Gjennom grundig forarbeid våren 2014, kom barnehagelederne fram til tre felles utviklingsområder
med tilhørende strategier. Utviklingsarbeidet startet
høsten 2014, og barnehagelederne jobber i
arbeidsgrupper.
 Det ble gjennomført forarbeid for å ta i bruk digital
kommunikasjon mellom barnehage og foresatte.
 Rekrutteringsarbeid for å få barnehageansatte med
barnehagefaglig kompetanse: Barnehagen har tatt
imot 7 elever fra Helse- og oppvekstfag, og lærere
fra Mailand har hospitert i barnehagen. To ansatte
tar barnehagelærerutdanning deltid, en tar
videreutdanning i barnehagepedagogikk, en er på
vei til fagbrev. Barnehageleder har ferdigstilt
rekrutteringsplan for barnehagepersonell i
Rælingen kommune.

Økonomi
2012
7 679
8 057
378
4,7 %

2013
8 084
8 155
71
0,9 %

2014
8 612
8 932
320
3,6 %

Positivt avvik skyldes mindreforbruk på lønn.
Årsverk

2012
16,1

Antall

2013
16,4

2014
16,7

Liten økning i bemanning skyldes sterkere fokus på
språkstimulering hos minoritetsspråklige.
Sykefravær
11

3,3

6,4
2,8

2012
Korttid

9,4

9,2

7,7

5 4,4

2013
Langtid

2014
Total

Sykefraværet har hatt en liten oppgang totalt: nedgang i
langtidsfravær og økning i korttidsfravær. Det er fokus
på tett oppfølging av sykefravær gjennom samtaler og
gode rutiner. Det er fokus på tilrettelegging og bruk av
ergonomiske hjelpemidler der det er nødvendig.
Gjennom vårt utviklingsarbeid har det vært fokus på at
barna skal bli mest mulig selvhjulpne i på- og
avkledningssituasjoner.
Nøkkeltall
2012
Brukerundersøkelse
Antall pedagoger
Antall barn
Utflytting

68

2013
60
3 av 6
68
4

2014
47
5 av 6
72
9
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0380 – Heimen barnehage
Barnehageleder Anbjørg Helleland
Viktige hendelser
Gjennomført medarbeidersamtaler.
Vinter OL for barna.
Deltatt på felles planleggingsdag.
Hatt fire brannuker, to på våren og to på høsten.
Gjennomført brukerundersøkelse.
Gjennomført medarbeiderundersøkelse.
Hatt barnehageopptak, alle med rett til plass fikk
plass.
Sommerfest med i regi av FAU for barn og foresatte,
barna hadde underholdning.
Førskolebarna hadde tur til teknings museum og av
slutningsfest i barnehagen samme ettermiddag.
Høsten har vært preget av tilvenning av nye barn på
småbarnsavdelingene.
Markerte FN dagen, inntekt til FORUT.
Deltatt i felles fotballturnering for alle 5 åringene i
kommunen.
Lucia feiring, med serveringa v hjemmebakte
Lucekatter.
Julebord for barna.
Nissefeste for barn og foreldre, arrangert av FAU.

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 %

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

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

2014
6 806
6 782
-24
-0,4 %

2012
15,6

2013
16,3

2014
16,6

Årsverk

Antall
Sykefravær

Status utviklingsområder
 Mindfulness/oppmerksomt nærvær. Har økt
kompetanse i personalgruppa. Dette for å bli enda
bedre å være tilstede sammen med barns og se og
bli kjent med hele barnet.
 Hygieneneprosjektet. Har jobbet med prosjektet og
økt fokus ang hygiene i bhgen, tar med oss
prosjektet inn i 2015 og jobber videre med det.
 Lek. Er i god gang å sette fokus på å tilrettelegge
og være tilstede i barnas lek. Har satt fokus på
voksenrollen og viktigheten av den. Ledergruppa
har lest seg opp og diskutert faglig på fagdag som
vi har fast en gang i måneden. Jobber videre med
dette temaet i 2015.
 Ledelse kompetanse. Har hatt fokus i ledergruppa,
lest laglitteratur og diskutert og lagt føringer.
Fortsetter i 2015.
 Uteområdet. Ikke skjedd noe i 2014, jobber videre
med det i 2015.

15,1
4,4

11,1
6,7

2012
Korttid

9,3

9,2
4,8 4,4

2013
Langtid

5,8

2014
Total

Sykefraværet økte i 2014 sammenlignet med de to
foregående årene. Målet vårt er 5% på korttids- og 4 %
på langtidsfravær. Langtidsfraværet er ikke relatert til
arbeidsplassen. Vi har satt fokus på fraværet, har tett
oppfølging og jobber med nærværsfaktorer.
Nøkkeltall
TRAS - kartlegging
Andel kartlagt

2012
100%

Brukerundersøkelsen
2012
Svar prosent
50%

2013
100%

2014
100%

2013
61%

2014
78%
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0400 – Kultur og fritidsenheten
Kultursjef Kirsten Hauso
Viktige hendelser
Grunnlovsjublet ble feiret med flere arrangementer
Konserter «Vi jubilerer» og konsert i ØRK, bededagsgudstjeneste, «Den kulturelle markedsdagen»,
utstillinger og foredrag. Musikalen FAME – 797
publikummere og stor danseforestilling før jul.
Offisielle åpninger av 11’ er kunstgressbane,
nærmiljøanlegget Blystadlia, BMX-banen på Nordby
og Åmotdammen friluftslivsanlegg.

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

Status utviklingsområder
 Almenkultur
Kdel plan kulturminner, Idrett- og friluftslivsplanen,
prosjekt KUB (samarbeid Kulturskole, Ungdomshus
og bibliotek) har vært jobbet mye med. Reguleringsplan for kirke og bygdetun ble lagt ut til høring,
verneplan for kirkegården ble utarbeidet. Detaljprosjektering av Marikollen ble nesten ferdigstilt og
M3 nedfart med ny heis og lys ble bygget. Ferdigstilt
to nye kulturarenaer, KultRudRom og Blystadlia
Amfi. Ungdataundersøkelse ble gjennomført. Bidratt
i prosjektering av fadderordning (integrering i fritidsaktiviteter) og i aktivitetstilbud for innvandrerkvinner.
Gjennomført vellykket kulturuke med 30
arrangementer, hvor Folkehelsedagen var en
nykommer. Satt ut 15 trimpostkasser – Rælingstrimmen. 17. maifeiringen på ØRK i samarbeid med
kor, korps og kulturråd. Renofil telysjakt for
barnehagene (nok til 13 sykler).
 Aamodt ungdomshus
Oppstart av arbeid med temaplan. Tester ut «Unge
arrangører» i UKM. Mange og varierte arr. med bra
oppmøte. Økning i brukerstyrte arr. som 9 dataLan. Aktiviteter i nærmiljø med andre organisasjoner
(RSK og RFK).
 Biblioteket
Oppstart av arbeid med temaplan. Bedre profilering
av mediebestand, arrangementer, bruk av sosiale
medier. Barna har oppdaget biblioteket. Økt besøk
og utlån og skolesamarbeid. Fokus på varierte
arrangementer, foredrag, leseaksjon, filosofikafe,
seniorsurf med mer.
 Kulturskole
Oppstart av arbeid med temaplan. 56 nye plasser
på billedkunst, gitar og sang. Nytt talentilbud 10
danseelever og 5 på musikk. Kulturskoletimen for 2.
klassene. Kunstprosjekt med skoler og Nasjonalmuseet. Valgfag «Sal og Scene» for
ungdomsskolen.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2012
10 732
10 866
134
1,2 %

2013
11 513
11 685
172
1,5 %

2014
13 087
13 403
316
2,4 %

2012
14,3

2013
18,7

2014
19,6

Årsverk

Antall
Sykefravær
1,8 1,8

3,6

2012
Korttid

1,1 0,7 1,8

2013
Langtid

1,2 2,1

3,3

2014
Total

Nøkkeltall
2012
Saker ungdomsrådet
6
Besøkende kulturuke
4 300
Besøkende uhus pr uke
266
Besøkende off bad
5 123
Solgte billetter kultursal
2 155
Deltakere UKM
Plasser kulturskole
560
Kostn pr plass kulturskole 5 680
Arrangementer kulturskole
42
Publikum kulturskole
5 760
Utlån bibliotek
35 461
Arrangementer bibliotek
56
Besøkende bibliotek
Møter m frivillige org
Møter komite kultur nærmiljø
Politiske saker
Referatsaker

2013
4
2 900
229
6 933
4 493
91
652
4 739
37
4 810
35 579
70
26 300
139
6
14
23

2014
4
4 000
193
7 989
3 510
88
722
5 667
36
4 832
38 538
68
31 961
137
6
15
16
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0500 – Enhet familie og helse
Enhetsleder Brynhild Belsom
Viktige hendelser
Utvidet tilbud om reisevaksinering blir mye brukt, og
tjenester solgt også til brukere fra andre kommuner.
Nådd mål om inntjening.
Arbeid for å få en best mulig løsning i rådhuset for
moderne helsestasjon. Helsesøsterressursen er
utvidet med 1 stilling, økningen er fordelt mellom
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Psykologtjenesten gir mer tilbud i grupper.
Samhandlingsreformen legger stort press på fysio- og
ergoterapitjenesten og ventetiden har økt hos private
fysioterapiinstitutt. Forebyggende arbeid må i stor
grad vike for behandling av etablert lidelse, både hos
barn og voksne. Hjelpemiddellageret er styrket
gjennom økt stilling og økt kompetanse.
Ny barnevernleder og teamledere for ungdomsteam
og barneteam ansatt. Ny 50% stilling statlig tilskudd.
Elektronisk arkiv innført fra 01.05. Deltatt i interkommunal opplæring i akuttarbeid og arbeid med
familier med flerkulturell bakgrunn.

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

2012
47 881
48 071
190
0,4 %

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

2014
59 367
56 818
-2 549
-4,5 %

Overforbruk tiltak i hjemmet barnevern og fastlegeutgifter. Overskudd flyktningetjenesten på 1 mill foreslås
avsatt på fond.
Årsverk

2012
53,7

Antall

2013
55,2

2014
60,0

Sykefravær
PPT opplever sterk økning i tallet på henvisninger.
PPT jobber mer systemarbeid ut mot skoler og
barnehager. Gjennomført brukerundersøkelse blant
samarbeidspartnere.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten har svært gode
resultater i introduksjonsprogrammet. Bidratt inn i
anbudsprosess voksenopplæring som endte med
avtale med Norasonde.
Det er generelt vanskelig i enheten å rekruttere
personell med erfaring.
Avdelingene har bidratt aktivt inn i ulike prosjekter og
utviklingsområder i regi av andre enheter, som
velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, utviklingsarbeid ved Marikollen skole o.a.
Status utviklingsområder
 Plan mot vold i nære relasjoner vedtatt av
kommunestyret. Avtale inngått med Alternativ til
vold med virkning fra 01.09.14, tilbudet tatt aktivt i
bruk av barnevernet.
 Gjennomført «Hjelp som nytter» kompetanseheving
i traumeforståelse i regi av Regionssenter for vold
og traumatisk stress-øst, etablert arbeidsgruppe for
videre implementering.
 Igangsatt samarbeid med skolene om utvikling av
rutiner for samarbeid og metoder for barn med
samspillsvansker, arbeidet videreføres i 2015.
 Samarbeidsmøter mellom barnehagene og PPT
resulterte i felles satsingsområder for 2015.

9,3

6,8
4,2

2,5

6

1,8

2012
Korttid

1,9 1,8

2013
Langtid

3,7

2014
Total

Nøkkeltall

Nye meldinger til barnevernet
Ant. brukere i fysioterapitj
Ant. brukere i ergoterapitj
Private fysioterap. Venteliste
Ant. saker til psykolog
Ant. fødsler
Arbeid/utd. v gjført intro %
Antall aktive saker PPT
Antall nye henvendelser PPT

2012
163
575
194
59

139
212
59
304
75

2013
164
559
175
121
131
232
86
356
101

2014
168
693
231
100
135
237
100
435
130

 Utarbeidet kompetanseplan for enheten med tanke på
behov for kompetanseheving internt og
kompetanseformidling til andre enheter.
 Oppstart av samarbeid med Løvenstad skole om
ICDP. ICDP-kollegaveiledningsopplæring av
skolehelsesøstrene.
 Strategi for mottak og inkludering av flyktninger klar til
vedtak i kommunestyret i 2015.
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0510 – NAV
NAV-leder Daniel Berg-Hansen
Viktige hendelser
NAV har jobbet tett med ETT for å utvikle det nye
dagaktivitetstilbudet i Rælingen. Vi har siden 2013 sett
en jevn økning i sosialhjelpsutgifter, og et velfungerende dagtilbud med kurs og arbeidsrettet
aktivitet er det viktigste tiltaket for å holde budsjettrammen. I dette arbeidet ligger det også rutineendringer knyttet til å bruke vilkår om aktivitet for
friske mottakere av sosialhjelp.
Status utviklingsområder
 Lederteamet har gjennom året jobbet med å
forbedre roller og tydeliggjøre ansvarsområder i
kontoret, i form av rollebeskrivelser. Teaminndelinger og møtestruktur. Lederteamet har også
deltatt i lederutviklingsprogram i statlig regi.
(O2,O3)
 Teamene som jobber med brukere med sosialhjelp,
dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger har tydeliggjort målsettinger og igangsatt
systematisk arbeid for å sikre bedre kvalitet i
oppfølgingen, i henhold til lovkrav. (T3,T5,O1)
 NAV har deltatt aktivt i videreutviklingen av
kommunens boligsosiale arbeid, med deltagelse i
arbeidsgrupper og fagnettverk. (T1,T3,U1,O3)
 Alle veiledere har gjennomført individuell og
gruppebasert opplæring i NAVs plattform for
markedsarbeid, for å sikre arbeid først. Herunder
startet samarbeid med flere av kommunens enheter
om hospitering og rekruttering. (O1,O2,O3,T4)
 Opplæring i veiledning er gjennomført i tråd med
intensjon i Veiledningsplattform, og vil videreutvikles i 2015. (T1,O1,O2)
 Utviklet gode rutiner for samarbeid med ETT, avd.
DAT. (T1,T2,T5,O1,O3)
 Igangsatt felles tiltak for veiledere i NAV og
Flyktningtjenesten for bedre samarbeid om felles
brukere. (T1,T3,O3)
 NAV har i samarbeid med avdeling psykisk helse
og rus igangsatt tiltak for et tettere samarbeid.
Arbeidet videreføres i 2015.

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.
Økonomi
2012
23 191
24 017
826
3,4 %

Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

2013
24 112
24 501
389
1,6 %

2014
27 989
25 694
-2 295
-8,9 %

Avvik skyldes i all hovedsak økte utgifter til sosialhjelp.
Årsverk

2012
16,2

Antall

2013
16,4

2014
16,1

Sykefravær
2 1 3

2,2 1,7

2012

3,9

2013

Korttid

Langtid

5,4
2,4 3

2014
Total

Nøkkeltall

Sosialhjelp

2010 2011 2012 2013 2014
11 729 11 400 11 038 12 834 13 268

Sosialhjelpen har vært jevnt stigende, noe som også
rapporteres i andre nærliggende kommuner så vel som
nasjonalt. Tiltak iverksatt i Rælingen er spesielt knyttet til
vilkår om aktivitet for friske mottakere av sosialhjelp.
Samtidig har Rælingen hatt en nedgang i unge
mottakere av sosialhjelp, noe som skyldes tett
oppfølging av denne gruppen med samarbeid med
skoler og OT-tjenesten.
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0520 – Hjemmebaserte tjenester
Pleie- og omsorgsleder Cathrine Pedersen
Viktige hendelser
Det er tilsatt bolig koordinator for enhetens 45
kommunale utleieboliger med tjenester og 21
døgnbemannede omsorgsboliger.
Enheten har hatt flere særskilt ressurskrevende
enkeltbrukere innenfor både somatikk og psykiatri.

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

Flere pleiemedarbeidere har bestått fagprøve som
helsefagarbeidere. Samtlige ansatte på avdeling
psykisk helse og rus har gjennomført en videreutdanning (høgskole) i ROP lidelser (Kombinert rus og
psykiatri diagnoser).
Økende antall av små barn som pasienter i hjemmetjenesten hvorav noen med alvorlige diagnoser og
kompliserte behandlingsforløp.
Økt med 1 årsverk i ambulerende psykisk helseteam
grunnet stort press på tjenesten. Bidrar med 0,2
årsverk inn i demensteam for å sikre gode pasientforløp og tett oppfølging. Felles leder og turnus for
hjemmesykepleie avdelingene sikrer bedre oversikt,
letter administrasjon og bidrar til å forvalte personalressursene mer hensiktsmessig. Innvilget tilskuddsmidler for å tilsette psykolog for 2016 via Fylkesmannen. Flere stillinger omgjort til sykepleierhjemler
ved naturlig avgang for å sikre rett kompetanse fra
01.15.

2012
2013
2014
Regnskap
42 233 47 581 45 463
Budsjett
42 811 44 636 46 696
Avvik
578 -2 945
1 233
Avvik i %
1,4 % -6,6 %
2,6 %
Mindre forbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger,
og flere innvilgede tilskudd Alle besatt ved års slutt.

Årsverk

2012
58,7

Antall

Status utviklingsområder
 Rapport om videreutvikling av Norumlia: Vedtatt
oppbemannet med 2,9 årsverk, oppstart med
kveldsvakter des. 14.
 Rapport med kriterier for boliger for mennesker
med rusavhengighet er ferdigstilt, og byggeprosjekt
iverksettes.
 Samlok inndelt i team og økt fagkompetansen.
 Stor positiv utvikling arb miljø psyk/rus.
 Nye rutiner for HMS og internkontroll.
 Spl dekning i nattjenesten for å sikre faglig
forsvarlighet og flyttet organisatorisk fra
samlokalisert avdeling til hjemmesykepleien.
 Kartlagt hjemmehjelpsbehov og form for
bistandsbehov  Øker med 1,4 årsverk fra 09.15.

2014
59,1

Sykefravær
11,7
8,5

9,2
6,3

6
2,9 3,4

3,2

2012
Korttid

Det kjøpes døgntjenester til 3 enkeltbrukere avd
psykiatri grunnet manglende heldøgns bemannet
botilbud i egen kommune.

2013
55,1

2013
Langtid

3,2

2014
Total

Økt sykefravær i forhold til tidligere år. Knytter seg i stor
grad til forhold utenfor arbeidet, ved at enkeltmedarbeidere har et høyt fravær. Imidlertid er det
fremkommet tilbakemeldinger fra enkelte medarbeidere
at tjenestene er såpass presset at de blir slitne og
dermed er mer disponert for korttidsfravær. Iverksatt
mange tiltak for å snu denne trenden.
Nøkkeltall
Drift EHT
2013
Avvik i Kvalitetslosen
23
Avvik i Profil
32
Andell høgskoleutdannede
Andel fagarbeidere
Andel ufaglærte
23,25

2014
141
1521
30,2
45
24,8

*
%
%
% **

* Skyldes omfattende kartlegging av vedtak samlok.
De fleste avvikene skyldes at bruker har behov for
og mottar mer bistand enn faktiske vedtak har beskrevet
beskrevet.
** 4 under høgskoleutdanning og 4 under fagarb.utd
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0530 – Institusjonstjenester
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid
Viktige hendelser
Deltaker i forskningsprosjekt om DYREBAR
OMSORG. Vi hadde hund på dagsenter i dette
prosjektet på FO. Røde Kors bidro også med hund på
dagsenter ved LT. Veldig gode tilbakemeldinger på at
hund fremmet trivsel blant brukere med sine besøk.
Status utviklingsområder
 Forsinkelse i prosjekt med bygging av demenssenter, men nå kan oppstart skje før sommeren
2015!
 Dagsenter er fortsatt organisert under institusjonstjenesten. Nært samarbeid mellom avdelinger og
dagsenter om pasient på korttids-/avlastningsopphold. Målet er best mulig kvalitet på opphold
med bedret helse om mulig og trygghet for pasient
og pårørende ved utskriving til hjemmet.
 Demensteam støtter pårørende og bidrar til kartlegging og støtte overfor personalet på institusjon
og i hjemmetjeneste. De går mest inn i samarbeid
ved krevende og sammensatte pasientforløp.
 Samtalegruppe og pårørendeskole har hatt god
deltakelse med opptil 17 deltakere.

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
Regnskap
Budsjett
Avvik
Avvik i %

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

2013
69 259
69 391
132
0,2 %

2014
78 628
75 197
-3 431
-4,6 %

Pasienter som blir utskrevet fra sykehus er sykere og
har i mindre grad avklart behandling, dette krever økt
bemanning. Mer krevende medisinske oppgaver krever
økt bemanning. MRSA utbrudd førte til stort behov for
smitteforebyggende utstyr/tiltak som koster mye.
Årsverk

2012
90,2

Antall

2013
99,0

2014
103,3

Økt legestilling og økt stilling på dagsenter.
 Vi har økt legetjeneste på institusjon og har inngått
samarbeid med Geriatrisk avd. Ullevål sykehus for
å øke kompetanse og robusthet.
 Mal for innkomstsamtale på institusjon er utarbeidet
for å kvalitetssikre plan for opphold. Plan for
oppfølging under oppholdet jobbes det videre med.
 67 deltakere fra institusjon har deltatt på Demensomsorgens ABC for å øke sin kompetanse på
demens og bli tryggere og mer etisk bevisste i sitt
arbeid overfor pasientene.
 Har jobbet med å heve lederkompetanse innen
kommunikasjon og samarbeid for å bli tryggere i
arbeidet mot bruker/pårørende og ansatte.
Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon
skal vi jobbe videre med.
 Har utvidet til 5 dagers uke på begge dagsentrene.
Sykere dagsenterbrukere har ført til at de trenger
flere dager på dagsenter og vi hadde noen færre
brukere på slutten av året i 2014.
 E-handel gir ikke ønsket gevinst enda. Nettbutikk er
ikke god nok.
 Brukerrettet bemanning med sykepleiere har økt fra
28,18% i 2012 til 33,58 i 2014.

Sykefravær
12,2
9,4

10,5

10,1

7,3
3,2

2,8

2012
Korttid

2013
Langtid

6,8
3,3

2014
Total

HMS i alt vi gjør betyr å tenke helhet ved å redusere
risiko og øke trygghet og trivsel på jobb. Vi har redusert
noe langtidsfravær med individuell tilrettelegging, men
det går en grense der ansatte på jobb får for stort press.
Nøkkeltall
LT og FO: 81 inst pl
2012
Døde på institusjon
38
Avslag inst.plass
15
Brukere dagsenter
40
Korttidsopphold
134
Spes korttid Nordbyhagan
23
Lindrende enhet
16

2013
50
6
50
149
13
8

2014
44
7
*44
187
**0
2

*Sykere brukere enn tidligere år, flere jevnlig inn på korttidsopphold.
**Spes.korttid Nordbyhagen stengte oktober 2013.
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0550 – Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Siv Feie Stevenson
Viktige hendelser
Felles organisering av dagaktivitetstilbudene er
politisk vedtatt, og gjennomføringsprosjekt er
avsluttet. Strategi for velferdsteknologi ble ferdigstilt
for høring og politisk behandling. Forprosjekt på/ombygging av Hauger boliger er politisk vedtatt.
Hauger boliger har hatt 20 års jubileum. Et tvangsvedtak er avsluttet som et resultat av godt målrettet
miljøarbeid.
Status utviklingsområder
 Det er gjennomført en rekke tiltak for tilpasning av
tilbudet ved aktivitetssenteret til en brukergruppe
som spriker stadig mer m.h.t. alder og
funksjonsnivå.
 Prosess med omdisponering av ressurser, nye
bemanningsplaner og turnuser er gjennomført for å
imøtese behov for utvidet drift av avlastning for
ressurskrevende barn/ungdom i flere boliger, samt
kunne gi flere ansatte økt stilling.
 Bjørnholthagan boliger har tatt i bruk Notus fleksibel
arbeidstid (langvakter, timebank, ønsketurnus).
 Buholen boliger har evaluert bruk av langvakter og
vurdert det som lite hensiktsmessig med dagens
drift.
 Arbeidet med fagdelen av byggeprogram for
Løvenstadvegen boliger byggetrinn 2 samt
framdriftsplan er ferdigstilt.
 Felles system for opplæring, oppfølging og
veiledning er tatt i bruk.
 Felles samling med 40 ansatte i store stillinger,
med tema selvledelse, rolleforståelse og «ledelse
helt ut» er gjennomført, og verdigrunnlag for ledelse
er implementert i avdelingene.
 Livsstilsgruppe med deltakere fra alle avdelinger
har laget en plan på gjennomføring av felles
helsefremmende tiltak.
 Retningslinjer for tjenester samt
rekrutteringsbrosjyre er tilgjengelig på kommunens
nye nettsider
 Elektronisk meldingsutveksling benyttes i stadig
større grad i kommunen, og mot stadig flere
helseaktører.
 Det er lagt ned mye arbeid for å øke kompetansen i
prosjektgruppe for velferdsteknologi, gjennomføre
gamingprosjekt for eldre, samt utarbeide strategi for
velferdsteknologi.
 Det har vært fokus på å forbedre kvalitet som
påvirker personvern og pasientsikkerthet i Profil.
 SAMPRO (system for individuell plan), samt VSA
Familia (elektronisk arkiv barnevern) er tatt i bruk,
mens tilsvarende prosjektarbeid for VSA Profil
(elektronisk arkiv pleie og omsorg) ikke er ferdig.

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

2012
70 329
71 201
872
1,2 %

2013
63 345
64 057
712
1,1 %

2014
65 465
66 558
1 093
1,6 %

Positivt avvik pga. overført mindreforbruk fra fjoråret,
samt mer inntekter enn budsjettert på flere områder
(systemdrift,refusjon fra fylket, sykerefusjon).
Årsverk

2012
76,7

Antall

2013
74,6

2014
75,5

Sykefravær
7
3,7

3

2012
Korttid

12

10,8
7,8

10,7

8,7
3,3

2013
Langtid

2014
Total

Selv om det legges ned betydelig arbeid i tiltak for å å
redusere sykefraværet, viser det seg svært utfordrende
å holde det under 10 % over tid. Enheten har
medarbeidertilfredshet over gjennomsnittet. Det er
rapportert arbeidsrelatert fravær pga. inneklimaet ved
Hauger boliger.
Nøkkeltall
Drift ETT
Avvik i Kvalitetslosen
Avvik i Profil
Truende episoder pr årsverk
Andel høyskoleutdannede
Andel miljøarbeidere
Vedtak avlastning i bolig
Vedtak heldøgnstj. i bolig
Vedtak miljøarb. timebasis
Vedtak kjøp bo- og miljøarb.

2012
271
1 297
8,3
51
16
7
21
5
5

Fagsystem – helse og omsorg
Aktive ansatte i fagprogrammet Profil
Antall mobil omsorg (Ipad med Profil)
Antall meldinger via Norsk Helsenett

2013
335
1 329
9,2
51
20
7
22
5
5

2014
412
1277
7,2
52
21
7
22
5
5

607 625
20
20
1671 5071
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0580 – Tjenestekontoret for helse og omsorg
Konstituert enhetsleder Eva Thoresen
Viktige hendelser
Helse- og omsorgsteamet er implementert med egen
VP/årshjul. Håndtering av PLO meldinger er
implementert. Ny prosedyre for vedtak på fysikalske
gruppetilbud til barn og unge er iverksatt.
Enheten har jobbet med utredning av området
oppsøkende virksomhet mot eldre, videreføres med
informasjonsmøter til eldre i 2015. Enheten har
pågående samarbeid med NRBR vedr brannsikkerhet
hjemmeboende.
Enheten bidratt i samarbeid om tverrfaglig kartleggingsmøte/økt koordinering på tvers av enhetene.
Deltatt i arbeidsgruppe boligsosialt arbeid. Enheten
har avholdt seminar vedrørende hverdagsmestring for
helse og omsorgsenhetene, og jobber aktivt med
hjemmehjelpstjenesten på dette området. Fagdag
gjennomført.
Hverdagsrehabiliteringsnettverk startet opp hvor IST
er prosjektleder, videreføres i 2015. Samhandlingsenheten har fått informasjon rundt temaet
koordinerende enhet, IP og koordinator.

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.
Økonomi
2012
2013
2014
Regnskap
0 15 139 19 419
Budsjett
0 15 338 19 991
Avvik
0
199
572
Avvik i %
1,3 %
2,9 %
Underforbruk: Ubrukte BPA timer/avsluttet
ressurskrevende. Økt forbruk skyldes kjøp avlastning.

Årsverk
Antall

2012
0,0

Status utviklingsområder
 Beskrivelse av koordinerende enhet er ferdigstilt.
 Informasjons-/samarbeidsmøter med kommunale
instanser, frivillige organisasjoner og andre er
avholdt og videreføres i årsplan 2015.
 Det er etablert kartleggingsverktøy på tvers av
tjenestene.
 Prosedyrer for håndtering av PLO er etablert.
 Prosedyre for flyt i saksbehandling mellom THO og
driftsenheter er utarbeidet og videreutvikles i 2015.

2014
11,4

Sykefravær
6,5

Tilsyn fra Fylkesmannen 8. og 9. oktober ble
gjennomført. Resultat 0 avvik.
Oppstart med støttekontakt i grupper fra oktober.
Teamleder helse og omsorgsteam har deltatt i
velferdsteknologi prosjekt. Oppstart/ innføring av
IpSampro 11.09. Kurs videreføres i 2015. Enheten har
bidratt i prosjekt elektronisk arkiv.

2013
10,9

8

1,5

2012
Korttid

2013
Langtid

Nøkkeltall
Privat avlastning
Støttekontakt
Omsorgslønn
BPA
Individuelle planer

2014
Total

2012
27
66
33
12

2013
30
63
35
14
74

2014
46
68
32
15
79

Deltjeneste: Antall beh saker:
HC kort: Antall saker beh (2 avslag)
Helse og omsorgsteam: Antall beh saker:

198
85
750

Hj.spl+hj.hj
Try
Dag
Kto
Ltp
Psyk/rus
Bomil
Lavterskel/praktisk bistand/Råd og veil
Ledsagerbevis
Innsatsteam, antall behandlinger
49
- fra sykehus
16
- fra KTO
7
- fra hjemmet
20
Ant. overliggerdøgn ut klare

324
26
46
166
38
84
21
45
8
171
44
55
72
104
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0600 – Kommunalteknikk
Kommunalteknisk sjef Arve Weng
Viktige hendelser
Vei
Sommervedlikeholdet er i hovedsak asfaltering og
kantslått. Feiing ble avsluttet tidligere enn normalt
bl.a. pga ny feiemaskin. Det er asfaltert 1990 m vei.
Det har i perioden vært to ubesatte stillinger. Det er
skiftet ut 137 armaturer til LED og satt ut 7 fjernavleste måleskap for veilys. Antall parkeringsbøter er
redusert som forventet. Effekten av parkeringsreguleringen er god og som ønsket. Det er ilagt i
underkant av 800 gebyrer i 2014. Gjennom veienmin.no er meldt inn i overkant av 550 henvendelser.
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (IFF)
En fin sommer medførte stor bruk av badeplasser og
dertil ekstra oppfølging og vedlikehold. Det var behov
for ekstra ressurser i form av to sesongarbeidere.
Vinteren har vært variert værmessig, men det har blitt
kjørt skiløyper og opparbeidet isflater når været har
tillatt det. Det er ansatt en fagarbeider i 50% stilling.
Vann og avløp
Det er registrert 3 vannlekkasje og 4 kloakkstopp.
En kloakkstopp medførte innsug av kloakk i
vannledningen i Furustien første uka i juli. Hendelsen
har medført ekstra kostnad på 640 000,-, saken er
uavklart med kommunens forsikringsselskap.
Vannforbruket for 2014 er det laveste siden 1993.
Status utviklingsområder
 Veibelysning langs kommunale veier skal ha målt
strømforbruk innen 2017 (T4). Oppstart i Rud og
Blystadlia. Montert måleskap, men ikke frakoblet
Hafslund.
 Planlegging og styring av interne ressurser ved bruk
av MS Project (O1). Tatt i bruk i forbindelse med
revisjon av hovedplanene.
 Revidering av hovedplaner for vei og VA (U2, T4,
T2, O1). Arbeidet er satt i gang.
 Revidering av trafikksikkerhetsplan (U1, T2, T4).
Påstartet.
 Gjennomgang av organisasjonen med tanke på
effektivitet og kompetanse (O1). Pågår kontinuerlig.
Det er ansatt en avdelingsleder for hver avdeling
(IFF, vei og VA) fra 01.01.14.
 Øke tilgjengelighet til marka og Øyeren, gjennom
god atkomst, sammenhengende turveier og utfartsparkeringer (T5). Turvei til Aamodtdammen er
utbedret. Utbedret/ny skiløype fra Smestad til
Marikollen.
 Utvikle Marikollen idretts- og kulturpark med flere
aktivitetsmuligheter og i samspill med sentrumsutviklingen (T5). Følger planen. Skitrekk, Marikollen
III er åpnet.
 Implementering av nytt timeføringssystem for
mannskap og maskiner (O1). Utsatt inntil videre.

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 %

2012
18 260
18 418
158
0,9 %

2013
19 374
19 392
18
0,1 %

2014
23 828
24 242
414
1,7 %

Positivt avvik skyldes hovedsakelig en periode med
ledighet i stillinger og noe mindre kostnader til
barneskiheis.
Kommunalteknikk selvkost
2012
2013
Regnskap
-6 143 -7 077
Budsjett
-6 500 -6 350
Avvik
-357
727
Avvik i %
5,5 % -11,4 %

2014
-6 834
-7 730
-896
11,6 %

Årsverk

Antall

15,0

18,4

22,8

Økning antall årsverk skyldes ny organisasjonsplan,
med styrking av vinterdriften.
Sykefravær

2 2,2

4,2

2012
Korttid

1,5 2,3

3,8

2013
Langtid

4,8
2,2 2,6

2014
Total

Sykefraværet holder seg stabilt og på et akseptabelt
nivå. Enheten har tett oppfølging av sykemeldte med
fokus på tilrettelegging og forebygging.
Nøkkeltall
2012
2013
2014
*Driftsutg. vei pr km
97 708
104 659
115 877
Vannforbruk m3
1 634 195 1 672 135 1 611 694
Målt avløp m3
1 667 952 1 575 681 1 881 728
* Inkl. g/s-vei, veilys og parkeringsregulering.
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0610 – Utbyggingsservice
Plan- og bygningssjef John Hage
Viktige hendelser
I løpet av 2014 ble det tatt i bruk 130 nye boenheter i
kommunen. 114 av disse er lokalisert til boligområdene på Smestad/Hektner.
Det har vært kontinuerlig dialog med utbyggingsinteresser om utredningstemaer i planprogram og om
innhold i planer. Dette gjelder bla. Bårlijordet,
Borgensberget, Vestlivegen 1A og 1B, Bjerkelivegen –
Vestre Strøm, Ulleråsen, Strandveien 22 – Skjerva
Brygge i Skedsmo og Rælingen kommuner og for
gang-/sykkelvei langs Gamle Strømsvei. Planprogram
for utviklingen Strandveien 22 med tilliggende
eiendommer ble fastsatt i planutvalget i juni. Det ble
vedtatt detaljreguleringsplan for område K7 og for del
av felt F4, begge på Hektneråsen.
Arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen la beslag på stor del av saksbehandlerkapasiteten i 1. tertial. I juni ble planforslaget vedtatt
lagt ut til offentlig ettersyn av kommunestyret. I
høringsperioden ble det arrangert informasjons- og
dialogmøte. Ved behandling etter offentlig ettersyn
innstilte kommuneplanutvalget på at kommunestyret
skulle endre arealdisponeringer i planen, noe som
fører til at planen må sendes ut på ny høring.
Status utviklingsområder
 Boligbyggeprogram og prognoseverktøy tas i
systematisk bruk for å styre utbyggingstakt og volum
for å sikre en bærekraftig utvikling (U1).
Boligbygge-program er inntatt planbeskrivelsen til
arealdelen og bruken av BBP som styringsverktøy
er beskrevet i dokumentet. Det er jobbet kontinuerlig
med å forbedre grunnlaget for prognoser og etablert
en tverrfaglig prognosegruppe.
 Øke bevissthet og forståelse for kvalitet ved
fortetting i boområder (U1).
I forslaget til arealdelen til kommuneplan er det
inntatt områder der det forutsettes at det skal
gjennomføres felles planlegging for flere
eiendommer, slik at helhet i områdene ivaretas og
slik at områdene kan fortettes med kvalitet.
 Utarbeide detaljert planer for utvikling av sentrumsområde på Fjerdingby (T5).
Det er innledet forhandlinger med utbyggingsinteressene i området om felles planlegging.
 Utarbeide detaljerte planer for utvikling av
Marikollen idrettspark (T5).
Det er varslet oppstart av reguleringsplan for både
idrettsparken og av turvei inn til Ramstadsjøen. Det
er utarbeidet detaljerte skisser som grunnlag for
reguleringsplanen for Marikollen. Det er gjennomført
nødvendige kartlegginger og registreringer innenfor
planområdet.

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.
Økonomi
Utbyggingsservice
2012
Regnskap
4 128
Budsjett
4 145
Avvik
17
Avvik i %
0,4 %

2013
3 486
4 277
791
18,5 %

2014
3 967
4 572
605
13,2 %

Utbyggingsservice selvkost
2012
2013
2014
Regnskap
-864 -1 209 -1 393
Budsjett
-450
-680
-710
Avvik
414
529
683
Avvik i %
-92,0 % -77,8 % -96,2 %
Årsverk

2012
8,2

Antall

2013
11,9

2014
12,2

Sykefravær
4,6

4,4
0,2

2012
Korttid

3,1 3,7
0,6

2013
Langtid

1,8

0

1,8

2014
Total
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Prosjektdel

Blystadlia skole og barnehage
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000100 – Rehabilitering kommunale bygg
Prosjektansvarlig Arve Weng
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.

Økonomi

000100 Rehab kom.bygg
Sum

Regn
2014
5 152
5 152

Akk
regn
35 618
35 618

Akk
bud
35 635
35 635

Bevilgningene baserer seg på en årlig kostnadsramme 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
rammebevilgningen er blitt benyttet som tilleggs- og
mellomfinansiering 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).
Det legges frem en ny og revidert temaplan for
Renovering kommunale bygg som behandles politisk i
løpet av 2015. Planen viser behov for økt fokus på
dette arbeidet, som bør avstemmes med budsjettene
for driftsrammen for formålsbyggene og de
kommunale leiligheter.
Status
I 2014 ble det bl.a. utført vedlikeholdsoppgaver med:
• Bjørnholthagan 2 – endringer og utbedringer loft
etter vannskade
• Marikollen skole – diverse endringer FINE-gruppen
og tak foaje, utvidelse av alarmanlegget
• Rud / Kulturrom – Forskuttering i påvente av
kulturmidler
• Sandbekken skole – nytt adgangs//låssystem
• Sandbekkhallen – nytt adgangs-/låssystem og
ny innredning badstuer og svømmegarderober
• Sandbekkhallen – prosjektering av retekking av tak.
Et relativt omfattende prosiekt som må
gjennomføres tross at hallen og anlegget må
gjennom en helhetsvurdering hva fremtiden angår.
«rehabilitering» eller nytt bygg.
• Løvenstadtunet – gjennomført store utvendige
rehabiliteringsarbeider tilknyttet råteskader
samt maling av hele bygget.
• Gjennomført prosjekt «Sikkert Bygg» - vurdering av
brannsikkerhet samtlige kommunale bygg.
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000104 – Løvenstad skole drenering
Prosjektansvarlig Arve Weng
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.
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.

Økonomi
Regn
2014
000104 Løv. skole drenering
0
Sum
0

Akk
regn
3 656
3 656

Akk
bud
3 400
3 400

Disp
-256
-256

Prosjektet vil først formelt avsluttet når tilskuddene er
oss i hende

Ved 2. tertial 2012 ble det overført 300’ fra prosjekt
000100 Rehab. kommunale bygg, som toppfinansiering av anlegget. Prosjektet omfattet
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.
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000110 – Funksjonsendring kommunale bygg
Prosjektansvarlig Arve Weng
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
tilpasning eller ombygging som krever rask fremdrift,
ikke stoppes av saksbehandlingstiden.
6 mill til kjøp av lokaler fra tannhelsetjenesten ble
bevilget ved 2. tertial 2013.
Status
• Heimen – Utredning for eliminering av røyking i og
utenfor lokalet ved å bygge separat røykeboks på
nye terrasser tilknyttet lokalene
• Dovre – Gjennomført ombygging av Dovrebyggets
gamle kantinelokaler, utrangerte kjøkkenløsninger
mv. til kommunens nye utredningskontor for helse
og omsorg
• Dovre – Gjennomført ombygging ved
rustjenesten, hjemmebaserte tjenester og
kommunens utredningskontor.
• Marikollhallen – Igangsatt prosjektering for ombygginger i Marikollhallen ved at fysioterapitjenesten flyttes fra rådhuset til Marikollhallen.
Bakgrunn: Plassmangel i Rådhuset ved at
helsestasjonene slås sammen og plasseres på
rådhuset samt at det er besluttet å utvide antall
legehjemler ved rådhuset.
• Fine – Avsluttet ombygginger i Finegruppens og
skolens lokaler i Marikollen skole.
• Fjerdingby skole – Utreding; forprosjekt /
elevtallsutvikling sett i sammenheng med utvikling
skole alternativt etablering av paviljongløsning.
• Hauger Boliger – Det er etablert prosjekt ved for
vurdering av utbygging av kapasitet ved
administrasjonen og antall boenheter.

Økonomi

000110
000105
000106
000109
000111
000112
000113
000114
000117
000620
002000
Sum

Regn
Akk
Akk
2014 regn
bud
Funksjonsendring kommunale
1 121 1 bygg
667 1 956
Løv.skole - funksjonsendringer
0 1 896
0
Sannum barnehage uteavdeling
200
641 4 800
Sannum barnehage innendørs
34
ombygging
42
0
Dovrebygget ombygging
925
og utvidelser
1 020
0
Ombygging rådhuset 3.323
etg. 1 455
0
Utkjøp fylkeskommunen
3 108 3 122 6 000
Renovering garasje rådhuset
197 1 858
0
Ny driftsavdeling
128
128
0
Marikollhallen ombyging571
til fysiotjeneste
571
0
Parkering og parkeringsanlegg
113
113
0
6 720 12 513 12 756

HP 2013-2016

10 000

2.tertial 2013 - utkjøp fylkeskommunen

6 000

HP 2014-2017

1 600

HP 2014-2017

4 800

Justering mva komp

-1 600

Rebudsjettering 2014-2015

-7 000

Sum bevilgning

13 800

000108 Bibliotek ombygging

-664

100092 Inventar ombygging bibliotek

-312

002001 Ombygging FINE-avd

Disp
289
-1 896
4 159
-42
-1 016
-1 455
2 878
-1 858
-128
-571
-113
247

-68

Sum avsluttede prosjekter

-1 044

Budsjett aktive prosjekter

12 756

Eiendomsenheten foreslår at det lages egen sak mht
finansiering av
- ombygging av Marikollhallen
- ombygging av tidligere tannklinikk
- ombygging av arealer helsestasjon
- ombygging av privatlegenes arealer samt
kommunale legehjemler i rådhuset
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000115 – Trivselssenteret
Prosjektansvarlig Arve Weng
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.

Økonomi
Regn
2014
000115 Triv.sent - parkeringsplass74
Sum
74

Akk
regn
1 333
1 333

Akk
bud
1 500
1 500

Tiltaket omhandler arbeider innenfor egen kommunal
tomt ved Verkstedet og Trivselssenteret og tiltaket
omhandler ikke andre problemstillinger tilknyttet annen
parkering.
Grunnlag for bevilgningen er sak 13/36 i kommunestyret 24.04.2013 og bevilgningen er vedtatt ved
fremleggelsen av 1. tertialrapport 2013.
Status
Parkeringsplassen er opparbeidet innenfor trangt areal.
Arealet er asfaltert og det er etablert bomløsning inn til
nyplassen. Videre er P-plassene oppmalt sommeren
2014.
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000200 – Boligsosial virksomhet
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) «Byggja-BuLeve» har trygg etablering i eid og leid bolig, som mål
for boligpolitikken. Det er vedtatt «Plan for
kommunens boligsosiale virksomhet», 2013-2016, og
kommunen har med utgangspunkt i blant annet
denne, igangsatt arbeid for å se på organiseringen av
det boligsosiale arbeidet. Det utarbeides i perioden
2014-2020 en ny nasjonal strategi, ledet av Regionalog 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
Det var pr 31.12.14 27 enslige/familier på venteliste til
kommunal utleiebolig som ikke er i kategorien
«flyktning».

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2014 regn
bud
000200 Boligsosial virksomhet
-9 935 12 708 19 410
Sum
-9 935 12 708 19 410

Disp
6 702
6 702

Aktivitet 2014:
Kostn
Grevlingveien 1, leil 11
Grevlingveien 1, leil 14

Salg

Tilsk

Sum

-1 900

-1 851

18

-1 380

-1 362

Øvre Rælingsvei 196

876

Elgtråkket 9B, leil 61

91

Blystadringen 10C
Spellemannsplassen 8
Hans Rustad vei 3

Kjøp

49

876
91
-1 855

-1 855

-2 031

-2 031

-1 850

-1 808

-1 900

-1 866

325

Aamodtalleen 10

42

Aamodtterassen 3

10

Fergeveien 5B

34

Linjevegen 18B

325
10
-159

-159

-928

-879

Solvegen 12A

49

Bjørnefaret 1G

160

160

Elgtråkket 9B, leil 63

125

125

Sundenga 15

288

Sum

2 067

288
0 -10 916 -1 087

Husbanken har utarbeidet en ny veileder for tilskuddsordningen som i større grad enn tidligere tar
utgangspunkt i de faktiske utgiftene kommunen har
ved kjøp av boliger og til vedlikeholdet. Tilskuddene i
dag ligger i snitt mellom 12 – 15 %. Pris på boliger i
Rælingen kommune har steget vesentlig de to siste
årene.
Det har kommet private aktører på banen som
kommunen har begynt å benytte. De får samme
betingelser hos Husbanken som kommunen dersom
de gir kommunen tildelingsrett til boligene.
På prosjektene 000200 og 000210 er det i 2014
tilsammen kjøpt 9 leiligheter og solgt 4 leiligheter til
leietakere.
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000210 – Kjøp av utleieboliger til bosetting av nye flyktninger
Prosjektansvarlig Arve Weng
Bakgrunn
Boliger til bosetting av flyktninger omtales i Plan for
kommunens boligsosiale virksomhet. For 2014 var det
vedtatt å bosette fra 15-20 flyktninger.
Status
Vi har bosatt 100 % av vedtatte antall flyktninger.
Bolig for mindreårige flyktninger er avviklet
Det er boområder i kommunen som i nær fremtid
vurderes å være «oppbrukt». Dette skyldes miksen
mellom hus og blokkbebyggelse hvor mye av
blokkene er konsentrert rundt Løvenstad og
Blystadlia. Det bør fremdeles vurderes om kommunen
skal inngå samarbeid med utbyggere på Smestad og
andre nyetablerte boområder for å spre kommunale
utleieenheter, ved å «bestille» lavstandardsleiligheter i
fremtidige prosjekter.
Husbanken har utarbeidet en ny veileder for tilskuddsordningen som i større grad enn tidligere tar
utgangspunkt i de faktiske utgiftene kommunen har
ved kjøp av boliger og til vedlikeholdet. Tilskuddene i
dag ligger i snitt mellom 12 – 15 %. Pris på boliger i
Rælingen kommune har steget vesentlig de to siste
årene.
Det har kommet private aktører på banen som
kommunen har begynt å benytte. De får samme
betingelser hos Husbanken som kommunen dersom
de gir kommunen tildelingsrett til boligene.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2014 regn
bud Disp
000210 Kjøp av utleieboliger18
til 838
bosetting
18 838
av nye
15 000
flyktninger
-3 838
Sum
18 838 18 838 15 000 -3 838

Aktivitet 2014:
Kostn

Aamodtterassen 3
Aamodtterassen 5
Tiurvegen 5A
Tiurvegen 4E
Øvre Rælingsvei 196
Linjevegen 18B
Elgtråkket 9B
Blystadringen 10C
Blystadringen 2G
Ragnhild jølsens vei 40B
Prost Refsumsveg 21
Spellemannsplassen 8
Sum

Kjøp

112 1 527
22 1 512
2 055
1 905
77
1 600
2 009
165 1 855
170 2 185
344 1 505
3 2 105
-2 2 031
890 20 289

Salg

Tilsk

Sum

-167

1 472
1 534

-324
-332

1 731
1 573
77
1 600
2 009

-326
-514

1 694
1 841
1 850

-447 1 661
-231 1 798
0 -2 341 18 838

På prosjektene 000200 og 000210 er det i 2014
tilsammen kjøpt 9 leiligheter og solgt 4 leiligheter til
leietakere.
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000300 – Energieffektivisering
Prosjektansvarlig Arve Weng
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
Regn
Akk
Akk
2014
regn
bud
Disp
000300 Energieffektivisering 1 526 15 410 3 600 -11 810
000310 EPC-kontrakt - samkjøres med
0 000300
7 13 500 13 493
Sum
1 526 15 417 17 100 1 683

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
Prosjektet gjennomfører og løser sine tekniske
utfordringer i overenstemmelse med avtale.
Leveranseomfang
Omfang leveranser som følger av kontraktsarbeidet,
har vært betydelig. Det er gjennomført hundrevis av
ulike og til dels kompliserte tekniske og driftsmessige
tiltak innenfor bygningsmassen.
Oppsummert har det kompliserte arbeidet gått meget
bra for kommunen.
Fremdriftsstatus
Fase 2 er gjennomføringsmessig terminert pr. tertialet.
Det foregår tekniske justeringsarbeider og
klargjøringer for en mer komplett automatisk
forbruksstyring og kontroll.
Ad. Opplæringstiltak
Prosjektet har gjennomført opplæringstiltak for
kommunens driftsteknikere og vil viderekvalifisere
driften i styringssystemer og forbruksjusteringer.
Forbruksregistreringer
Etter at prosjektet er kommet inn i fase 3 – den nye
normale forbruksfasen - vil prosjektet intensivere
kontroll og oppfølging av forbruket for å bibeholde de
«installerte» besparelser.
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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.
Fjerdingby omsorgssenter har i de siste årene kjørt på
kortsiktig vedlikehold, med en planlagt større
rehabilitering. Bygget fungerer bra for driften, men
tekniske installasjoner har behov for et tydelig løft.
Det utarbeides en grundig tilstandsrapport som del av
beslutningsgrunnlaget for hva som gjøres med
bygget, dette gjøres i samhandling med revisjon av
Helse og omsorgsplanen.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2014
regn
bud
000400 Utbygging pleie og omsorg0
7 -3 400
000403 Fjerdingby omsorgssenter
105
- rehab.
192 3 538
050020 Fjerdingby omsorgssenter
120
- rehabilitering
120
0
Sum
225
319
138

Disp
-3 407
3 346
-120
-181

Budsjett.
2 mill ble bevilget i handlingsprogram 2009-2012, og
ytterligere 5 mill i handlingsprogram 2011-2014. I
handlingsprogram 2012-2015 ble det bevilget 338’ til
nødstrømgenerator på Fjerdingby omsorgssenter og i
HP 2013-2016 ble det bevilget 2 mill til oppstart av
rehabilitering av Fjerdingby omsorgssenter (planfase,
teknisk oppgradering og ombygging for å forlenge
Byggets levetid

Status
Utredning av tilstand på bygget er basert på tre
muligheter.
- Full rehabilitering, øke levetid med 40 år
- Moderat rehabilitering, øke levetid med 20 år
- Bygge nytt, med kortsiktig renovering for 5 år

På bakgrunn av at løsningen rundt rehabilitering ikke er
definert enda anses bevilgningen for en reservering av
økonomisk rom for å gjennomføre en eventuell
renovering, utbygging eller omstrukturering av dagens
bygningsmasse eller nye tiltak.

Foreløpig konklusjon fra utredning kan oppsummeres
slik:

Påløpte kostnader er primært konsulentkostnader for
evaluering av bygget.

Full rehabilitering ikke er sannsynlig av to årsaker:
1. Bygget er allerede 35 år gammelt, og har ikke
tilstrekkelig kvalitet på konstruksjoner til å øke
total levetid til 75 år.
2. Ved en full rehabilitering vil dagens krav måtte
følges, og pga. byggets utforming, som
eksempelvis lav takhøyde, er dette ikke mulig.
Følgelig vil det måtte blitt søkt om
uhensiktsmessig mange dispensasjoner.
Moderat rehabilitering (20 år) er basert på et
kompromiss mellom hva som bør gjøres for øke
kvaliteten og hva som er mulig. For øke kvaliteten er
det forutsatt å omgjøre noen av rommene til bad, noe
som vil minke kapasiteten med 9 beboerrom.
For å sammenligne med å bygge nytt estimeres det
kostnad for et nybygg med tilsvarende kapasitet som
moderat rehab, samtidig som det utredes midlertidige
tiltak for å holde bygget i drift i 5-10 år mens nybygg
planlegges.
Konklusjon fra utredning vil være klar på nyåret 2015.
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000410 – Demenssenter
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Demenssenter med 32 sykehjemsplasser, samt 30
dagsenterplasser. Demenssenteret etableres i
tilknytning til Løvenstadtunet og lokalisering er basert
på sambruk. Etableringen er i tråd med prognoser for
fremtidig behov og vedtatt omsorgsplan.
Hovedmålsettingen med demenssenter er å styrke
tilbudet til demente med omfattende behov, og til
pårørende og brukere med ikke så omfattende behov,
gjennom å samle tjenestene og fagkompetansen.
Prosjektet skal også sikre at kommunen bygger opp
riktig kapasitet på institusjonstjenester fram mot 2020.
I tillegg til nybygg av demenssenter inkluderer også
prosjektet en ombygging av rundt 500 kvadratmeter
inne i Løvenstadtunet. Det for blant annet å kunne
sentralisere forpleiningstjenestene til helseinstitusjoner i Rælingen på Løvenstadtunet.

Økonomi

000410
000411
000412
000413
001900
Sum

Regn
Akk
Akk
2014
regn
bud
Disp
Demenssenter
0
0 -12 229 -12 229
Demens - skisseprosjekt 0
853
0
-853
Demens - forprosjekt 3 317 10 293
0 -10 293
Demens - gjennomføringsfase
619
622 23 140 22 518
Varmesys Løvenstadtunet 0
89 1 400 1 311
3 936 11 857 12 311
454

Kostnader påløpt i skisse og forprosjektfaser er relatert
til to prosjekterte løsninger.
Det er vedtatt en total kostnadsramme på 160 mkr. inkl.
mva. for prosjektet. Gitt at anbud er innenfor budsjettert
sum + avsetning for markedsrisiko er prosjektet innenfor
sitt økonomiske mandat.

Backup varmesystem på Løvenstadtunet er også
inkludert. Dette er et beredskapstiltak for å sikre at vi
har varme selv om primærkilden ikke skulle være i
drift.
Status
I løpet av 2014 har den prosjekterte løsningen som
ble lagt ut på anbud i 2013 blitt re-prosjektert, med ny
plassering innenfor samme tomt. Revidert løsning har
svart på samme rom- og funksjonskrav som forrige,
men til en betydelig kostnadsreduksjon.
1.tertial 2014 ble kommunen bevisst på utfordringer i
forhold til anskaffelse av entreprenør for reprosjektering. Det ble derfor valgt å avbestille kontrakt
med entreprenør.
Etter at kontrakt for gjennomføring ble avbestilt har
prosjektet gått tilbake og vurdert begge de to
prosjekterte løsningene som forelå, øst og nord for
Løvenstadtunet. Begge løsninger er vurdert i forhold
til hvordan de svarer på romfunksjonsprogramment til
arbeidsgruppen, kvalitet på løsningene, estetikk,
driftskostnader, og investeringskostnader. Saken skal
fremlagt for kommunestyret i september, og det ble
vedtatt å gjennomføre den re-prosjekterte løsningen.
Høsten 2014 ble konkurransegrunnlaget utarbeidet og
anbudsgrunnlag ble ferdigstilt. 15.desember ble dette
lagt ut på DOFFIN, med anbudsfrist 5.mars 2015.
Hovedfremdriftsplan er basert på at det inngås
kontrakt med entreprenør i april 2015, og ferdigstilling
av bygg høsten 2016. Alt avhengig av markedets
respons på anbudsforespørsel.
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000610 – Rehabilitering Blystadlia skole og ny barnehage
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Blystadlia skole rehabiliteres, og det etableres ny
barnehage. Ny enhet skal hete «Blystadlia skole og
barnehage».
Bygget skal gjennomgå både en teknisk og estetisk
rehabilitering. Kapasitet blir 245 skoleelever og 50
barnehageplasser. I tillegg skal det etableres et
kulturlokale med amfi og scene inne i bygget, samt
nærmiljøanlegg ute. Bygget skal oppleves som nytt
når det står ferdig til bruk.
Status
Blystadlia skole har i 2014 vært gjennom en
rehabilitering, og bygget ble overtatt i april 2014.
Skolen tok umiddelbart bygget i bruk, mens
barnehagen ble åpnet i august.

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2014
regn
bud
000610 Bly skole - ombygging24
inkl
093
arealutredning
88 737 88 bhg
010
000613 Bly skole - teleslynge
0
0
227
001500 Forprosjekt barnehageutredning
0
628
590
Sum
24 093 89 365 88 827

Disp
-727
227
-38
-538

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

Bygget oppleves som nytt, og har siden overtagelsen
fungert veldig godt. I forbindelse med
barnehagemyndighetens godkjenning ble det foretatt
noen justeringer av uteområdet.
Prosjektet har ikke blitt avsluttet i 2014, primært fordi
tilleggs bestillinger som ble gjort måtte utføres i
etterkant av overtagelse, og alle økonomiske
forpliktelser skal avsluttes før prosjektet kan
avsluttetes. Sluttoppgjør med totalentreprenør er
utført.
Prosjektet er i avslutningsfase, og evaluering pågår.
Det er planlagt sluttrapport i 1.tertial 2015.
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000700 – Rehabilitering Marikollen bad
Prosjektansvarlig Arve Weng
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 Marikol bad
Sum

Regn
2014
1
1

Akk
regn
27 184
27 184

Akk
bud
27 352
27 352

Disp
168
168

Prosjektet avsluttes med dagen tall.
Det positive avviket skyldes at det ble avsatt penger til to
alternative løsninger: Nybygg kontra renovering hvor
renovering ble valgt ut ifra en helhetsvurdering på
levetid på hele bygningsmassen: Skole, kultursal og
badeanlegget.

Status
Prosjektet har under tiden blitt tilført flere oppdrag:
Brannsikring og tekking av takkonstruksjoner i
mellombygg/foaje skole, kultursal og badeanlegg.
Vider er det investert i diverse sikringstiltak i forhold til
stabilisering av driften av bassenget både på
Marikollen og i Sandbekkhallen, etter flere uhell som
har medført stenging.
Videre er det avsluttet diverse arbeider på tak
Knyttet til diverse tekniske installasjoner som ikke ble
avsluttet i før alt var ferdfigstilt.
Prosjektet er avsluttet og det vil skrives egen
avslutningssak for prosjektet.
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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. Opplæring og utrulling
gjenstår kun for Øyeren IKT. Meget god progresjon i
antall bestillinger utført gjennom eHandel. Ferdigstilles
1. tertial 2015.
006004 Helsenett. Meldingsutveksling rulles ut ved
ulike tjenestelokasjoner. Oppgavene er flyttet til
ordinær drift.
006006 IST barnehage. Installasjon av eArkiv for
barnehageportal er forsinket fra leverandørens side,
ferdigstilles 1.tertial 2015.
006007 Skole IKT. Utviklet et pedagogisk
undervisningsopplegg sammen med TV2 basert på
verktøyene; TV2 skole, Interaktive tavler, Creaza og
Microsoft Office365.
006011 Nye internettsider. Nettsidene ble lansert.
006013 Digital ringperm. Fjerdingby skole, Marikollen
ungdomsskole og Smestad skole har avsluttet
pilotprosjektet «digital ringperm», dvs. at de benytter
Office 365 og OneNote som IKT-verktøy i ordinær
undervisning. Skaleres til å gjelde hele rælingsskolen i
2015 etter at Office365 er satt i drift.
006015 Feide. Evalueringen viser at prosjektet har
vært veldig vellykket, og administrasjonssystemet i
Feide gir oss et godt beslutningsgrunnlag for videre
utvikling av IKT i skole.
006017 Mobil omsorg. Prosjektets utrulling har vært
lagt på is i påvente av at styringssystemet (MDMløsning) hos ØIKT skal fungere. Nettbrett med
elektronisk pasientjournal videreføres da for
institusjonene.
0060018 Sampro. System for individuell plan i helse
og omsorg er innført.
006019 Arkivløsning sikker sone. Innført elektronisk
arkivløsning for Familia (barnevern) og startet
innføring av elektronisk arkivløsning for Visma Profil
(pleie og omsorg).
006020 Velferdsteknologi. Strategi for
velferdsteknologi ble ferdigstilt for høring og politisk
behandling. Velferdsteknologiprosjektet har
gjennomført en rekke kompetansebyggende tiltak, har
gjennomført besøk, ROS analyse.

Økonomi

006000
006002
006004
006005
006007
006009
006013
006014
006017
006019
Sum

Regn
Akk
2014 regn
IKT-systemer
344
750
Visma ERP
35 3 813
Helsenett
-195
14
E-politiker
0
589
Skole IKT
883 1 214
IKT-systemer - viderefakturering
11
47
Digital ringperm
18
185
IKT barnehage
26
236
Mobil omsorg
45
45
Arkivløsning sikkersone175
175
1 342 7 068

Akk
bud Disp
9 352 8 602
0 -3 813
0
-14
0
-589
0 -1 214
0
-47
0
-185
0
-236
0
-45
0
-175
9 352 2 284

HP 2010-2013

2 000

HP 2011-2014

1 000

HP 2012-2015

3 858

HP 2013-2016

1 970

HP 2014-2017

2 620

Sum bevilgning

11 448

006010 Skole-IKT plattform

-1 400

006012 Telefoni

-339

006006 IST barnehage

-19

006011 Nye nettsider

-281

006015 Feide
006008 E læring

71
-128

Sum avsluttede prosjekter

-2 096

Budsjett aktive prosjekter

9 352

Avvik:

006006 IST barnehage. IST har ikke klart å levere
prosjekt til avtalt tid. Ny planlagt ferdigstillelse 1.april
2015.

006013 Digital ringperm. Tekniske utfordringer i
infrastruktur fører til problemer med tilpasning i Microsoft
Office 365. Øyeren IKT har startet samarbeid med 3.part
for å få på plass teknisk løsning. Opprettes nytt prosjekt
for Office365 i 2015.
Ferdigstilte prosjekter:

006011 Nye nettsider

006015 Feide

006013 Digital ringperm

006018 Sampro
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006200 – Øyeren IKT
Prosjektansvarlig Finn Borge
Bakgrunn
Løpende IKT investeringer i infrastrukturen – typisk
nødvendige kapasitetsøkninger på utstyr og lisenser.
Disse kostnadene er ikke for Rælingen kommune
alene. Avskrivningene belastes Øyeren IKT sine årlige
driftskostnader og fordeles derved på de 3
eierkommunene.

Økonomi

006200 Øyeren IKT
Sum

Regn
2014
360
360

Akk
regn
360
360

Akk
bud
980
980

Disp
620
620

Ramme er kr 1.000.000,- i 2014. Påløpt så langt i år er
kr 620.000,- (ex MVA). Forpliktet er ca 820.000,-

Status
I 2014 er det investert i:
 Integrasjonsløsning mellom AD og Visma
 SAN utvidelse i Rælingen
 Utvidelse av lisenser for backupsystem
 Aggregat i datarom i Rælingen (ferdig
leveranse + sluttkost ca 200.000 belastes
prosjektet i mars 2015)
 Mobile Device Management løsning
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020010 – Smestad skole og elevtallsutvikling
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Området Smestad/Hektner har en høy vekst i behov
for elevplasser, både i forhold til Romerike generelt og
andre områder i Rælingen. Dette er en kombinasjon
av stor vekst i nye boenheter og relativt stor andel av
barnefamilier i disse boenhetene.
I den sammenheng har flere alternativer blitt vurdert,
blant annet påbygg på skolen, innvendig ombygging,
midlertidige paviljonger, og endring av skolegrenser.
Etter en helthetsvurdering virker en kombinasjon av
disse som den mest hensiktsmessige løsningen på
den kapasitets utfordring som vi nå ser.

Økonomi
Regn
2014
020010 Smestad skole og elevutvikling
0
020011 Smes.sk - skisseprosjekt263
Sum
263

Akk
regn
0
263
263

Akk
bud
1 000
0
1 000

Disp
1 000
-263
737

Påløpte kostander er til arkitekt for utredning av mulig
utbygging, og kostnader i forbindelse med tomteerverv.

Status
Rask vekst i behov for elevplasser gjør det
utfordrende å estimere hvor stor skole det vil være
behov for på lang sikt. Derfor har det i løpet av 2014
blitt utarbeidet skisser for en mulig utvidelse av skolen
i to byggetrinn, basert på hhv. 500 og 600 elever.
Arealdel til kommuneplan som har vært behandlet i
2014 vil også påvirke antallet elevplasser det er behov
for innenfor skolekretsen. I påvente at dette er derfor
prognoser og planlagt utbygging innenfor skolekretsen
fulgt kontinuerlig for å kunne estimere størrelse på
påbygg.
Tomteerverv for på sikt å kunne øke kapasiteten på
uteområdet for skolen har vært en pågående prosess i
2014. Det er foreløpig ikke blitt enighet mellom privat
eier og kommunen om kjøp av dette arealet.
I påvente av bedre estimater på behov, og hvor skole
som skal bygges er det også utredet mulighet for å
sette opp midlertidig skolepaviljong for å løse mulig
kapasitets utfordring ved skolestart i 2015 eller 2016.
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020020 – Løvenstad skole påbygg
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Løvenstad skolekrets har en jevn fortetning av boliger.
Og skolen har per i dag ikke noen større ledig
kapasitet.
Løvenstad skole ble rehabilitert i 2006/2007. Etter
forholdene er skolen relativt ny rehabilitert med
baserom / grupperom. I et påbygg er det tenkt at
eksisterende løsning videreføres.
Utbygging av Løvenstad skole må også sees i
sammenheng med Rud skole.

Økonomi
Regn
Akk
2014
regn
020020 Løv.sk påbygg
0
0
020021 Løv.sk påbygg - skisseprosjekt
162
162
020022 Løv.sk. påbygg - forprosjekt
166
166
Sum
328
328

Akk
bud
1 000
0
0
1 000

Påløpte kostnader i 2014 er primært til
prosjekteringsgruppe og administrasjon.

Påbygg på Løvenstad skole har vært gjennom en
mulighetsstudie med fagenhet og arkitekt. Tre
alternativer løsninger ble presentert for rådmannsgruppen. Ut fra en totalvurdering ble det bestemt å
bygge på i sydende, i tillegg vurderes det noe
ombygginger i eksisterende bygningsmasse.
Status
I løpet av 2014 er det blitt engasjert en
prosjekteringsgruppe som utarbeider forslag til
utvidelse av kapasitet til 300 elever.
I tillegg til påbygg for å løse behov for fremtidig
kapasitet vurderes det også tiltak for å øke
effektiviteten i bygget gjennom en begrenset
ombygging av eksisterende bygningsmasse.
Prosjektert underlag for anbudsutlysning er planlagt
ferdig i mars 2015, med påfølgende politisk sak i mai
for gjennomføring.
Prosjektet jobber etter en hovedfremdriftsplan som
tilsier at bygget skal være ferdig til skolestart 2016.

101

Disp
1 000
-162
-166
672
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040100 – 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 evt merforbruk disponert fra rammen.
Status
Myrdammen – brygge og gressplen 040120
En ny gressplen er utbedret slik at området blir
avlastet i perioder der Myrdammen har høyt besøk.
Flytebrygge med hoppetårn har blitt kjøpt inn, og vil bli
utbedret på bakgrunn av utfordringer med velting.
Åmodtdammen – badeplass 040117
Flytebrygge med hoppetårn har blitt kjøpt inn, og vil bli
utbedret for å hindre utfordringer med velting. Det er
lagt ekstra sand på stranda og trær er tynnet ut. Flere
tiltak er planlagt neste år.
Åmodtdammen – toalettanlegg 040118
Toalettanlegget har blitt satt opp i henhold til plan, og
har blitt noe dyrere enn planlagt. Anlegget hadde
offisiell åpning i starten av september. Det gjenstår å
beise anlegget. Det er søkt om 1/3 av totalkostnaden i
spillemidler til anlegget.
Turvei Sandbekken – Åmotdammen 040203
Turveien er satt i stand i henhold til plan og noe over
budsjett, men søknad om spillemidler er fornyet, og
spillemidler kan potensielt utgjøre 50% av
totalkostnaden.
Lys turvei Sandbekken – Åmotdammen 040204
Arbeidet med lys på turvei er satt i stand i henhold til
plan og noe over budsjett. Det er foreløpig innvilget kr
857 000,- i spillemidler, og det er i tillegg søkt om
ytterligere kr 63 750,- til de fire siste lyspunktene
innerst i Åmodtdammen, som ble satt opp høsten
2014.
Beplantning Tømmerveien 040119
Prosjektering er utført i perioden og tiltaket
igangsettes våren 2015.
Skilting i marka 040209
Planlagt oppstart av prosjektet i løpet av 2015.
Tursti Marikollen – Ramstadsjøen 040201
Tiltaket er ikke igangsatt i perioden.
Skiløyper og turstier 040210
Deler av skiløype ved Smestad vest er oppgradert i
perioden.

Økonomi

040100
040117
040118
040119
040120
040201
040203
040204
040209
040210
Sum

Regn
Akk
Akk
2014 regn
bud Disp
Idrett og friluftsliv
-263
-739 1 069 1 809
Åmodtdammen - badeplass
38
38
210
172
Åmodtdammen - toalettanlegg
442
442
244
-198
Beplantning tømmerveg 66
Løvenstad
76
535
459
Myrdammen - brygge og57
gressplen
57
70
13
Tursti Marikollen - Ramstadsjøen
0
0
344
344
Tursti Sandbekkstua - Åmodtdammen
631
704
278
-426
Lys tursti Sandbekkstua
2 057
- Åmodtdammen
2 366 1 314 -1 052
Skilting i marka
0
0
200
200
Skiløyper og turstier
23
-477
0
477
3 051 2 467 4 264 1 798

HP 2007-2010

430

HP 2010-2013 rammebevilvning

943

HP 2011-2014 rammebevilgning

3 000

HP 2012-2015 rammebevilgning

3 000

HP 2013-2016 rammebevilgning

2 500

HP 2013-2016 tursti Sandbekkstua - Aamodtdammen

1 400

Justering for omlegging av mva-komp

-700

Sum bevilget

10 573

Andel av Rud skole nærmiljøanlegg

-1 495

Romerike friidrettsstadion

-183

Tursti myrdammen - Nordby

-2 209

Myrdammen toalettanlegg

-111

Myrdammen sandvolleyballbane

-419

Myrdammen badeplass

-173

Myrdammen skilting

-48

Sandbekken sandvolleyballbane

-573

Løypemaskin

-578

Ridesti

-128

Marikollen idrettspark

-372

Aamodtdammen skilting

-70

Skiløyper og turveier

22

Torva sti

28

Sum avsluttede prosjekter

-6 309

Budsjett aktive prosjekter

4 264

Prosjektene 040117, 040118, 040203 og 040204, som
alle omhandler tiltak rundt turveien og badeplassen ved
Åmodtdammen, går samlet sett litt i overkant av budsjett.
Søknader om spillemidler er oppdatert i henhold til dette.

102

Årsberetning 2014

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
Regn
2014
041000 Nærmiljøanlegg
-300
041001 Nordby skole - BMX bane133
Sum
-167

Akk
regn
-300
154
-146

Akk
bud
845
55
900

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
Nærmiljøanleggene ved Blystadlia skole er sluttført og
ble offisielt åpnet i kulturuka i september. Det blir
overført kr 400 000,- fra kultur- og fritidsenheten til
prosjektet. Søknadene om spillemidler er fornyet og
det forventes kr 900 000,- i spillemidler.
Arbeidet med BMX banen på Nordby er sluttført i
henhold til budsjett, og banen ble offisielt åpnet i
kulturuka i september. Det er søkt om kr 99 000,- i
spillemidler, FAU har bidratt med kr 25 000,-.
Spillemidlene er forskuttert og vil bli tilbakeført til
rammebevilgningen.
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Disp
1 145
-99
1 046
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042000 – 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 med et godt turområde for
allmenheten.
Status
042002 Arkitekt/prosjektering
Oppstart av regulering for idrettsanlegget og en for
Brudalsvegen (fra Marikollen til Ramstadsjøen) ble
kunngjort. Konsulentfirma har ferdigstilt forprosjektet
etter at det har vært jobbet med detaljprosjektering av
idrettsanlegget i nært samarbeid med idretten. Det er
etablert en ny heis og alpinbakke og arbeidet med
etablering av tre terrenghoppbakker er startet opp.
Reguleringsplan for Brudalsveien er nå utvidet til også
å omfatte området ved Fjerdingbyputten. Det er utført
en kulturminneregistrering i området. Det er gjort en
kartlegging og utarbeidet en rapport på biologisk
mangfold i Marikollen.

Økonomi

042000
040115
042001
042002
042003
042005
042006
042007
Sum

Regn
Akk
Akk
2014 regn
bud Disp
Marikollen utvikling
0
0 1 750 1 750
Reguleringsplan Marikollen
5
153
150
-3
Grunnerverv til utvidelse av
0 Marikollen
0 idrettspark
0
0
Arkitekt/prosjektering 1Marikollen
619 1 619
idrettspark0 -1 619
Kunstgress - prosjektering
181
181
500
319
Kunstgress - gjennomføring
5 199 5 331 4 960
-371
Marikollen - Lydsluse 161
161
400
239
Vanntilførsel idrettsanlegg
179
179
250
71
7 344 7 624 8 010
386

1.tertial 2013 - Ny kunstgressbane

500

1.tertial 2013 - Rehab.av 7`er og 11`er

1 370

HP 2014-2017 - Rammebevilgning

2 000

1.tertial 2014 - Ny 11`er kunstgressbane

4 960

1.terital 2014 - Lydsluse

400

Rammebev Idrett til underskudd rehab.

398

Rammebev Idrett til reguleringsplan

150

Sum bevilget

9 778

040501 Rehab. 7`er og 11`er bane etter lekkasje

-1 768

Sum avsluttede prosjekter

-1 768

Sum aktive prosjekter

8 010

042005 Ny kunstgressbane
Arbeidet med ny kunstgressbane har gått i henhold til
plan og under budsjett og banen ble åpnet i starten av
september. Det er foreløpig innvilget kr 1 000 000,- i
spillemidler til kunstgressbanen og forventet tilskudd
er 2,5 mill. RFK bidrar i tillegg med kr 500 000,-.
042003 Prosjektering av kunstgress
Gjennomføring av prosjektering gikk i henhold til plan
og under budsjett. Prosjekteringen er avsluttet.
042006 Marikollen lydsluse
Arbeidet er sluttført, og det vil bli sendt inn søknad om
spillemidler i 2015. Bevilgning til prosjektet i sak 13/39
kr 400 000,-.
042007 Vanntilførsel
Er under prosjektering. Det er utarbeidet to
alternativer, et for Ramstadsjøen og et for
oppdemning av Fjerdingbyputten.
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050010 – Rusbolig
Prosjektansvarlig Terje Dalgård
Bakgrunn
Det er behov for tilrettelagte boliger til personer med
psykisk dårlig helse og rusmiddelavhengighet som
trenger permanent bosted.
Arbeidsmålet for investeringsprosjektet er å etablere
8-10 slike boenheter, samt et felles administrasjonsbygg. Plassering er planlagt i Lognsdalen for å oppnå
et effektivt sambruk av personale mellom rusboliger
og Norumlia.

Økonomi
Regn
2014
050011 Rusb. - Identifikasjonsfase
120
050012 Rusb. - Utviklingsfase
12
Sum
132

Akk
regn
120
12
132

Akk
bud
0
0
0

Disp
-120
-12
-132

Påløpte kostnader er primært til arkitekt for utarbeidelse
av mulige konseptvalg på bygg i Lognsdalen.

Boenhetene skal ha en robust kvalitet og være
tilpasset målgruppen.
Status
En tverrfaglig arbeidsgruppe har i løpet av 2014
utarbeidet en rapport for å definere antall og
funksjonskrav til slike boliger.
I etterkant av arbeidsgruppens rapport har det blitt
påbegynt arbeid med å skissere tre mulige konsept
løsninger for boenheter i Lognsdalen. Dette arbeidet
vil fortsette ut i 2015.
Konseptvalg på bygg og begrunnelse for plassering i
Lognsdalen er planlagt politisk behandlet i 1. tertial
2015.
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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
Nedre Aamodt Fase 1, utskifting av VA-ledninger og
bygging av ny vei. Gravearbeidet er avsluttet og første
lag asfalt er lagt. Slitelag legges våren 2015. Fase 2
er startet opp i august. Utskifting av VA-ledninger og
bygging av ny vei i resten Kvennhusvegen,
Fergevegen og Aamodtalleen til FV120.
Øvre Aamodt Fase 2 er startet opp i august med
utskifting av VA-ledninger og bygging av ny vei i
Sannumvegen og Grindavegen. Fase 2 ligger inne
med investeringer i 2015. Driftshendelser ved
Dovrebygget framskyndet oppstart av prosjektet.
Prosjektet er forventet avsluttet august 2015.
Torgenholtet Fase 1 og 2 er avsluttet, asfaltering av
slitelag gjøres våren 2015. Prosjektet Torgenholtet har
som forventet overforbruk i henhold til budsjetter fra
2006. Forklaringen er vesentlig prisoppgang i
perioden særlig etter 2009. VA har også måtte bære
tilnærmet alle veikostnader, noe som ikke lå i
opprinnelig budsjett. Tilleggsarbeider på 283 meter
VA-ledninger var ikke budsjettert inn i dette prosjektet
i 2006, men i Løkkevegen prosjektet med bevilgninger
i 2013/14. Arbeidet på Torgenholtet var ute på anbud i
2012, men ble avbrutt pga for høye priser. Endelig
pris på prosjektet inkludert ekstraarbeider tilsvarer
billigste godkjente tilbud i 2012.

Økonomi
Akk
Akk
Regn
Disp
bud
regn
2014
633 50 246 49 613
20
060100 Vann og avløp
-19
0
19
0
65005 Nordby - elveledning
0 -8 101
65006 Uller - selvfallsledning -384 8 101
0
0
0
-5 556
65015 Hektner/Jar VA
0
0
060105)
0
-667 VA (Prosjekt
65024 Per Oppegårdsvei sluttoppgjør
0
0
0
-4 908
65026 Fjerdingby-Smestad VA
0 -5 312
vei
5 312 5 312
65027 Sorenskrivervegen oppgradering
-82
0
82
0
65031 Planer VA ( Prosjekt 060100)
0 1 474 3 000 1 526
060112 Kurlandsvegen og Åsheimvegen
0 -12 373
7 033 12 373
060114 Aamodt Nedre
0 -9 848
5 131 9 848
060115 Aamodt Øvre
0 -2 438
2 438
1 774 kommunalteknikk
060116 Utskifting av biler og maskiner
0 -17 822
7 869 17 822
060117 Torgenholtet
66
0
-66
-64
060118 Kjøp/salg mindre tomtearealer
0 -2 213
060119 Selvfallsledning Nes 1 373 2 213
0 -4 019
019 4 019
060120 Furustien, Løkkevegen4VA
-6
0
6
060124 Ny PA 15 og avløpsledning 6
0 -2 063
2 063 2 063
060125 Høydebasseng Løvenstad
-469
0
469
469
060126 Årnesvegen/Hektnervegen
23 490 66 806 53 246 -13 560
Sum

Overforbruket skyldes prosjektet Torgenholtet, samt at
prosjekt Sorenskrivevegen ble gjennomført før tiden. Og
akutte utfordringer på høydebassenget på Løvenstad.

Sorenskrivervegen, utskifting av VA-ledninger og
bygging av vei. Gravearbeider er avsluttet og første
lag asfalt er lagt. Prosjektet ble igangsatt etter vedtak
om oppgradering av veien. VA-prosjektet lå først inne
i 2011-2014, ble så flyttet til 2015 men gjennomført i
2014. Innenfor budsjett.
Selvfallsledning Nes. Gravearbeider er avsluttet og
satt i drift. Innenfor budsjett.
Furustien/Løkkevegen utskifting av VA-ledninger og
bygging av ny vei i Løkkevegen. Startet opp i august,
forventet avsluttet mai 2015. Prosjektet ligger i planen
fra 2006 og fra 2012.
Høydebasseng Løvenstad. Utbedring etter at bla.
lekkasjer ble oppdaget sommeren 2014. Anbud og
utbedring ble iverksatt. Settes i drift februar 2015.
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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
060200 Hovedplan veg
Hovedplan veg følger hovedplan vann og avløp i
forhold til vegprosjekter. Prosjektene ved Nedre
Aamodt fase 1 og Torgenholtet fase 1 og 2 er ferdigstilt, det er asfaltert et lag asfalt, slitelag vil legges
sommeren 2015. Nedre Aamodt Fase 2: V/A arbeider
startet opp i august. Oppgradering av veiene
Kvennhusvegen, og resten av Fergevegen og
Aamodtalleen ble påbegynt. Øvre Aamodt Fase 2: V/A
arbeidene ble oppstartet og oppgradering av Sannumvegen ble påbegynt i slutten av 2014. Strømsdalen,
Løkkevegen, Furustien: Prosjektet ligger i
investeringsplanen for vei 2013. Prosjektet med oppgradering av Furustien ble ferdigstilt 2014.
Løkkevegen, V/A anlegg ble oppstartet, oppbygging
av vei forskutteres av V/A.
060201 Vegbelysning
Arbeidet med reduksjon av antall tilknytningspunkter
og oppgradering av veilysnett går iht. hovedplan
veilys. Veilyset i områdene Løvenstad har blitt
oppgradert og er ferdigstilt. Det er i perioden satt ut 7
nye målere, målere settes forløpende i drift, men det
er lang leveringstid for tilknytning til måler hos
Hafslund slik at igangsetting av flere målere blir i
begynnelsen av 2015.
060210 G/S Fv.120 Norbyvegen - Norby skole
Gangvegen er prosjektert og regulert av Rælingen
kommune, prosjektet er tatt over av Statens vegvesen
for gjennomføring
060204 Utskifting av biler og maskiner
Det er perioden solgt 2 gamle varebiler og 1 lett lastebil samt 1 tung lastebil med henger. Det er anskaffet 2
brukte varebiler som er fordelt mellom vei og Iff. Det
er satt i gang prosess med anskaffelse av ny lett
lastebil

Økonomi
Regn
Akk
Akk
2014
regn
bud
Disp
060200 Veg
8
11 3 665 3 654
060201 Vegbelysning
1 211 3 447 2 100 -1 347
060202 Oppgradering av veger 839 4 450 12 719 8 269
65027 Sorenskrivervegen oppgradering
1 679 1 815
vei
0 -1 815
65028 Torgenholtet (060202)
0
16
0
-16
65029 Nedre Aamodt fase 1 2 500 4 000
0 -4 000
65032 Furustien vei (060202) 1 890 2 051
0 -2 051
65033 Mads Klokkers veg / Hammarsvegen
0
187vei(060202)
0
-187
060204 Utskifting biler og maskiner
2 598 kommunalteknikk
2 413 1 500
-913
060205 Vestlivegen
24 2 033 1 500
-533
060210 Gang/sykkelveg FV.120 Nordbyvegen
0
120 – Nordby
0 skole
-120
060211 Målt veilys
12
12
0
-12
060299 Diverse prosjekter veg 204
531
850
319
Sum
10 965 21 086 22 334 1 248

060200 Hovedplan veg
Det er i perioden overført til vann og avløp som har
forskuttert prosjektene.
Øvre og Nedre Aamodt 2,5 mill
Torgenholtet kr 200 000,060201 Vegbelysning
Prosjektet går iht. budsjett
060204 Utskifting av biler og maskiner
Det er anskaffer 2 varebiler
060200 Sikring av skråning i søndre del av
Kirkebyvegen
Prosjektet ligger forankret i investeringsramme for 2013
og det er benyttet midler fra hovedpost 060200.
Prosjektet avsluttes ved årsberetning.
060200-65027 Rehabilitering av deler av Sorenskriveren
Det er overført 1,36 mill til V/A som har forskuttert
prosjektet
060200-65032 Strømsdalen, Løkkevegen, Furustien
Grunnet strenge krav ved gjennomføring i Furustien er
det et budsjettavvik i forhold til bevilgninger. Prosjektet
avsluttes ved årsmelding. Prosjektet ved Løkkevegen
legges inn i ny hovedplan.

060200 Sikring av skråning i søndre del av
Kirkebyvegen Sikringsarbeidet og stabilisering av
veien er i ble i 2014 ferdigstilt.
060200-65027 Rehabilitering av deler av Sorenskriveren Prosjektet ligger i investeringsplanen for
2012. Arbeidene er ferdigstilt med et lag asfalt, slitelag
legges sommeren 2015.
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060300 – Gang- og sykkelveger
Prosjektansvarlig John Hage
Bakgrunn
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Smestad –
Grini startes våren 2014. Det ble satt av 1 mill i HP
2014-2017.

Økonomi
Regn
2014
060300 Gang- og sykkelveger 0
Sum
0

Akk
regn
0
0

Akk
bud
1 000
1 000

Status
Statens vegvesen er i gang med utarbeiding av
skisseprosjekt på strekningen for å få oversikt over
kostnader og omfang av tiltaket.
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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.
Status
Ut i fra søknad for aksjon skoleveiprosjekt 2014 er det
i tildelingsbrev fra Statens vegvesen gitt tildeling for
følgende trafikksikkerhetstiltak:

Økonomi

060400
060206
060411
060412
Sum

Regn
Akk
2014 regn
Trafikksikkerhet
-299
888
Støtterudvegen gangvei139
-223
Nylandsveien - aksjon skolevei
-49
-49
Orrevegen - trafikksikkerhet
221
221
12
837

Akk
bud
2 040
0
0
0
2 040

HP 2009-2012 - Rammebevilgning

420

HP 2010-2013 - Rammebevilgning

420

HP 2011-2014 - Rammebevilgning

420

HP 2012-2015 - Rammebevilgning

420

HP 2013-2016 - Rammebevilgning

420

- Gang/Sykkelvei Knut Thorstensensveg – Slynga.
Prosjektet har måtte utgå da gjennomføringen av
gang sykkelveien kommer i konflikt med grunnerverv
og reguleringsplan.

HP 2014-2017 - Rammebevilgning

250

1.tertial 2011 - Gangsti Smestad

319

Forgjengerkryss ØRV/Sleppenvegen

-139

- Oppgradering av veilys Orrevegen.
Det er satt ned nye master med LED belysning og nytt
målerskap for området. Prosjektet er ferdigstilt og
godkjent av Statens vegvesen.

Sikringstiltak Sandbekken

-218

Kryss Slynga

-202

Korttidsparering Fj.by skole

-207

Krokenvegen

-36

Tidligere aksjon skoleveiprosjekter
- Avleveringslomme Blystadlia skole, prosjektet er
ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen.

Smestad gangsti

300

Veglys Sagb

-27

Veglys Rud

-100

- Rullering av trafikksikkerhetsplanen. Utarbeidelse av
planforslag ble påbegynt, det ble utarbeidet ny
milepælsplan og organisering for videre arbeid, etter
at ny konsulent ble innleid.

Sum avsluttede prosjekter

-629

Budsjett aktive prosjekter

2 040

- Oppgradering av gang/sykkelvei Nylandsvegen til
undergang Øvre Rælingsveg.
Prosjektet er ferdigstilt og godkjent av Statens
vegvesen.

Sum bevilget

Disp
1 152
223
49
-221
1 203

2 669

-Oppgradering av gang/sykkelvei Nylandsvegen til
undergang Øvre Rælingsveg.
Prosjekt er gjennomført under budsjettert.
Prosjektet er ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen
-Oppgradering av veilys Orrevegen
Prosjekt gjennomført som budsjettert.
Prosjektet er ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen
-Rullering av trafikksikkerhetsplanen.
Tildeling statens vegvesen 50 %
Egenandel Trafikksikkerhetsmidler 50 %
Grunnet bytte av konsulent, samt implementering av
trafikksikker kommune vil totalkostnadene bli noe
høyere enn først beregnet.
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Interkommunale samarbeid

Åpen dag på Lørenskog brannstasjon
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NRBR – Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen
Jan Gaute Bjerke
Viktige hendelser
Det sammenslåtte brannvesenet startet opp
1.1.2014.Det er jobbet myte med ny organisasjonsstruktur og felles kulturbygging. Den største
organisatoriske endringen er sammenslåing av
forebyggende avdeling og feieravdeling.

Kjerneoppgaver
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS eies av
kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal,
Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Selskapet dekker
kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven.

Det nye brannvesenet har 7 brannstasjoner (tre
kasernerte, tre deltid og en med innkallingsmannskaper) og 190 ansatte.

NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt
forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger
politidistrikt.

NRBR har hatt 111 bygningsbranner. 8 av disse
hadde bygningsmessige skader over 0,5 mill. Ingen
personer har omkommet i brann i 2014. Den tørre
sommeren medførte et stort antall skogbranner. Hele
16 stykker. 15 i Aurskog-Høland og en i Sørum.

NRBR er organisert i fire avdelinger; stabsavdelingen,
operativ avdeling, forbyggende avdeling og Romerike
110-sentral.

Det er innført felles «callout» med Oslo brann- og
redningsetat. Det vil si at 110-sentralen alltid
utalarmerer de to nærmeste enhetene uavhengig av
kommunegrenser.
Forebyggende avdeling har gjennomført ca 40
tilsynssaker med gassanlegg.
Det er anskaffet ny mannskapsbil som er en av
Norges mest moderne både når det gjelder
slukkeutstyr og HMS for mannskapene. Det er også
anskaffet en fremskutt enhet (liten «brannbil») til bruk
på en av deltidsstasjonene. Med den kan utrykningsledere gjøre livreddende innsats før resten av styrken
ankommer.

Økonomi
Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Totalt

Regnskap
105 773
37 667
-154 188
1 438
5 482
-3 827

Budsjett
108 842
37 594
-151 476
1 373
3 667
0

Avvik
3 069
-73
2 712
-65
-1 815
3 827

Nøkkeltall
Brann i bygninger

2010
44

2011
61

2012
91

2013
88

2014
111

Fra og med 2011 er pipebranner og tørrkokte kjeler med.

Særskilte brannobjekter Tilsyn Antall
Skedsmo
139
190
Lørenskog
71
130
Rælingen
19
36
Nittedal
73
116
Sørum
61
75
Fet
29
49
Aurskog-Høland
45
72
Rømskog
9
9
Totalt
446
677

Andel
73 %
55 %
53 %
63 %
81 %
59 %
63 %
100 %
66 %
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NRA – Nedre Romerike Avløpsselskap
Ingar Tranum
Viktige hendelser
Ny hovedplan ble vedtatt i februar 2014.
Representantskapet vedtok i 2014 at det skal inngås
avtale om opptak av Nittedal som medeier i
selskapet.
Det er innført nytt FDV-system som ble tatt i bruk i
november. Systemet skal bidra til å bedre driftssikkerheten i anleggene og øke gjennomføringsevnen, samt gi god oversikt over historikken.
Organisatorisk er det opprettet en egen prosjekt og
planavdeling med ansvar for gjennomføring av
investeringsprosjekter. Det er også gjort endringer i
antall nivåer i organisasjonen, slik at de som har
ansvaret for å organisere det daglige operative
arbeidet også har fått personalansvar.

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

Budsjett

Avvik

22 587

23 714

1 127

Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter

32 344

34 077

1 733

-76 853

-74 631

2 222

Netto finans

20 791

19 865

-926

Netto avsetninger

-3 413

-3 413

0

Totalt

-4 545

-389

4 156

Driftsinntekter

Tilførselssystemet til NRA er et tunnelsystem. I 2014
ble hele tunnelsystemet inspisert. Undersøkelsen
viste at fjellet er i god beskaffenhet uten
svakhetssoner av betydning.
Det ble produsert 18,9 tonn slam som i sin helhet er
distribuert til landbruket.
Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2014 på
6,9 % hvorav korttidsfraværet utgjorde 3,6 %.
Tilsvarende tall for 2013 var hhv 4,8 % og 2,1 %.

Nøkkeltall
Avløpsmengde i 1 000 m³/år

2011

2012

2013

2014

Skedsmo

10 038

9 822

8 832

10 027

Lørenskog

4 646

7 519

7 028

8 012

Rælingen

1 893

1 668

1 576

1 882

16 577

19 009

17 436

19 921

Totalt
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NRV – Nedre Romerike Vannverk
Ingar Tranum
Viktige hendelser
Ny hovedplan ble vedtatt i februar 2014.
NRV leverte 43 500 m³/døgn i 2014 av en kapasitet
på 100 000 m³.
Ca. 146 000 personer mottar drikkevann fra NRV i
tillegg til industri og næringsvirksomhet. NRV
oppfyller alle krav til behandling av drikkevannet og til
kvalitet på forsyningsvann i henhold til drikkevannsforskriften.
Selskapet oppfyller pr i dag ikke kravet til alternativ
forsyning, verken ift kvalitet eller mengde. Dette
innebærer å ha tilstrekkelige mengder av
reservevann tilgjengelig når hovedkilden eller deler
av forsyningssystemet svikter. Vedtatt hovedplan
legger til grunn at NRV knyttes til andre godkjente
vannverk for å kunne få tilgang til en mengde
reservevann som tilsvarer 75 % av normalforbruket.
Videre at dekningen er 100 % innen 2020.
Andelen av produsert vann som tapes via lekkasjer
på NRVs ledningsnett er redusert fra 5,9 % i 2013 til
4,1 % i 2014.
Det er innført nytt FDV-system som ble tatt i bruk i
november. Systemet skal bidra til å bedre driftssikkerheten i anleggene og øke gjennomføringsevnen, samt gi god oversikt over historikken.
Organisatorisk er det opprettet en egen prosjekt og
planavdeling med ansvar for gjennomføring av
investeringsprosjekter. Det er også gjort endringer i
antall nivåer i organisasjonen, slik at de som har
ansvaret for å organisere det daglige operative
arbeidet også har fått personalansvar.

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
22 631
33 829
-62 067
17 341
-15 386
-3 651

Budsjett
25 896
32 021
-61 336
18 538
-15 386
-267

Avvik
3 265
-1 808
731
1 197
0
3 384

Nøkkeltall
Vannsalg i
1 000 m³/år
Skedsmo
Lørenskog
Rælingen
Fet
Sørum
Nittedal
Totalt

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

2014
5 161
3 711
1 612
975
1 066
1 990
14 515

Tallene inkluderer husholdninger, næringsvirksomhet.
Levering til større industrivirksomheter i Skedsmo,
Lørenskog og Nittedal er trukket ut.

Sykefraværet for NRA og NRV samlet var i 2014 på
6,9 % hvorav korttidsfraværet utgjorde 3,6 %.
Tilsvarende tall for 2013 var hhv 4,8 % og 2,1 %.
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RKS – Romerike Krisesenter
Laila Durrani
Viktige hendelser
Det nye krisesenteret ble tatt i bruk 19. mai og hadde
offisiell åpning 23. juni.
Sykefravær har vært 9,5%, ned fra 13,5 % i 2013.

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
Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Totalt

Regnskap

Budsjett

Avvik

9 879

9 738

-141

2 516

3 213

697

-14 670

-14 381

289

1 491

1 430

-61

194

0

-194

-590

0

590
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ROAF – Romerike Avfallsforedling
Tom Roger Fossum
Viktige hendelser
Sorteringsanlegget for matavfall og plastemballasje
ble ferdig for oppstart 21.januar. De første matavfallsposene ble da sortert ut og sendt til biogassproduksjon. Den første perioden var en testperiode
og anlegget ble delvis overtatt i mai. Offisiell åpning
av anlegget ble gjennomført 15.august. Det blir nå
sortert ut 9 forskjellige avfallstyper fra restavfallet og
alle disse er nå med på å bidra til et bedre miljø og en
høyere materialgjenvinningsgrad. Store deler av
første driftsår har vært brukt til optimalisering og
testing av anlegget. 50 % av matavfallet blir allerede
sortert ut.
Det har vært en del utfordringer med avfallsdeponiet i
2014. Deponiet har hatt utfordringer med mye vann
og mye ressurser er brukt på å lede overvann vekk
fra deponiet. ROAF Miljøpark er også under
omregulering, og fyllingshøyder og avslutningsplaner
vil være et viktig verktøy for dette arbeidet videre.
ROAF har 66 ansatte i faste stillinger ved utgangen
av 2014, som til sammen utgjør 63 årsverk.
Det er i 2014 registrert et sykefravær på 8,1 % mot
7,3 % i 2013. Av dette utgjorde 6,0 % 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

45 924

Avvik

51 116

5 192

114 365 114 069

-296

-196 762 -196 808

-46

25 795

30 284

4 488

2 493

1 000

-1 494

-8 184

-340

7 844
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ROKUS – Romerike Kontrollutvalgssekretariat
Mona Moengen
Viktige hendelser
I 2014 har Rokus bidratt til å avvikle 72 kontrollutvalgsmøter og forberedt 563 saker.
Kontrollutvalgene har bedt Rokus legge til rette for en
felles møteplass for kontrollutvalgene. Dette skal
være et forum som kan ta opp faglige temaer med
relevans for kontrollutvalgenes arbeid, erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til
kontrollutvalgsarbeid.
Kommunene faktureres 60 % etter innbyggertall og
40 % etter medgått tid.

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

2 279

2 281

2

408

382

-26

-2 714

-2 659

55

-34

-4

30

0

0

0

-61

0

61

Lønn og sos.utg.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Totalt

Nøkkeltall
Eierandel
Skedsmo
19,4 %
Lørenskog
13,1 %
Ullensaker
12,3 %
Eidsvoll
8,5 %
Nittedal
8,5 %
Nes
7,6 %
Sørum
6,4 %
Rælingen
6,3 %
Aurskog-Høland
5,9 %
Nannestad
4,4 %
Fet
4,2 %
Gjerdrum
2,4 %
Hurdal
1,0 %
Totalt
100,0 %

Timer:
Timer:
forbruk forbruk i %
231
7,9 %
230
7,9 %
182
6,2 %
329
11,3 %
214
7,3 %
188
6,4 %
338
11,6 %
160
5,5 %
207
7,1 %
196
6,7 %
263
9,0 %
192
6,6 %
186
6,4 %
2 916
100,0 %

Saker
50
40
47
41
33
55
56
39
48
38
44
37
35
563

Antall
møter
6
5
6
5
4
6
8
5
7
6
5
4
5
72
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RRI – Romerike Revisjon
Nina Neset
Viktige hendelser
Romerike revisjon ble opprettet i 2013 og er en
sammenslutning av tre tidligere revisjonsdistrikt på
Romerike; Øvre-, Østre-, og Nedre Romerike.
Selskapet har ila sommer høst 2014 etablert seg på
Jessheim, Ullensaker og hadde ved utgangen av året
25 ansatte. 21 heltidsansatte og 4 deltidsansatte.
Sykefraværet i 2014 har vært på 2,6 %.

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

Økonomi
Regnskap

Budsjett

Avvik

Lønn og sos.utg.

9 530

11 438

1 908

Driftsutgifter

5 087

4 195

-893

-15 892

-15 243

649

-140

0

140

-389

-389

0

-1 805

0

1 806

Driftsinntekter
Netto finans
Netto avsetninger
Totalt
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FR – Rælingen kirkelige fellesråd
Kirkeverge Nina Brandt
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. Alle tall presentert
her gjelder FR isolert.
Viktige hendelser
I Øvre Rælingen kirke er det installert nytt lydanlegg.
Det er utført oppgradering på lydanlegget i Rælingen
kirke og på menighetshuset.

Økonomi
Rælingen kirkelige fellesråd samlet
Regnskap
Lønn og sosiale utgifter

Ved Rælingen menighetshus er det etablert
parkeringsplass. Plassen kan benyttes av
bevegelseshemmede.
Ved Rælingen kirkegård er det etablert muslims
gravlund. En har valgt å benytte et felt på den nye
delen av kirkegården. Det er plantet hekk rundt
gravfeltet. Underveis i arbeidet har vi vært i dialog
med Islamsk råd.

Avvik

11 883

-462

5 928

4 632

-1 296

-18 637

-17 005

1 632

-178

-45

133

509

535

26

Interne finansieringstransaksjoner

-698

0

698

Resultat

-731

0

731

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekter
Finansutgifter

Rælingen krikelige fellesråd isolert
Regnskap
Lønn og sosiale utgifter

Budsjett

Avvik

6 800

6 855

55

4 669
-11 617

3 334
-10 679

-1 335
938

-136

-45

91

508

535

27

Interne finansieringstransaksjoner

-697

0

697

Resultat

-473

0

473

Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekter

Det er kjøpt inn nytt el-piano i Rælingen kirke.

Budsjett

12 345

Finansutgifter

De siste års gjennomgang av kirkelig fellesråds økonomi
viste behov for økte tilskudd. Kommunen har etterkommet disse behovene. Kirkelig fellesråd har nå en
forsvarlig økonomi som gjør det mulig å drifte
virksomheten, møte uforutsette hendelser og nye behov.
I 2013 ble trosopplæringen fullfinansiert i vårt prosti med
helårsvirkning for 2014. Midlene er vedtatt brukt primært
til lønnsmidler. Trosopplæringens regnskap føres over
fellesrådets regnskap og utgjorde i 2014 kr 824 000,-.
Kirkelig fellesråds regnskap viser et mindreforbruk på kr
472 612,- hvorav kr 20 539,- er mindreforbruk i
trosopplæringsarbeidet og skal tilbakeføres dit. I
skrivende stund sluttføres en omfattende oppgradering
av Øvre Rælingen kirke. Mindreforbruket går i sin helhet
til dette arbeidet.
Nøkkeltall
2010 2011 2012 2013 2014
Døpte
130
103
105
105
114
Konfirmerte
101
111
113
99
115
Vigde
25
19
20
15
24
Gravlagte
85
90
90
91
83
Gudstjenester
103
96
91
97
101
Deltakere
11 387 11 125 9 934 10 205 13 884
Kirkeoffer
238'
233'
242'
238'
269'

Nøkkeltallene for 2014 viser en økning i antall
gudstjenestedeltakere med 3679 stykker. Mens mange
menigheter opplever nedgang i antall døpte og
konfirmerte er det i Rælingen en klar økning. Vi ser også
at stadig flere 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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