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Forord
Kommunal planstrategi 2016 for Rælingen gir uttrykk for viktige utviklingstrekk og utfordringer
som kommunen står overfor, samt planleggingsbehov for å møte utfordringene.
Planstrategidokumentet er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for
planleggingsbehov i perioden 2016-2019. Planstrategien skal gi et grunnlag for en målrettet og
aktuell planlegging i perioden. En av kommunens grunnleggende oppgaver er å drive lokal
samfunnsutvikling. Planstrategi 2016 forsøker å tydeliggjøre vår retning både for ønsket
samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling.
Planstrategi 2016 har vektlagt også å synliggjøre oppgaver og temaer som følger av allerede
vedtatte planer. I denne kommunestyreperioden vil det være et vel så stort fokus på
gjennomføring og oppfølging av våre planer og igangsatte arbeider, som på nytt oppstartende
planarbeid.
På kommunens hjemmeside www.ralingen.kommune.no/planerogsamfunn finnes gjeldende
vedtatt planverk og planer som er igangsatt. Her finnes også diverse bakgrunnsmateriale i form
av grunnlagsdokumenter, rapporter med mer.
I vedlegg 1 vises en oversikt over kommunens planer og strategidokumenter pr 1.april 2016.
I vedlegg 2 vises en oversikt over kommunens hoved- og satsingsområder og styringsmål.
Forslaget til Kommunal planstrategi 2016 kunngjøres og offentliggjøres med dette 30 dager før
kommunestyrets behandling, som er satt til 27.april 2016.
Innspill og synspunkter kan sendes Rælingen kommune, Pb 100 2025 Fjerdingby eller pr epost
postmottak@ralingen.kommune.no. Merket med: Innspill kommunal planstrategi 2016.

Fjerdingby, 30.mars 2016
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1. Kommunal planstrategi – om arbeidet
1.1. Formålet med kommunal planstrategi
Planlegging handler om å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Gjennom
plan- og bygningsloven skal viktige samfunnsinteresser ivaretas og arealer forvaltes. Plan- og
bygningsloven har bestemmelser om hvordan planer og planlegging skal være i forhold til
innhold, prosess og medvirkning. Kommunal planstrategi skal vise hvordan kommunen skal
planlegge for utvikling av lokalsamfunnet.
Kommunal planstrategi er forankret i plan- og bygningsloven. Viktige formål er at planleggingen
skal bli mer behovsstyrt, skal gi mulighet for prioritering av planoppgaver og skal bedre
samarbeidet om planoppgaver på tvers av sektor- og fagområder og forvaltningsområder.
Planstrategien er et verktøy for politisk styring og prioritering av planbehov, og gir det nye
kommunestyret en anledning til tidlig i perioden å drøfte viktige hovedlinjer. Planstrategien gir
store muligheter for fleksibilitet og innretning i form av hva arbeidet skal omhandle og skal være
en arena som styrker det lokalpolitiske handlingsrommet.
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er retningsgivende for kommunens
planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan heller ikke
fremmes innsigelse mot en kommunal planstrategi.
Planstrategien er et virkemiddel i plansystemet og har til hensikt å planlegge planleggingen; med
fokus på helheten og hvordan planarbeid tilrettelegges og koordineres. Planstrategiarbeidet er
egnet for å gjøre helhetlige vurderinger, og for å vurdere plansystemet, planressurser og samlet
planbehov i kommunestyreperioden.
Rådmannen vil poengtere at det er viktig å ha oppmerksomhet på at planstrategi er noe som gir
kommunen muligheter. Planstrategiarbeidet gir muligheter for å videreutvikle et godt
lokaldemokrati, til å drøfte hovedutfordringer i kommunens utvikling tidlig i perioden og til styrket
eierskap og engasjement til planer og planlegging.
Rådmannen vil understreke at kommunal planstrategi ikke er en plan, men et verktøy for en
overordnet drøfting av kommunens utfordringer og planbehov. Det er de planene som skal
utarbeides og/eller revideres som vil inneholde substansen, dvs. vedtak på mål og strategier.
I de konkrete planprosessene stilles derfor også andre krav til medvirkning, samråd og
høring/offentlig ettersyn enn planstrategiarbeidet.
Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Rådmannen vil i så fall
legge vekt på omfanget av et slikt behov, og at det først og fremst vil kunne være større
utfordringer og planarbeid som utløser en revisjon av planstrategien innenfor perioden.
Kommunestrukturspørsmålet kan være en slik utfordring, og regional plan for areal og transport
kan også være en slik utfordring. Dersom kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel ønskes
revidert seinere i denne perioden, bør en revidert planstrategi legges fram. Tematiske planer og
strategier har vi lagt til grunn at kan vurderes også i forbindelse med handlingsprogrammet.

1.2. Innretning av planstrategien og planarbeid framover
Plan- og bygningsloven åpner for at arbeidet med kommunal planstrategi kan legges opp på en
måte som er lokalt tilpasset og med fleksibilitet i forhold til hvilket behov kommunene har.
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Kommunal planstrategi skal inneholde et vedtak som avklarer om gjeldende kommuneplan, eller
deler av denne, skal revideres. Det kan bety revisjon av enten kommuneplanens samfunnsdel
eller kommuneplanens arealdel, og det kan bety en full revisjon eller en avgrenset revisjon.
I denne perioden tilrår rådmannen ingen revisjon av samfunnsdelen eller arealdelen (jf. kap.3.1.)
I kommuneplanens samfunnsdel blir satsingsområder, mål og strategier på overordnet nivå
behandlet og vedtatt. I vedlegg 2 er det vist en oversikt over våre hoved- og satsingsområder
samt styringsmål. Disse vil da ligge til grunn også for kommunestyreperioden 2015-2019.
Det ble vedtatt mange planer og strategidokumenter i forrige kommunestyreperiode, 2011-2015.
I løpet av perioden ble både kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel
revidert. Det ble påstartet revisjon av fem tematiske kommunedelplaner, hvorav to hittil er vedtatt
og de resterende tre forventes ferdigstilt tidlig i denne perioden. Det ble for øvrig vedtatt mange
temaplaner og strategier i perioden, hvorav flere også var av typen nye temaer (nye type planer
og strategier). Samlet betyr det at kommunen, i hovedtrekk, har et godt oppdatert planverk.
Rådmannen tilrår at fokus i denne kommunestyreperioden derfor legges på gjennomføring av og
oppfølging av våre planer og igangsatte arbeider, mer enn på nytt oppstartende planarbeid.
Rådmannen har også i denne sammenheng vurdert at overordnet retning for kommunen ikke
endres på vesentlige forhold, sett i forhold til valgresultatet og politisk sammensetning i
kommunestyret i denne perioden.
Som en følge av ovennevnte er det i dette planstrategiarbeidet gjennomgått og synliggjort større
arbeid av strategisk karakter. Dette er ikke planer, men utredninger, rapporter, kartlegginger og
prosjekter. Det er også beskrevet nærmere innhold i og styringssyklusen til sentrale rapporter og
oversikter i kommunen, som har en overordnet og bred tematikk. Rapportene viser også
betydningen av og forventningen om kunnskapsgrunnlag i kommunen.
Erfaringer fra forrige periode og planprosesser (vedtatte og pågående) er at planprosessene i de
fleste tilfeller tar lenger tid enn forutsatt. Dette er et forhold som bør ha oppmerksomhet framover.
Planer kan miste sin aktualitet på enkelte felt, fordi ny kunnskap eller nye føringer kommer inn når
planene allerede er godt i gang. Det blir derfor viktig framover både å igangsette planer med et
realistisk omfang, og vurdere forenklinger og effektiviseringsgrep som gir raskere framdrift.
Rammene må være tydelige på overordnet nivå, slik at enkeltplaner kan ha et fokusert, aktuelt
innhold med færre formalitetskrav.
Planprosessene må legge vekt på hvilke oppgaver (eksempelvis medvirkning, eierskap eller
økonomiske konsekvenser) som er viktige for gjennomføringen, hvilken faglighet og innretning
som er avgjørende for den konkrete planen og situasjonen. Det bør også legges opp til en
tydeligere avklaring av hvor mange planer kommunen bør eller må ha, både med tanke på
ajourhold og oppfølging av planene og med tanke på hvilke planer som med fordel kan ses i
sammenheng og eventuelt slås sammen. Det er et stort lokalt handlingsrom for å gjøre denne
type vurderinger. Det er få statlige plankrav som stilles overfor kommunene.
Kommunens rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og som demokratisk
arena er gjennomgått i forbindelse med kommunereformen. I den gjennomgangen vises både
nåværende status, med nøkkeltall og faktaopplysninger, og framtidsbetraktninger for kommunen.
Gjennomgangen representerer vårt utfordringsbilde, og bør ses i sammenheng med innhold og
vurderinger i planstrategien.
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1.3. Nasjonale og regionale føringer
1.3.1. Kommunereformen
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å gjennomføre kommunereform. Målet er større, mer
robuste kommuner med økt makt og myndighet. Det er Stortinget som vedtar kommunestrukturen
i Norge. Det er omtrent 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret
seg siden dette; som befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og
velferdsbehov. St. meld. 14 (2014- 2015) Kommunereformen – Nye oppgaver til større kommuner
ble fremmet i mars 2015. Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større
kommuner kan få ansvar for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen
av kommunene, og omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil
kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.
Kommunene har fått i oppdrag å gjennomføre en lokal prosess alene og sammen med nabokommuner for å komme med en anbefaling til regjeringen på framtidig inndeling i sitt nærområde
/region. Stortingets kriterier for god kommunestruktur skal legges til grunn. Kriteriene sammen
med viktige samfunnsmessige hensyn skal vurderes mht. hvordan kommunene kan ivareta sine
roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og som demokratisk arena.
Kommunereformen skal sikre at kommunene i årene som kommer skal være i stand til å:
- Skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor.
- Ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.
- Være en bærekraftig og økonomisk robust kommune.
- Ha et styrket lokaldemokrati og eventuelt kunne påta seg større og flere oppgaver.
Kommunereformen vil kunne medføre vesentlig endrede forutsetninger for den kommunale
planleggingen, både når det gjelder samfunnsplanleggingen, arealplanleggingen og
planleggingen av tjenestene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet påpeker derfor at den
kommunale planstrategien vil være et viktig verktøy for å vurdere hvilke planoppgaver som blir
nødvendige å prioritere i lys av de forestående sammenslåingene. Kommuner som konkret
planlegger sammenslåing eller har et pågående samarbeid rundt det, er pålagt også å
samarbeide om kunnskapsgrunnlag og planstrategiarbeidet, evt. gjennom felles planstrategi.
Dette har ikke vært en aktuell situasjon for Rælingen kommune.
Kriterier for robuste kommuner:
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1.3.2. Nasjonale forventninger til planleggingen
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utarbeides hvert fjerde år av
regjeringen, for å fremme en bærekraftig utvikling. Dette er forankret i plan- og bygningsloven
§ 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og
kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. Nasjonale
forventninger skal også legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.
Oppfølging fra alle parter vil bidra til bedre sammenheng mellom nasjonal, regional og kommunal
planlegging, og gjøre planleggingen mer forutsigbar og målrettet.
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at
fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.
Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging.
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold
og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale
interesser. Forventningsdokumentet er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som
kommunene og fylkeskommunene skal ivareta etter plan- og bygningsloven. Dokumentet må
derfor sees i sammenheng med gjeldende regelverk og veiledning.
Nasjonale forventninger for perioden 2015-2019 ble vedtatt ved kgl.res. den 12. juni 2015.
Forventningsdokumentet er vesentlig kortere og har færre og mer prioriterte forventninger enn
tilsvarende dokument fra juni 2011.
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forve
ntninger_bm_ny.pdf
Tre hovedtema er prioritert:
• Gode og effektive planprosesser
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Gode og effektive planprosesser vektlegger forventninger knyttet til:
- Enklere regelverk og bedre samarbeid
- Målrettet planlegging
- Økt bruk av IKT i planleggingen
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling vektlegger forventninger knyttet til:
- Et klimavennlig og sikkert lokalsamfunn
- Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier
- Framtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder vektlegger forventninger knyttet til:
- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
- Levende by- og tettstedsentre
- Helse og trivsel
1.3.3. Regionale planer og strategier – samhandling innen fylket
Regional planstrategi 2017 -2020 skal avklare behovet for regionale planer. Målet er å fange
opp problemstillinger som må løses på tvers av fagområder og forvaltningsnivå, identifisere
sektorovergripende oppgaver som må koordineres regionalt og gi merverdi i samfunnsutviklingen.
Det er mange planer under utarbeidelse, og fokus i perioden er derfor på å ferdigstille og følge
opp planer. Av nye oppstartende planprosesser som skal vurderes i forbindelse med
planstrategiarbeidet er regional plan for utdanning og kompetanse i forhold til næringsutvikling og
regional plan for kulturminner og kulturmiljøer relevante for oss.
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Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal ferdigstilles i 2016.
Regional plan for handel, service og senterstruktur skal ferdigstilles i 2016.
Regional plan for klima og energi skal ferdigstilles i 2017.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er den blant de allerede vedtatte planene
(2015) som har størst innvirkning overfor kommunene. Regional plan for handel, service og
senterstruktur har vært under revisjon over lengre tid, og planlegges raskt sluttført i forhold til at
regional plan for areal og transport nå er ferdig. Problemstillingene som vurderes og avveies
henger nøye sammen. Dette vil spesielt gjelde tema knyttet til senterstruktur. Hensikten med
planen er å styrke byer, tettsteder og sentrumsområder i Akershus.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget i Akershus
og bystyret i Oslo kommune i desember 2015. Planen har et tidsperspektiv fram mot 2030, og et
handlingsprogram for første fireårsperiode. Planen er en felles strategisk plattform for Oslo
kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre aktører for
hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Planen viser at en retningsendring i
hovedstadsregionen er nødvendig, ikke bare for regionen, men også for å oppnå nasjonale mål
om klima, transport, dyrka mark og naturmangfold.
Felles mål:
•Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
•Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
•Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere klimautslippene
innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at persontransportveksten i
området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Det vil bidra til å opprettholde
tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å bruke bil.
Noen viktige tema i planen:
• Videreutvikle dagens senterstruktur. Definert en regional areal- og transportstruktur.
• Mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus.
- En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon av bolig- og
arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder (80-90 %), og en tilsvarende klar
begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst 10-20 %).
• Levende byer med god bokvalitet.
• Sterkere prioritering av både vekst og vern.
• Øke veksten i kollektivtransporten.
• Veinettet og personbilene må utnyttes mer effektivt.
Det prioriteres noen lokale byer og tettsteder der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt
handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg, og at
innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Minst
ett sted i hver kommune er prioritert, og kollektivforbindelsene fra disse stedene og inn mot de
regionale byene skal styrkes i takt med at stedene vokser.
I Rælingen er det Fjerdingby som er et slikt prioritert lokalt sted. Øvre del av Rælingen har også
et visst areal liggende innenfor/inntil bybåndet i retning nordøst fra Oslo (Lørenskog - Kjeller).
Bybåndet skal ta en høyere vekst enn i dag, fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig. Veksten skal i hovedsak skje langs jernbane- og T-banenettet. Det er
behov for økt samarbeid om senterstruktur, transportforbindelser og sammenheng i bystrukturen.
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Interkommunalt samarbeid - regionalt areal- og transportplanarbeid
Styret i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har høsten 2013 fattet vedtak om at areal og
transport er et prioritert satsingsområde for regionen. I 2014 har det vært avholdt mange møter
mellom de samarbeidende kommunene på Nedre Romerike. Resultatet fra arbeidet er rapporten:
Areal og transportsamarbeid på Nedre Romerike. Rapporten oppsummerer konklusjoner,
analyser og ny kunnskap om Nedre Romerike.
Et viktig resultat fra prosjektet er at samferdselsinvesteringene i Oslo og Akershus er i ferd med å
få en kraftig ubalanse med de store prosjektene i vestregionen. Dette skjer til tross for at Nedre
Romerike er den delregionen som vokser raskest i Akershus, og har størst potensial for å ta unna
befolkningsveksten i regionen. Det er videre utarbeidet forslag til mål, regionale fortrinn og
satsingsområder.
Mål for areal- og transportsamarbeidet:
-Nedre Romerike skal være en konkurransedyktig og bærekraftig delregion.
I tillegg ble det identifisert en rekke regionale fortrinn for videre utvikling av Nedre Romerike:
- Kunnskapsmiljøene ved Kjeller og Ahus med verdensledende forskningsmiljøer
- Infrastruktur med hovedflyplass, fire jernbanelinjer og E6
- Aksen Lillestrøm-Lørenskog med stort potensial for fortetting, transformasjon og utvikling av
bymessige kvaliteter
- Landskapet preget av god balanse mellom bymessige og landlige kvaliteter, og med store
skogsområder, innsjøer, vassdrag og beite- og jordbrukslandskap.
For å kunne utvikle potensialet i disse fortrinnene ble SNR enige om noen utvalgte
satsingsområder:
- «Tvillingbyen1». Utvikle et tydelig tyngdepunkt for Nedre Romerike med bymessige kvaliteter,
med utgangspunkt i bybåndet og kollektivstrengen mellom Lørenskog/Ahus og Lillestrøm/Kjeller.
- Lokale småbyer. Utvikle og vedlikeholde attraktive bosteder av høy kvalitet.
- Miljøvennlig og effektivt transportsystem. Både i Tvillingbyen og til Tvillingbyen fra
de lokale småbyene skal det utvikles og satses på effektiv kollektivtransport.
- Regional strategiplan for næring. Utvikle en felles overordnet strategi for næringsutvikling.
Samtidig er det gjort en analyse av hvilke grep som må foretas hvis Nedre Romerike skal være
konkurransedyktig og framstå som et attraktivt førstevalg for nye næringsetableringer og
innbyggere:
- Reisetiden inn til Tvillingbyen fra omkringliggende småbyer må reduseres betydelig.
- Kollektivtransporten på Nedre Romerike må forsterkes. Det må satses på effektive kollektivløsninger (buss og tog) langs nye og etablerte kollektivakser og transportkorridorer.
SNR har, via konsulent, gjennomført en regional samfunnsanalyse for Nedre Romerike, som
bilag til søknad om midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til Byregionprogrammet (fase 2). Arbeidet viderefører tidligere analysearbeid. Hensikten med
Byregionprogrammet er å gi økt kunnskap om byenes funksjon for omlandet og regionens
næringsmessige potensial. Kunnskapen skal danne grunnlag for regionalt forankrede strategier
og tiltak som kan bidra til å styrke rollen som byregioner har for regional utvikling.
Det er i oppfølgingen av regional plan for areal og transport også igangsatt mobilitetsprogram i
delregionene, i regi av fylkeskommunen. Hensikten er å utvikle byer og tettsteder (80-90 % av
fremtidig vekst) framfor videre spredt utbygging, og legge til rette for å ta transportveksten med
gåing, sykling og kollektivtrafikk. Rælingen kommune deltar i delregionalt mobilitetsprogram for
Nedre Romerike, som startet opp rundt årsskiftet 2015/2016.

1
«Tvillingbyen»: På sikt vil Lørenskog/Ahus og Lillestrøm/Kjeller kunne vokse sammen til en by. Dette
fenomenet der byer vokser sammen kalles ofte for tvillingby. Tvillingbyen vil bli et regionalt tyngdepunkt.
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2. Utviklingstrekk og utfordringer i Rælingen
Kapitlet gir en beskrivelse av noen utvalgte hovedtrekk av betydning for kommunen de nærmeste
årene, og som vil være blant de førende for prioritering av arbeidsinnsatsen. Nedenfor ligger link
til tre dokumenter som supplerer og inneholder fakta og vurderinger knyttet til utfordringsbildet.
Utviklingstrekk og utfordringer i Rælingen, 2011:
http://www.ralingen.kommune.no/kommunal-planstrategi.327055.no.html
Folkehelseoversikt for Rælingen, 2015:
http://www.ralingen.kommune.no/folkehelse.346719.no.html
Utredning kommunereformen, 2016:
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registry
EntryId=291279&documentId=400266

2.1. Demografi og økonomi – i et langsiktig perspektiv
Innledningsvis vises noen vesentlige forhold knyttet til langsiktig økonomisk utvikling og
befolkningsvekst - forhold av overordnet betydning som vil være generelt førende for all vår
virksomhet framover.
I et lengre tidsperspektiv forventes det et utgiftspress knyttet til flere ulike faktorer. Demografi vil
være en utfordring framover, både knyttet til befolkningssammensetning og befolkningsvekst.
Eldrebølgen vil gi en lavere andel yrkesaktive og en større andel innbyggere med behov for
kommunal bistand. Vi må tilrettelegge for en forventet befolkningsvekst med økt tjenestebehov.
Pensjonskostnadene forventes å øke. Brukerne stiller stadig høyere krav til kvalitet og
kompetanse. Vi ser usikkerhet i rentemarkedet, og i nasjonal og internasjonal økonomi.
For å gjøre oss bedre rustet til å håndtere utfordringene er det nødvendig å ha en solid økonomi
med reserver og en langsiktig strategi i planleggingen. God økonomiplanlegging bidrar til økt
politisk handlingsrom, og styrker muligheten for å utøve politikk og foreta prioriteringer. En
systematisk styring for å møte utfordringene og skape handlingsrom vil handle om å bygge
buffere, redusere kortsiktige tiltak, sikre stabile rammebetingelser og sikre en langsiktig
økonomisk vurdering i alle beslutninger som gjøres.
En høy befolkningsvekst gir både muligheter og utfordringer. Veksten fører til større kompleksitet
i tjenestebehovene, men gir også kommunen mulighet til fleksibilitet i tjenesteytingen gjennom å
tenke nytt, eksempelvis i forhold til innretning av nye bygg ved utskifting og ved at bemanningen
vokser og vi får mer kompetanse.
Potensielle økonomiske utfordringer knyttet til høy befolkningsvekst er blant annet økt belastning
ved store trinnvise investeringer, og økt risiko for feildimensjonering av investeringer ved
usikkerhet i prognosene. For å sikre at så lite som mulig av driftsmidlene går med til å betjene
lånegjeld bør vi «husholdere» med investeringene, ved å unngå flere store investeringer samtidig,
bygge arealeffektivt og avvente dimensjonering til vi har oversikt over behovene.

2.2. Kommunen som samfunnsutvikler og arealplanmyndighet
Befolknings-, bolig- og arbeidsplassutvikling - utbyggingsmønster og regionalt samarbeid
Dette delkapitlet viser både status og noen utfordringer framover, og er like mye ment som et
generelt bakgrunnsbilde som å være et eget tema. Delkapitlet har også en spesiell betydning for
denne periodens planstrategi, både ut fra kommunestrukturspørsmålets aktualitet og ut fra sterke
regionale føringer på samordnet areal- og transportutvikling.
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Rælingen er en utpreget flyttekommune med høy mobilitet i befolkningen. Det er mange som
flytter både til og fra kommunen, og flytteaktiviteten ligger over gjennomsnittet i fylket. Vi har hatt
et høyt nivå på nettoinnflytting de siste årene. Nettoinnflytting er en vesentlig faktor i forhold til
kommunens utvikling på mange områder, blant annet i forhold til boligutvikling, dimensjonering og
riktig lokalisering av tjenestetilbud og ulik tilrettelegging for et attraktivt lokalsamfunn.
Mye av befolkningsveksten i Rælingen er drevet av innflytting av personer med innvandrerbakgrunn, både gjennom tilflytting direkte fra utlandet og gjennom innenlands tilflytting.
Nivået på fødsler i Rælingen generelt ligger relativt sett over både landet og fylket de siste årene,
samt på et høyere nivå enn våre nabokommuner.
Kommunens viktigste styringsmulighet i forhold til befolkningsutvikling er boligbyggingen. De siste
årene har Rælingen hatt en høy utbygging, og utbyggingen har hovedsakelig vært på Smestad.
Utbyggingsområdene på Smestad er attraktive for småbarnsfamilier, og det er nå en høyere
andel barn på Smestad enn i resten av kommunen. De neste 10 årene fram mot 2025 forventes
det en fortsatt høy utbygging, med et gjennomsnitt på 150 boliger pr år, med en topp omtrent midt
i perioden rundt 2019-2022.
Kommunens utfordringer er delvis sammenfallende med regionens utfordringer. De viktigste
utfordringene kan forenklet beskrives slik:
• Å få til en sammenheng i areal- og transportplanleggingen som gjør at det ikke blir kaos og
ineffektivitet på transportsystemene og at infrastrukturinvesteringene utnyttes optimalt.
• Å få til en utvikling av næringsliv og arbeidsplasser regionalt som bidrar til større mangfold av
kompetansekrevende arbeidsplasser og økende evne til å skape arbeidsplasser vi i dag ikke
kjenner innholdet i.
• Skape gode steder for folk å bo, arbeide og ha sine fritidsinteresser.
Befolkningsutviklingen er i sterk grad boligdrevet innenfor vår region, noe som gir valgmuligheter.
Veksten i regionen har vært særlig sterk de siste 10 årene. Dersom en ser på veksten internt på
Nedre Romerike ser en at det ikke er de befolkningsrike kommunene nærmest Oslo, Lørenskog
og Skedsmo, som har hatt den sterkeste veksten de senere år. De siste fem årene er det Sørum,
Aurskog-Høland og Rælingen som har hatt den sterkeste veksten. Fra 2014 til 2015 hadde
Rælingen langt sterkere vekst enn alle de andre kommunene på Nedre Romerike. Det viser at
det i første rekke er kommunenes evne og vilje til å bygge attraktive boliger som bestemmer
befolkningsutviklingen på Nedre Romerike, og ikke avstanden til Oslo.
Rælingen har lav egendekning av arbeidsplasser. De befolkningstette delene av Rælingen ligger
imidlertid som en forlengelse i bybåndet, tett opp mot Skedsmo og Lørenskog, så det er ingen
stor belastning for folk bosatt på Fjerdingby å pendle til Lillestrøm eller Lørenskog til arbeid.
Mange pendler også til Oslo. Pendling er mer et «statistisk problem» enn et reelt problem for
Rælingen. I Akershus fylke er det kun i tre kommuner at bosatte har kortere pendlingsavstander
enn bosatte i Rælingen har. Gjennomsnittlig pendlingsavstand var på 18,4 km i Rælingen (2013).
Det er små geografiske avstander i Akershus, med utstrakt arbeidspendling mellom kommunene.
Dette gjør at utviklingen blir robust. En svekkelse i arbeidsmarkedet i en kommune vil lett kunne
kompenseres med økt pendling til andre kommuner som har vekst. Analyser viser at regioner og
kommuner med gode pendlingsmuligheter til store arbeidsmarkeder i naboregioner og
nabokommuner tiltrekker seg nye innbyggere. Det viser seg også at det er en klar og positiv
sammenheng mellom netto innflytting til et område og vekst i arbeidsplasser.
Attraktivitet i et område består av forhold som påvirker flyttemønsteret, sammen med forhold på
arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedsintegrasjon er en viktig forklaringsfaktor for flyttestrømmene.
Høy arbeidsmarkedsintegrasjon er positivt for innflytting, da det gir innbyggerne større
pendlingsmuligheter og flere muligheter for valg av arbeidsplasser. Rælingen, Lørenskog,
Skedsmo og Oppegård var de kommunene i landet med høyest arbeidsmarkedsintegrasjon i en
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undersøkelse få år tilbake i tid. Arbeidsmarkedsintegrasjonen øker i nesten alle landets
kommuner. Dette viser at befolkningens tendens til å pendle mellom kommuner er økende, og at
sammenhengen mellom arbeidsplasser og bosetting svekkes. Dermed blir attraktivitet viktig.
Kommunen slik den er i dag vil ha sin styrke i å skape gode bosteder med tilgang på varierte
fritidsaktiviteter. Lokalt er utviklingen av stedet Fjerdingby det viktigste grepet kommunen tar.
Kommunens innbyggere har stor interesse av hvordan Skedsmo kommune utvikler Lillestrøm
som by og Strømmen som tettsted.
Framtidsrettet areal- og transportutvikling i regionen, med hensyn til koordinert og samordnet
innsats for økt by- og tettstedsutvikling gir noen styringsutfordringer og forutsetter god
samarbeidsevne mellom flere kommuner og forvaltningsmyndigheter. Godt fungerende regionalt
samarbeid knyttet til kommunens rolle som samfunnsutvikler og arealplanmyndighet, forutsetter
godt samarbeid mellom nabokommuner og at kommunene følger opp nasjonale og regionale
føringer i eget plan- og utviklingsarbeid. Regional plan for areal og transport er en slik vesentlig
føring. Kommunenes langsiktige innretning mot og evne til å ta sin del av ansvaret for en utvikling
i tråd med planen er vesentlig. Dette kan sees både i forhold til eventuelle ønsker om å bevare
lokalt selvstyre og dagens kommunestruktur, og i forhold til å tilrettelegge for en samordnet,
helhetlig og framtidsrettet samfunnsutvikling. Samfunnsutfordringer som følger av demografiske
endringer, tjenestebehov og velferdsnivå samt grønn omstilling som følger av klimautfordringer,
er alle krevende for kommunen framover.
Kultur, folkehelse, frivillighet og fritid – utvikling av attraktive møteplasser
Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for gode møteplasser og arenaer for våre
innbyggere. Dette gjelder både for kultur- og idrettsarenaer, friluftsliv med stier og løyper og
møteplasser for uorganiserte. Et godt samarbeid med frivillige organisasjoner bidrar til at
anleggene kan driftes på en rasjonell og bærekraftig måte. Kommunens rolle som brobygger og
koordinator er også viktig for at anleggene kan fylles med aktivitet. Det har utviklet seg flere store
arrangementer med deltagelse fra flere organisasjoner som gir et flott tilbud til innbyggerne.
Det arbeides med videreutvikling av Marikollen skianlegg og utredningsarbeid knyttet til etablering
av kulturtjenester med lokaler i nytt sentrum. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet vil det foretas prioriteringer i forhold til hallkapasitet og kapasitet for
fotballanlegg. På arrangementssiden er det under planlegging en festival som legges til
Bygdetunet og til Fjerdingby sentrumsområde.
Lavterskel aktivitet i naturen er et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.
Gjennom friluftsliv dannes et grunnlag for både miljøvernholdninger, bærekraftig utvikling, bedre
helse og økt livskvalitet. Kartlegginger viser at i et livsløpsperspektiv er friluftslivsaktivitetene og
de uorganiserte aktivitetene mosjons- og treningsaktiviteter det vanligste for fysisk aktivitet.
Tilgang til natur er tilgjengelig de fleste steder i Rælingen. For de minst aktive gruppene er god
tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. Bruken av grøntområder reduseres ved økende avstand fra bolig. Spesielt er barns aksjonsradius begrenset.
Innvandrere har behov for å lære om norsk kultur og hverdagsliv gjennom deltakelse på ulike
samfunnsområder. Tilbud innen friluftsliv oppfattes å gi innvandrere muligheter til å lære å mestre
kulde, is, snø og norsk natur - samtidig som de kan tilegne seg kunnskap om norsk hverdagsliv
og bedre sine språkkunnskaper. I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til naturområder både
som en vesentlig del av kommunens identitet og visjon samt som satsingsområde i planarbeid.
Folkehelse - gode oppvekstforhold, trygge læringsmiljø og aktivt integreringsarbeid
Kommunen er pålagt å fremme folkehelsen innen egne oppgaver og virkemidler. De fleste
utfordringene knytter seg til en generell samfunnsutvikling og er, i mer eller mindre grad, like
for mange kommuner i landet. Utfordringene vil vise noen samfunnsmessige risikoområder.
God samfunnsutvikling gir god folkehelse. Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og
livskvalitet. I Rælingen har vi definert trivsel som summen av et helsefremmende lokalsamfunn.
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Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for mange levekårsforhold og for
innbyggernes trivsel, trygghet, mestring og tjenestebehov. En mer mangfoldig befolkning vil gi
nye folkehelseutfordringer i årene som kommer.
Andel yrkesaktiv befolkning reduseres sakte og gradvis over tid. Forventninger om fortsatt
økende levealder sammen med faktisk økning i antallet eldre, gjør at størrelsen på den yrkesaktive befolkningen er vesentlig, sett ift. et økende omsorgs- og tjenestebehov som skal dekkes.
Om lag 1/4 av innvandrerbefolkningen i Rælingen består av norskfødte med to innvandrerforeldre
og 3/4 av personer som selv har innvandret til Norge. I Rælingen er andelen norskfødte av
innvandrerbefolkningen over fylkes- og landssnittet. I Rælingen er det flere innvandrere som
kommer fra ikke-vestlige land enn fra Europa.
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Levekår kan defineres i et
samspill mellom individuelle faktorer og ressurser, og de muligheter innbyggerne har til å
realisere disse på arenaer som blant annet skole og arbeid. Økt trivsel er et sentralt mål for
folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial arena. Trivsel på skolen er
en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære. Mobbing er en vesentlig
individuell risikofaktor for psykiske lidelser. Frafall i videregående skole er et stort problem.
Samarbeid og kontinuitet mellom barnehage, grunnskole og videregående skole er viktig for å
forebygge frafall i videregående opplæring. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har
oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid eller i skole.
Rælingen har utfordringer i forhold til trivsel, mobbing og læringsresultater i grunnskolen.
Det gjelder i forhold til utvikling over tid, og sammenlignet med nabokommuner og fylkes- og
landssnitt.
Barnehager kan gi barn et fortrinn ved skolestart. Størst positiv betydning har barnehagen for
språkutvikling og læring. Forskjellen i språkutvikling mellom de som har gått i barnehage og de
som ikke har gått i barnehage, er særlig store for minoritetsspråklige barn samt for barn fra
lavinntektsfamilier og av lavt utdannede mødre. Barnehagen kan derfor være en viktig arena for
utjevning av sosiale helseforskjeller og for å styrke integreringen i samfunnet.
Gode kultur- og idrettstilbud bidrar til en meningsfull fritid, bedre livskvalitet og styrket fysisk og
mental helse. I et folkehelseperspektiv vil deltagelse i kulturaktivitet kunne fremme gode
levevaner og mestring, som igjen er med på å øke livskvaliteten. Kultur er sentralt for nyskaping
og utvikling, og en viktig ressurs for å skape tilhørighet og økt samfunnsdeltakelse.
Bosetting og integrering av flyktninger er en økende samfunnsoppgave for kommunen. Når
kommunen har gjort vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om et
introduksjonsprogram. Det er flest deltakere som får norskopplæring med samfunnskunnskap, og
deltakerandelen er litt høyere blant kvinner enn blant menn. God integrering krever samhandling.
I Rælingen er det en voksende etnisk variasjon. Høy og økende innvandrerbefolkning er et
demografisk trekk i vår befolkningsutvikling. Innvandrere og etniske minoriteter er underrepresentert som utøvere og publikum i mange deler av kulturlivet. Gode møteplasser som
fremmer naturlig integrering og gir rom for uformelle møter er viktig. Det frivillige organisasjonslivet er en vesentlig arena for samfunnsdeltakelse. En vellykket integrering av flyktninger og
innvandrere skaper mangfoldige og flerkulturelle lokalsamfunn.
Faktorer som er viktige for å lykkes i arbeidsmarkedet for flyktninger er; språk, arbeidskvalifisering og sosial kompetanse. Samarbeid med frivillige organisasjoner er en viktig del av
inkluderingsarbeidet. Det er viktig å ha tiltak som inkluderer alle innbyggere med flerkulturell
bakgrunn, og ikke kun nyankomne. Kommunen ser at det er et behov for økt oppmerksomhet om
spesielt språkutfordringer.
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Strategi for mottak og inkludering av flyktninger ble vedtatt i 2015. Strategien viser den faglige
basisen, hvilke strategier og tiltak som er benyttet og skal benyttes framover. Sikker bolig,
arbeidstilknytning og stabilitet i familieforhold er viktige forhold.
Gode botilbud – en viktig livsbetingelse og sentral levekårsfaktor
En god bolig i et godt bomiljø er et overordnet mål i velferdspolitikken generelt og i boligpolitikken
spesielt - og en sentral levekårsfaktor. Det å bo er en viktig basis for våre liv og en forutsetning
for utdanning, jobb, familie, sosialt liv og aktivitet. Det er et mål at det skal utvikles et mangfold og
en variasjon i boligtyper som gjør det attraktivt å bo i Rælingen. Det skal tilrettelegges for
muligheter til boligbytte innenfor eget lokalområde, tas hensyn til vanskeligstilte grupper og
tilrettelegges for universell utforming av boliger og boområder.
Det er et behov for å få et bredere boligtilbud, slik at innbyggergrupper ikke må flytte ut av
kommunen fordi det ikke finnes passende bolig. Våre innbyggere skal kunne disponere en god og
egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller
sosiale forutsetninger. Det er en 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 er også klare sammenhenger mellom den generelle
boligpolitikken og kommunens boligsosiale virksomhet.
Boligmarkedet preges av høy mobilitet mellom kommunene i regionen. Tilgang på bolig og
befolkningsutvikling henger nøye sammen. Befolkningsutviklingen er i stor grad boligdrevet
innenfor vår region. Kommunens viktigste styringsmulighet i forhold til befolkningsutvikling er
boligbyggingen. Hvor mange boliger og hvilke boligtyper vi bygger, i tillegg til føringer i planer og
utbyggingsavtaler, vil påvirke både hvor mange som flytter til kommunen, hvilken alderssammensetning de har og hvilke innbyggergrupper som bosetter seg her.
Det bør tilrettelegges for botyper som gir et tilbud til innbyggere som pr i dag bor i kommunen og
som ønsker å flytte inn i mindre og mer lettstelte boliger enn de har i dag (seniorleiligheter med
mer), tilrettelagte boliger av ulike slag (for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bla eldre),
boliger med tilknyttede omsorgsfunksjoner, boliger for unge barnefamilier og ungdomsboliger.
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.
Kommunen står overfor noen utfordringer ved at et større antall flyktninger enn tidligere forventet
og vedtatt skal tas imot og bosettes, som et ledd i nasjonal anmodning om mottak av flyktninger.
Det må påregnes at «folkevandring» som fenomen vil være en økende samfunnsutfordring
generelt i landet vårt framover.
Samfunnsdeltakelse og tilhørighet
I Rælingen har det tradisjonelt vært noen utfordringer knyttet til samfunnsdeltakelse og
tilhørighetsfølelse. Utvikling i valgdeltakelse kan være en av flere indikator av betydning å se på.
Til tross for at det å delta i valg er en lite krevende deltagelsesform, har valgdeltakelsen utviklet
seg i negativ retning over tid. Det er gjennomgående høyere valgdeltakelse ved stortingsvalg enn
ved kommunevalg. Institutt for samfunnsforskning har analysert hvorfor valgdeltakelsen synker
og konkluderer med at flere faktorer påvirker valgdeltakelse: utdanning, tilknytning til arbeidslivet,
alder, hvor interessant valgkampen er og hvor lett det er for velgerne å finne ut hva partiene
mener. Valgdeltakelsen synes å øke når det er stor politisk uenighet om saker og når det er stor
politisk forskjell mellom partiene. Valgdeltakelse blant innvandrere øker hvis det er kandidater
med innvandrerbakgrunn, og når mange innvandrere bor i samme område. Stor inn- og utflytting
kan påvirke valgdeltakelsen.
Målet med innbyggerundersøkelsen i 2015 var å høre hva innbyggerne tenker om Rælingen
kommunes fremtid. I denne undersøkelsen oppgir flere sterkere tilknytning til kommunen enn til
nærområdet sitt. 60 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor
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tilknytning til Rælingen kommune. 14 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Rælingen
kommune. 47 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor
tilknytning til skolekretsen sin. 34 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til skolekretsen sin.
Medvirkning fra barn og unge i reguleringsplansaker
I løpet av 2016 skal det være utarbeidet rutiner for å sikre økt medvirkning fra barn og unge.
Overordnet hensikt er at barn og unges interesser skal bli bedre ivaretatt i plan- og byggesaker.
Hensikten med selve arbeidet i 2016 er å utvikle rutiner som kan bidra til å styrke medarbeideres
kompetanse, styrke samarbeid med barn og unges representant i plansaker og med
ungdomsrådet, samt vurdere bruk av barnetråkkregistreringer for ulike områder i kommunen.
Digitalisering og informasjon i reguleringsplansaker og byggesaker
I løpet av 2016 og 2017 skal kommunen ha en videreutviklet døgnåpen forvaltning i plan- og
byggesaker. Kartbasen skal oppdateres til nyere versjon. Digitalt planregister skal forbedres, og
planene skal være bedre tilgjengeliggjort og gi god informasjon på kommunens nettside.

2.3. Kommunen som organisasjon og tjenesteutvikler
Kapitlet viser noen utvalgte arbeidsområder av betydning for tiden, og knytter seg til ledelse og
kompetanse samt de to store sektorene skole og helse og omsorg.
Overordnet kompetansestrategi ble vedtatt i februar 2016 og er kommunens første helhetlige
og langsiktige strategi for kompetanseutvikling. Målet med strategien er at gapet mellom
kommunens kompetanse og det faktiske behovet er identifisert, og at strategier for å dekke dette
gapet er skissert slik at kommunen har tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse.
Overordnede satsningsområder er:
• Lærende og utviklende organisasjon.
• Mulighet for individuell utvikling.
• Internopplæring.
• Sikre formell kompetanse.
• Ledelse.
I arbeidet med kompetansestrategien ble utfordringsbildet med tanke på kompetanse i dag og i
årene fremover identifisert. Overordnede samfunnsendringer som påvirker kompetansen vi må ha
for å tilby gode tjenester for våre innbyggere er: folkehelse, endringer i sykdomsbildet i
befolkningen, flerkulturell kompetanse, klima samt digitalisering, innovasjon og utvikling.
Endringer i krav og forventninger fra innbyggere, økt kunnskapsnivå blant befolkningen innenfor
IKT, økte krav til gevinstrealisering, endrede myndighetskrav, samt det å være en attraktiv
kommune for innbyggere og ansatte er noen av de store utfordringene vi ser kommer i økende
grad. Digitalisering, innovasjon og utvikling skal skape gevinster, men gevinstene oppnås ikke
gjennom investeringer i digitale løsninger alene. Endringer i arbeidsprosessene må til. IKT spiller
en stadig større rolle i dagens samfunn. En langsiktig satsing på IKT er viktig for en god utvikling
av tjenestene til kommunens innbyggere. De ansatte må ha tilgang på et velfungerende IKTsystem som effektiviserer og forenkler arbeidet.
Rælingen kommune har en stor andel ufaglærte ansatte både innen pleie og omsorg, skole og
barnehage. Kritiske høyskolegrupper som er identifisert er lærere, barnehagelærere, sykepleiere,
vernepleiere og ingeniører.
Kommunen skal være en lærende og utviklende organisasjon. Det er viktig med sterke fagmiljøer
på alle felt, effektiv ressursutnyttelse og organisering av tjenestene. Det må legges til rette for en
god læringskultur hvor det å overføre og dele kunnskap er en naturlig del av hverdagen.
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Kompetansestrategien er gjeldende for hele kommunen. Hvert tjenesteområde skal utarbeide sin
egen kompetanseplan som bygger på dokumentet og strategiene utarbeidet her.
Best på ledelse er en ambisjon. Ambisjonen er en erkjennelse av ledelseselementets betydning
for ressursutnytting, medarbeiderutvikling og resultater. Ambisjonen skal gi kraft og retning slik at
lederansvaret utøves på alle nivåer og slik at hver enkelt leder både tar eierskap til egen utvikling
og bidrar til organisasjonens kollektive forbedringskraft. God ledelse i Rælingen er å sikre
helhetlige, koordinerte og tilpassede tjenestetilbud med tydelig grensesnitt og effektiv
ressursbruk. God ledelse i Rælingen er å ha, ta og gi handlingsrom og utnytte potensialet i
samarbeid på tvers. God ledelse i Rælingen er å vise gjennomføringskraft i endrings- og
utviklingsarbeid til beste for kommunens innbyggere.
Lederutvikling er et av utviklingsområdene for kommunen framover. Rælingen kommune
erkjenner at lederne i organisasjonen er en vesentlig forutsetning for gode resultater.
Organisasjonsevalueringen i 2015 bekrefter at avdelingsledernivået i organisasjonen er viktig, og
at det bør få mer oppmerksomhet. Det pekes på at avdelingsledernivået i liten grad er adressert
og inkludert i styrende dokumenter, og det i praksis er opp til den enkelte enhetsleder å
organisere den enkelte enhet i tråd med overordnede prinsipper. Det er besluttet at
avdelingsledernivået skal utredes, både innen helse og omsorg i turnusavdelinger og innenfor
skoleområdet. Det er startet utredningsarbeid i 2016.
Strategi for skoleeier 2015-2018 skal gi kraft og kontinuitet i skoleeiers innsats og prioriteringer
de neste fire årene. Implementeringen vil foregå gjennom skoleeiers styring, ledelse og innsats i
kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden. Konkret utforming og planlegging vil skje
gjennom de årlige virksomhetsplanene og i tiltaksplaner. Oppfølgingen av strategien vil inngå i de
årlige tilstandsrapportene for grunnskolen.
De strategiske prioriteringene for de neste fire årene er basert på kunnskap om hva som har
effekt på elevenes læring, pågående utviklingsarbeid og status. En fornyet ambisjon bør speile
helheten i skolens samfunnsmandat. I sum gir dette gode forutsetninger for fortsatt overordnet
utviklingstrykk og nødvendig fellesskap mellom skoleeier og de sentrale aktørene i det videre
arbeidet med kvalitetsutvikling av rælingsskolen.
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 legges til grunn for kommunens prioriteringer og
tjenesteutvikling innenfor helse- og omsorgssektoren i perioden. I første fireårsperiode prioriterer
rådmannen utviklingsarbeid innenfor følgende områder:
• Helsehus for voksne - erstatning for Fjerdingby omsorgssenter
- Utredning om hva et nytt Helsehus for voksne, som erstatning for Fjerdingby omsorgssenter, skal inneholde. Det ses på hvilke tjenester som bør bygges opp og lokaliseres i et
felles bygg og hvilken kompetanse som er nødvendig. Parallelt er det naturlig å se på
«Familiens hus» og samlokalisering av tjenester til barn og familier, i sammenheng med
utredning av hvilken kommunal bygningsmasse det er behov for på Fjerdingby.
• Faglige team med ambulant virksomhet
- Videreutvikle eksisterende tverrfaglige ambulerende team for å styrke innsats i hjemmet.
• Brukerdialog og samspill med nærmiljøet
- Enhetene skal i samarbeid utvikle en systematisk tilnærming for å kartlegge brukernes
egne ressurser, muligheter og mestring, samt hva nettverket kan bidra med og avklare
pårørendes forventninger. System for brukerdialog er i avsluttende fase.
• Interkommunalt samarbeid
- Eksisterende interkommunalt samarbeid (KAD, lindrende enhet) skal evalueres, og det
skal avklares evt. interkommunalt samarbeid om helsebemannet kontaktsenter.
• Kompetanseutvikling
- Etablere årlige kompetanseplaner i enhetene.
• Ledelse
- Sikre kompetanse, kapasitet og forutsetninger for avdelingslederrollen i heldøgns drift.
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3. Planbehov – prioriterte tema og planleggingsbehov
3.1. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Ved behandling av Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 vedtok kommunestyret at
kommuneplanen skulle revideres i sin helhet, både samfunnsdel og arealdel, i løpet av
kommunestyreperioden 2011-2015.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 ble behandlet i forkant av arealdelen og vedtatt av
kommunestyret 11.12.2013. Kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt av kommunestyret
26.08.2015. Den nye kommuneplanen erstatter tidligere plan for perioden 2006-2017.
Bakgrunnen for kommuneplanrevisjonen knyttet seg til flere forhold. Ny plan- og bygningslov
stiller nye krav og føringer til planleggingen i kommunene. Oppbygning og innhold i loven er
endret for å ivareta dagens samfunnsutfordringer. Kommuneplanen for Rælingen ble ikke revidert
i kommunestyreperioden 2007-2011, og planen var derfor både innholdsmessig og med tanke på
en ny tidssyklus moden for revidering. Den nye planloven legger opp til en felles tidssyklus for
alle kommuner og fylkeskommuner, slik at samarbeid på tvers av kommuner og mellom
kommune, fylke og stat forenkles.
Ny kommuneplan har et tidsperspektiv fram mot år 2025. I denne perioden skal vi blant annet
rette innsats mot å utvikle et helsefremmende lokalsamfunn, ivareta en klimavennlig utvikling og
ta imot mange nye innbyggere. Samfunnsdelen viser kommunens visjon, overordnede hensyn,
retningslinjer samt satsingsområder med styringsmål og strategier. Arealdelen er et viktig verktøy
for å gjennomføre de mål og føringer som er fastlagt i samfunnsdelen.
Revisjonsbehovet for kommuneplanen anses lite i kommende kommunestyreperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel anbefales videreført i denne kommunestyreperioden.

Samfunnsdelens tematiske hoved- og satsingsområder med styringsmål anses som fortsatt
aktuelle og godt nok dekkende for kommunens utfordringer framover.
Satsingsområdene og styringsmålene våre er gjenbrukt i kommunens handlingsprogram (Hp) og
bidrar dermed til god sammenheng mellom langsiktig og mellomlangsiktig/kortsiktig planlegging,
samt til en håndterlig mål- og styringsstruktur på overordnet nivå. Strategiene blir årlig vurdert i
Hp-arbeidet i forhold til aktualitet. Det betyr at Hp gir muligheten for at vi skal være oppdaterte, og
strategiene kan dermed både suppleres, endres eller slettes ved behov. Styringsmålene bør stå
fast over en viss tid, fordi de er av en overordnet retningsgivende karakter, mens strategiene er
mer av typen hvordan vi innretter arbeidet mot målene.
Kommuneplanens samfunnsdel vil ved neste revisjon også bli sett i sammenheng med tematiske
kommunedelplaner. Det vises til omtalen av kommunedelplaner nedenfor. Det vil bli vurdert å
erstatte (noen av) kommunedelplanene med temaplaner som plantype i framtiden. Det vil bidra til
et enklere, mer forståelig og effektivt plansystem, med færre plantyper og tydeligere målhierarki.
Det vil kunne bety at mål og strategier i tematiske kommunedelplaner ikke utfordrer
samfunnsdelen, samt at sammenhengen til kommunens handlingsprogram blir tydeligere.
Samfunnsdelen må da tilsvarende gjenspeile satsing og mål som eventuelt er aktuelle i en
overordnet sammenheng mht. utfordringer innenfor kommunedelplanenes tematikk. Vurderingen
vil være egnet å gjøre for kommunen ved neste revisjon av samfunnsdelen. Revisjonsbehovet for
kommunedelplanene er lite i inneværende periode.
Pågående nasjonalt utviklingsarbeid for effektivisering av kommuneplanleggingen med eventuelle
tilhørende endringer i plan- og bygningsloven, vil også være mer avklart på et senere tidspunkt.
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Kommunen har i løpet av forrige kommunestyreperiode startet et arbeid med å utvikle
styringsindikatorer. Det er foreløpig valgt ut kun noen indikatorer som er synliggjort gjennom
årsberetning og handlingsprogram. Styringsindikatorene skal indikere om kommunen utvikles i
riktig retning og er knyttet opp mot kommunens styringsmål. Det tilrås at dette arbeidet
videreføres i denne perioden, og prioriteres som et ledd i en videreføring av å styrke
sammenhengen mellom overordnet og løpende styring. Det vil bidra til ytterligere å styrke
sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel. Rådmannen tilrår å
prioritere ovennevnte arbeid ved å synliggjøre denne metodikken i sammenheng med vårt
helhetlige plan- og styringssystem.
Samlet anses ovennevnte arbeid som viktig for å styrke kommuneplanens samfunnsdel og
handlingsdel, slik at overordnet styring, ledelse og planlegging forankres der. Det vil kunne gi et
effektivt og gjennomføringsrettet plansystem, som tydeliggjør og samler satsingsområder og mål.
Kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens handlingsdel må ha
en grunnleggende og varig posisjon i plansystemet. Det er pekt på fra sentralt planmiljø at lange
planprosesser også utfordrer planleggingens legitimitet og funksjon. Samfunnsdelen må kunne
revideres i løpet av første året av kommunestyreperioden. Rådmannen anbefaler å innrette
framtidig overordnet planarbeid i forhold til ovennevnte.

Kommuneplanens arealdel anbefales videreført i denne kommunestyreperioden.
Arealdelen ble vedtatt sent i forrige kommunestyreperiode og er derfor relativt fersk. Revisjonen
av planen var omfattende, da planen ikke ble revidert i den forutgående kommunestyreperioden,
og det var nye krav til planmaterialet etter plan- og bygningsloven. Planen legger opp til at
utbygging i framtiden i hovedsak skal skje nord i kommunen. Utbygging i skogsmark er prioritert
framfor bygging på dyrket mark. Det er lagt til rette for transformasjon og fortetting i tre områder
med hensynssone med krav om felles planlegging. Dette gjelder for Dammensvika med Rud, et
område øst for nordre tunnelåpning ved rv. 159 og på Løvenstad. De største nye utbyggingsområdene for bolig for øvrig ligger i tilknytning til Fjerdingby og eksisterende tettsted på Smestad/
Hektneråsen. Det er også avsatt et nytt område til boligformål sør i kommunen, på Tjonåsen.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-forareal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
Nylig vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer for
kommunens plan- og beslutningsprosesser. Fjerdingby er utpekt som et prioritert lokalt tettsted,
som skal utvikles med sikte på å være sentrum for kommunen. Deler av Rælingen som grenser
mot Lillestrøm befinner seg også innenfor bybåndet, som skal ta en høy andel av veksten i
befolkning og arbeidsplasser i Oslo og Akershus. Utenfor de prioriterte vekstområdene kan det
legges opp til noe «vedlikeholdsvekst», begrenset til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og
stabile bomiljøer og utnytte eksisterende sosial og teknisk infrastruktur. Det forventes at minst
80 % av veksten i bolig- og arbeidsplasser skjer innenfor de prioriterte vekstområdene.
Oppfølging av regional plan for areal og transport
Regional plan for areal og transport har regionale planretningslinjer som kommunene plikter å
følge opp i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det følger også et handlingsprogram til
planen. Handlingsprogrammet fastsetter blant annet at kommunene i forbindelse med
planstrategi skal vurdere om kommuneplanen er i tråd med areal- og transportplanen (H3).
Det er definert sentrale oppgaver ved en revisjon av kommuneplanens arealdel knyttet til:
• langsiktig grønn grense rundt de prioriterte vekstområdene
• utvikling av sentrumsplaner med vei- og gateplaner
• hvordan de prioriterte vekstområdene skal utvikles med kvalitet
• avgrensning av næringsformål
• kartfesting av regionalt stamnett for kollektivtransport
• utarbeide parkeringspolitikk på bakgrunn av grunnlag fra Akershus fylkeskommune
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Regional areal- og transportplan var ute til høring og offentlig ettersyn i perioden rett før
kommuneplanens arealdel for Rælingen lå ute til ny høring og nytt offentlig ettersyn, våren 2015.
Det er ikke gjort store endringer i regional plan fra det som ble presentert i høringsutkastet.
Innholdet i planen har derfor vært kjent, og det er gjennom gjeldende arealdel lagt opp til at den
regionale planen skal følges opp.
I Fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging for 2016 er det spesielt pekt på at
hovedstadsregionen er et pressområde og at det er viktig at boligutviklingen forsterkes på de
rette stedene. Fylkesmannen forutsetter at kommunene legger til grunn regional plan for areal og
transport i sin planlegging og at veksten legges til de prioriterte vekstområdene som er definert
her. Fylkesmannen forventer at handlingsprogrammet til planen blir fulgt og at retningslinjene for
dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2 og R3) og til vurdering av områder som er i strid med
planen (R5) blir fulgt opp.
Vekst i kommunen (R2)
Det er lagt til rette for fortetting, transformasjon og funksjonsblandet arealbruk nord i kommunen,
innenfor bybåndet og i tilknytning til Fjerdingby. Det er både avsatt nye boligområder og lagt
hensynssone med krav om felles planlegging på tre eksisterende områder som skal omformes og
fornyes og gis en mer effektiv arealutnyttelse enn i dag. Det er også satt en tydelig og langsiktig
avgrensing mellom LNF-områder og byggesonen gjennom «grønn strek».
Det er inntatt bestemmelser i kommuneplanen som ivaretar en restriktiv parkeringspolitikk. Med
en sterk vekst på Fjerdingby og innenfor allerede etablerte boligområder videre nord i kommunen
og mot bybåndet, legges det til rette for at kollektivtransporttilbudet kan økes.
Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder (R3)
Fjerdingby, Rælingens prioriterte tettsted, skal utvikles med høy tetthet av boliger og sentrumsfunksjoner. Det skal utvikles et attraktivt og levende sentrum på Fjerdingby og legges til rette for
godt kollektivtilbud inn mot Lillestrøm.
To av områdene som er avsatt med krav om felles planlegging, Dammensvika med Rud og
Løvenstad, er avsatt med kombinert formål bolig/ forretning/kontor. Områdene vil ligge tett på
eller innenfor bybåndet.
Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R5)
I Rælingens boligbyggeprogram som er lagt til grunn for handlingsprogrammet for 2016-2019, er
ca 13 % av boligveksten i perioden 2016-2025 estimert til å komme i Nordby krets, dvs. lengst
sør i kommunen, utenfor det området som skal prioriteres til vekst. Ved sist revisjon av arealdelen
ble det tatt ut et område sør i kommunen, Grini, som ikke var i tråd med arealbruksføringene som
ligger i den regionale planen.
Tjonåsen er et område i Nordby krets som ble lagt inn som fremtidig boligformål ved sist revisjon.
Området har vært grundig vurdert gjennom politiske prosesser og ved mekling mellom
kommunen, Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i forkant av
sluttbehandlingen av planen. Det er satt en begrensning på antall boenheter som kan bygges på
Tjonåsen, slik at veksten begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre et godt og stabilt bomiljø.
13 % boligvekst totalt i Nordby krets er for øvrig innenfor dimensjoneringsgrunnlaget for vekst det
legges opp til i regional plan. Ved andre uregulerte områder i Nordby; Ulleråsen 2 og Nordby
bruk, legges det kun opp til mindre utbygginger inntil eksisterende boligområder.
Gjeldende arealdel til kommuneplanen videreføres
Ut ifra innholdet og de føringene som er lagt i gjeldende kommuneplan er det vurdert at vedtak av
den regionale planen ikke utløser revisjonsbehov for kommuneplanens arealdel. Arbeidskapasitet
vil i stedet bli lagt på å følge opp det som nylig er vedtatt i kommuneplanens arealdel og delta i
regionalt planarbeid. Områder som skal utvikles med høyere tetthet og transformeres gir
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krevende reguleringsplanprosesser. Knapphet på areal gir økt konfliktnivå og mer omfattende
utredningsbehov før beslutninger kan tas.
Planarbeid i kommunestyreperioden
Gjennom denne kommunestyreperioden ønsker kommunen å følge opp pågående
reguleringsplanprosesser som har startet opp etter vedtak av kommuneplanens arealdel og
arbeidet med områdereguleringsplanen for Fjerdingby sentrum. Utvikling av Fjerdingby vil bli et
viktig arbeid med tanke på de føringene som er gitt i regional plan for areal og transport.
Kommunen har som nevnt også tre sentrale områder nord i kommunen hvor det er lagt
hensynssone med krav om felles planlegging.
I tillegg skal det jobbes med flere grunnlagsarbeid som skal forberede frem mot neste revisjon.
Dette er arbeid i form av kartlegginger av sykkelveiene i kommunen og kartlegging av eksisterende nærsentre og hvor det kan tenkes gunstig med videreutvikling/ny utvikling av nærsentre.
Regionale planarbeid og avtaler
I perioden frem mot neste revisjon av kommuneplanens arealdel må det inngås samarbeid med
nabokommunene og bybåndet må defineres. Dette vil skje gjennom arbeidet med det som er
definert som H1 – Felles areal- og transportstruktur i bybåndet, i handlingsprogrammet til regional
areal- og transportplan. Langsiktig grønn grense rundt det prioriterte vekstområdet i Rælingen bør
settes når både bybåndet og vekstområdet er ordentlig definert. I dag er et stort sentralt område i
kommunen, Rælingsåsen, ikke mulig å bebygge ettersom det ligger innenfor markagrensen. Det
er viktig at alle arealressurser innenfor de prioriterte vekstområdene blir vurdert, også sentralt
beliggende områder innenfor Marka. Arealene innenfor Marka har stor verdi for Rælingen i form
av uberørt natur og friluftsliv for dagens og fremtidens generasjoner. Men markagrensen legger
også begrensninger på muligheten for fremtidig boligutbygging. I de prioriterte vekstområdene
skal vekst prioriteres fremfor vern. Nordre deler av Rælingsåsen ligger svært sentralt med tanke
på kommunikasjonsakser og viktige utbyggingsområder på Nedre Romerike. I et noe lengre
tidsperspektiv bør utbygging vurderes også her.
I følge den regionale planen kan det også være aktuelt med avtaler mellom kommuner,
fylkeskommune og stat for å få til en samordnet areal- og transportutvikling. Slike avtaler knytter
seg til utvikling av bybåndet og prioriterte lokale byer og tettsteder. Det blir viktig for kommunen å
avsette ressurser til de regionale utredninger og prosesser som dreier seg om å følge opp den
vedtatte regionale planen. I tillegg vil det være viktig å delta i andre prosesser som er viktige for
samordnet areal- og transportutvikling i regionen. Pågående prosesser som kan nevnes er
Konseptvalgutredning for kollektivtransport på Nedre Romerike og Mobilitetsprogram for
delregionene i Akershus.

3.2. Kommunedelplaner, temaplaner og strategidokumenter
Kommunedelplaner
I løpet av forrige kommunestyreperiode ble det startet opp revisjon av følgende
kommunedelplaner (kdp’r):
• Kdp kulturminner og kulturlandskap
• Kdp idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
• Kdp landbruk
• Kdp klima og energi
• Kdp trafikksikkerhet
De tre førstnevnte planene er fortsatt under revisjon, og kan forventes ferdigstilt tidlig i denne
kommunestyreperioden. Det planlegges ikke oppstart av revisjon på disse tre planene i denne
kommunestyreperioden. Revisjonsbehov, revisjonshyppighet og plantype vil sannsynligvis ikke bli
vurdert før i forbindelse med planstrategi 2020.
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De to sistnevnte planene ble vedtatt i henholdsvis 2015 og tidlig i 2016. Begge planene bør ha en
fast fireårig syklus, og vil derfor bli vurdert påstartet med revisjon mot slutten av denne kommunestyreperioden eller tidlig i neste periode. Nedenfor omtales de to planene nærmere. Planene er
satt inn i oppsummeringstabellen i kap. 3.6.2. med en foreløpig tidsangivelse for oppstart.
Kommunedelplan grønn plan er foreslått som utgående plan (jfr. kap. 3.4.).
Kommunedelplan Fjerdingby planlegges ikke revidert, men har sin oppfølging gjennom annet
arbeid som pågår, blant annet pågående områderegulering. Sentrumsutvikling vil videre være et
viktig tema for kommunen på lang sikt. Langsiktig grense rundt Fjerdingby som sted vil bli et tema
ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel (jfr. kap. 3.1.).
Kommunedelplan trafikksikkerhet
Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å synliggjøre kommunens ansvar og satsning innenfor
området, koordinere arbeidet internt og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.
Planens overordnede mål er ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på kommunale veier i
Rælingen. Gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i februar 2016. Planen
gjelder for perioden 2016-2027, med tiltaksdel for de første fire årene 2016-2019.
Det er gjort en foreløpig liten vurdering av revisjonsbehovet og plantypen. Det foreligger et statlig
plankrav for at kommunen skal få statlige tilskudd, men ingen krav om plantypen. Det er en
foreløpig konklusjon at neste revisjon av planen bør gjøres av kommunen selv, uten konsulent,
og at planen utarbeides som temaplan.
Kommunedelplan klima og energi
Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 for Rælingen samler og konkretiserer kommunens
arbeid med klima og energi. Planens overordnede målsetting er at kommunen skal bidra til å nå
nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen
virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima
vil medføre.
Statlig planregningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, med hjemmel i plan- og
bygningsloven (pbl), pålegger kommunene å gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging, som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. Alle
kommuner skal, i kommuneplanens samfunnsdel eller som egen kommunedelplan, behandle
klima- og energispørsmål. Klima- og energiplanen har gjennom dette, som den eneste av våre
kommunedelplaner, et statlig plankrav som forutsetter en plantype forankret i pbl.
Rådmannen tilrår at revisjon og videreføring av kommunedelplanene vurderes i sammenheng
med neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, sett i forhold til plantype, planbehov og
integreringen i et helhetlig plansystem.
…………………….
Kommunikasjonsplanen
Formålet med kommunikasjonsplanen er å definere utfordringer, mål og tiltak for Rælingen
kommune sitt arbeid med kommunikasjon internt og eksternt. Hensikten er å styrke
kommunikasjonsarbeidet og kommunens omdømme og identitet - med hensikt å gjøre
kommunen mer attraktiv.
Gjeldende kommunikasjonsplan ble vedtatt i februar 2010, og gjelder for perioden 2010-2013.
Kommunikasjonsplanen er under revisjon og skal videreutvikles til en ny plan. Bruken av sosiale
medier skal videreutvikles, og det skal tas i bruk nye virkemidler for kommunikasjon internt og
eksternt. Arbeidet ble startet i 2015, og planlegges ferdigstilt i løpet av 2016.
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Alkoholpolitisk plan
Alkoholpolitisk plan for Rælingen kommune skal angi rammene for behandlingen 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 både for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk
behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.
Kommunens første plan ble vedtatt februar 2014 og gjaldt for siste del av kommunestyreperioden
2011-2016. Framtidige planer skal ha gyldighet for hele kommunestyreperioden. Alkoholloven
med tilhørende forskrifter pålegger kommunen ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan (§1-7d) med retningslinjer for det
alkoholpolitiske arbeidet i kommunen. Planperioden skal følge bevillingsperioden og skal fornyes
hvert fjerde år, senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Alkoholpolitisk plan for perioden 2016 - 2019 legges fram til behandling i kommunestyret 27.april
2016 og er en mindre revidering av planen som ble vedtatt i 2014. Revideringen har i hovedtrekk
gått ut på å tilpasse planen til endringer i alkoholloven fra 1.1.2016, samt kontroll av og
oppdatering mot kommunens øvrige planer. Gjennom en alkoholpolitisk plan skal kommunen
legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk og en forutsigbar saksbehandling fra
kommunens side. Helse- og sosialpolitiske hensyn og næringspolitiske hensyn skal søkes
ivaretatt på best mulig måte.
Temaplan støy
Kartlegging av støy er lovpålagt og omfatter, for Rælingens del, utendørs støynivå fra vei og
jernbane. Kartleggingsbehovet er styrt i forhold til forurensningsforskriften. Temaplan mot støy er
en oppfølging av denne kartleggingen. Hensikten med temaplan mot støy er å forebygge og
redusere skadelige virkninger av støyeksponering. Planen inneholder også tiltak for å bevare og
utvikle stille områder.
Gjeldene temaplan mot støy ble vedtatt i oktober 2013 og gjelder for perioden 2013 - 2018.
Planen har et revisjonsbehov, og gjeldende plan skal revideres med oppstart i 2016.
Temaplan for tjenester i avdeling psykisk helse og avhengighet
Plan for psykisk helse og rus ble vedtatt i juni 2014 og gjelder for perioden 2014 - 2020.
Temaplan for psykisk helse og rus avgrenser seg til tjenestene som avdeling for psykisk helse og
rus er ansvarlig for (nå avdeling psykisk helse og avhengighet). Tjenestene skal representere et
tilbud til kommunens innbyggere som er lett tilgjengelige (lavterskel) og som mobiliserer
brukerens ressurser og ønsker (mestring) i tett samarbeid med andre interne og eksterne
instanser (samhandling).
Grunnet endringer i tjenester som følge av samhandlingsreformen, er det behov for at planen
revideres. Avdelingen har endret navn. Planen bør videreutvikles i forhold til nye retningslinjer for
samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, nasjonale veiledere og kommunens nye helse- og
omsorgsplan. Anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen for tjenesteområdet i 2015 bør inkluderes
i planen. Tjenestebeskrivelsen for bo-oppfølgertjenesten er revidert, og det er etablert psykologtjeneste i avdelingen samt bemannet base i tilknytning til psykiatriboligene i Norumlia. Det er
også etablert flere varige gruppetilbud.
Planarbeidet kan, i hovedtrekk, gjennomføres uten ekstra ressurser i form av bemanning og
finansiering. Planarbeidet er under oppstart og planlegges ferdigstilt i 2017.
Boligsosial plan
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, samt økt kunnskap om og mer målrettet og effektiv bruk av statlige virkemidler.
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Plan for kommunens boligsosiale virksomhet ble vedtatt i februar 2014 og gjelder for perioden
2013 - 2016. Planen er nå under evaluering, der det fram mot oktober 2016 skal utarbeides en
status for kommunens boligsosiale virksomhet. I forbindelse med vedtak av gjeldende plan ble
det nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport med punkter til videre oppfølging.
Arbeidet førte også til en organisatorisk endring.
Evalueringen vil si noe om revideringsbehovet for gjeldende plan. Dersom det blir aktuelt med
revisjon av planen vil det bli foreslått i forbindelse med handlingsprogramarbeidet høsten 2016.
Planen er derfor foreløpig heller ikke satt inn i oppsummeringstabellen over planoppgaver i
kapittel 3.6.2.
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattformen danner grunnlag for hvordan Rælingen kommune
organiserer sin virksomhet. Den beskriver hvilke prinsipper som gjelder for styring og ledelse, og
på hvilket grunnlag arbeidsgiverrollen skal utøves. Dokumentet gir uttrykk for hvilken
organisasjon og arbeidsgiverpolitikk kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utvikle.
Gjeldende arbeidsgiver- og organisasjonsplattform (aop) ble vedtatt i kommunestyret i november
2012, og gjelder for perioden 2012-2016. Aop 2012-2016 planlegges revidert i perioden, med
oppstart og ferdigstillelse i løpet av første halvdel av kommunestyreperioden.

Temaplaner som revideres med fast årlig syklus
Kompetanseplan for kommunale barnehager
Målet med kompetanseplanen er å gi barnehageleder, pedagogiske ledere og det øvrige
personalet i de kommunale barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring
og vurdering av barnehagens kompetanseutvikling. Den gir også informasjon til foreldre, eier og
tilsynsmyndighet. Planen fremhever betydningen av voksnes holdning, kunnskaper og ferdigheter
til å møte, forstå og oppdra barnet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.
Gjeldende kompetanseplan for kommunale barnehager ble vedtatt i juni 2015 og gjelder for
barnehageåret 2015-2016. Planen er under revisjon, kan forventes ferdigstilt i løpet av juni 2016,
og vil gjelde for barnehageåret 2016-2017. Planen rulleres med fast årlig syklus.
Tidligere har barnehagene hatt en kompetanseplan og en rekrutteringsplan. Rekrutteringsplanen
vil fra 2016 være integrert i kompetanseplanen. Nytt i år er også at planen er satt i et større
system for kompetanseutvikling. I februar 2016 ble Overordnet kompetansestrategi for Rælingen
kommune vedtatt. Kompetanseplan for kommunale barnehager bygger på den vedtatte
kompetansestrategien. Hver enhet skal også lage en egen kompetanseplan som konkretiserer
satsningene i enheten, basert på kommunens kompetansestrategi og felles kompetanseplan for
kommunale barnehager. De største utfordringene i barnehagene når det gjelder kompetanse er,
som både overordnet kompetansestrategi og kompetanseplan for kommunale barnehager peker
på, rekruttering av barnehagelærere og heving av kompetansen til den store andelen ufaglærte
som jobber i barnehagene.
Kompetanseplan for rælingsskolen
Kompetanseplan for rælingsskolen er skoleeiers og skolenes felles verktøy for å arbeide
systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling. Planen ble sist vedtatt i juni 2015, med et
tidsperspektiv fra 2015-2018. Kompetanseplanen skal strekke seg over en periode på flere år for
å skape sammenheng og forutsigbarhet og knyttes opp til Strategi for skoleeier 2015-2018.
Planen rulleres med fast årlig syklus. Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018 kan
forventes ferdigstilt i løpet av juni 2016. Hver enhet (skole) skal i tillegg utarbeide en
kompetanseplan for egen enhet.
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3.3. Reguleringsplaner i kommunal regi
Kommunen har tre reguleringsplaner som utarbeides i kommunal regi, eller delvis i kommunal
regi, innenfor kommunestyreperioden. Disse er nærmere omtalt nedenfor; to områdereguleringer
og en detaljregulering. Områderegulering skal i utgangspunktet utarbeides av kommunen, men
plan- og bygningsloven åpner likevel for at kommunen kan overlate til andre myndigheter og
private å utarbeide planforslag. Områderegulering Dammensvika med Rud er omtalt i kap. 3.1.
og vil sannsynligvis bli påstartet i denne perioden.
Områdereguleringsplan for Fjerdingby
Arbeidet med områdereguleringsplan for Fjerdingby ble igangsatt sommeren 2015. Det er
ambisjoner om en rask fremdrift, med vedtak av plan i siste halvdel av 2016. Enkelte av
områdene innenfor planen skal detaljeres på et slikt nivå at det ikke er behov for
detaljreguleringsplan før utbygging kan starte. Kommunen er en av tre utbyggere innenfor
planområdet og har inngått en samarbeidsavtale om utarbeidelsen av planen. Innenfor
planområdet skal det settes av arealer til sentrumsformål, næringsformål, offentlig og privat
tjenesteyting, boligbebyggelse, veiformål og friområde. Innenfor disse formålene ligger det blant
annet at det skal avsettes tomt til ny Fjerdingby skole, matbutikk og annen privat tjenesteyting,
kommunale tjenestetilbud i sentrum og et torg/møteplass. Kommunedelplan Fjerdingby og
materialet som ble utarbeidet i forbindelse med arkitektkonkurransen vil være en del av
grunnlaget for utforming av sentrum.
Detaljreguleringsplan for Brudalsvegen
Arbeidet med detaljreguleringsplan for Brudalsvegen ble igangsatt i slutten av 2013, samtidig
med regulering av Marikollen idrettspark. Brudalsvegen er en viktig inngangsport til Marka slik
den ligger i dag. Med oppgradering av veistandarden vil det forbedre både veiens formål som
skogsbilvei, turvei på sommerstid og skiløype på vinterstid. I tillegg skal løsning for vannuttak til
snøproduksjon i Marikollen utredes og fastsettes i planen. Ramstadsjøen og Fjerdingbyputten er
alternativene for vannuttak som er vurdert. Ferdigstilling og vedtak av planen er knyttet til faktorer
som ikke er klargjort enda, konsesjonsplikt for vannuttak og eventuell dispensasjonssøknad for
tiltak innenfor Ramstadslottet naturreservat. I tillegg må planen stadfestes etter markaloven før
den er juridisk bindende.
Områdereguleringsplan for Hansefellåsen
Hansefellåsen ble lagt inn som fremtidig boligformål i kommuneplanens arealdel 2014-2025.
Oppstart med plan for området er forventet i første halvdel av 2016. Halvparten av området i nord
vil tilhøre Fjerdingby skolekrets og ligge nært det kommende sentrumsområdet på Fjerdingby.
I den nordlige delen er det lagt opp til flest antall boenheter. Den sørlige delen vil tilhøre Smestad
skolekrets. Kommunen vil inngå samarbeid med utbyggerinteresser om utarbeidelse av
områdereguleringen. Det skal først utarbeides områdereguleringsplan før man starter med tre
detaljreguleringsplaner innenfor Hansefellåsen.

3.4. Planer som bør utgå
Kommunedelplan Grønn plan
Kommunestyret vedtok i mai 2007 Grønn plan for perioden 2006 - 2017. I forkant av planarbeidet
var det foretatt flere karlegginger av naturen i Rælingen. Noe var fulgt opp gjennom planarbeid,
og noe forelå kun som rapporter og grunnlagsdokumentasjon. Formålet med planen var å sørge
for en synliggjøring, samordning og prioritering av tidligere arbeid i ett dokument. Planen ble gitt
status som kommunedelplan og var delt i tre temaområder; natur, landskap og friluftsliv. Planen
inneholdt mål, strategier og temakart for de tre områdene. Innholdet i de tre temakartene er
verdivurdert hver for seg og deretter sammensatt i et samlekart.
Gjennom erfaringer de siste årene har det blitt tydelig at det er noen utfordringer ved
å forvalte kommunens natur- og miljøressurser etter samme type plan som grønn plan.
Flere av temaene planen behandler er tverrsektorielle og ivaretas i dag i andre planer.
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Friluftslivet og opplevelseskvaliteter knyttet til naturen og landskapet for øvrig blir i sin helhet
behandlet i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I landskapsdelen sentrerer
store deler av denne rundt forvaltningen av kulturminner, som ivaretas i kommunedelplan for
kulturminner og kulturlandskap og i kommunedelplan for landbruk.
Ovennevnte løser imidlertid ikke behov for planlegging knyttet til forvaltningen av kommunens
naturmangfold. Naturmangfold er svært bredt både i tema og i forvaltning. I tillegg er arealene
svært dynamiske og påvirkes av mange ulike sektorer. Natur kartlegges også fortløpende knyttet
til de enkelte plan- og reguleringssaker, for å kunne gjøre gode vurderinger etter naturmangfoldloven eller i forbindelse med en konkret naturtype eller forekomst, dersom disse er spesielt utsatt
eller har behov for skjøtsel. Det vil være utfordrende å utarbeide en egen plan for naturmangfold.
For å skape en bedre flyt i forvaltningen ønsker rådmannen hvert år å ta stilling til viktige
forvaltningsmessige spørsmål knyttet til temaet natur og miljø. For å fange denne dynamikken vil
det være hensiktsmessig å forvalte naturen ved bruk av en rekke virkemidler, der hoveddokumentet knyttet til planlegging for dette ligger i tilstandsrapport for natur og miljø. I tillegg kan
det bli utarbeidet eventuelle skjøtsels- eller forvaltningsplaner for de ulike naturtypene. Det vil
kunne være aktuelt der man har behov for et lengre tidsperspektiv og mer detaljert planlegging,
enn det som det er rom for i årlig tilstandsrapport.
Fisketiltaksplanen
Rælingen kommune har siden starten av 2000-tallet hatt en egen plan for fiskeforvaltningen.
Gjeldende plan ble vedtatt av Viltnemnda i 2011 og gjaldt i utgangspunktet for en fireårs periode.
Det var meningen at planen skulle revideres i løpet av 2014, slik at man hadde en gjeldende plan
for den kommende perioden. Det ble gjort en vurdering av hvorvidt kommunen hadde behov for
en egen fisketiltaksplan. Viltnemnda vedtok i februar 2015 at arbeidet med revideringen skulle
avsluttes. De delene av gjeldende fisketiltaksplan som er relevante for videre forvaltning av
kommunens fiskeressurser skal inngå i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
I tillegg vil synliggjøring av arbeidet med fiskeforvaltningen og redegjørelse for kjemisk og
økologisk status for vannforekomstene inngå i kommunens tilstandsrapport for natur og miljø.
Begrunnelsen for avgjørelsen var at planen i sin nåværende form ble vurdert som lite egnet til å
ivareta nye krav i naturmangfoldloven til kommunens saksbehandling og arealplanlegging.
I tillegg hadde planen behov for større endringer både i innhold, struktur og oppfølging.
Fiskeforvaltningen vil framover inngå i et system som revideres jevnlig og som har en mer
omfattende prosess enn det dagens plan har. Dette vil bidra til at fiskeforvaltningen blir mer synlig
og dagsaktuell - i tillegg til at det vil bidra til en mer effektiv bruk av kommunens ressurser.
Hovedplan veilys
Tidligere har vi hatt en egen hovedplan for veilys. Denne planen ble ved forrige revisjon av
hovedplan vei integrert i denne planen. Hovedplan vei og veilys ble vedtatt i august 2015, og
gjelder for perioden 2016-2026. Det er generelt hensiktsmessig å redusere antall planer, i de
tilfeller der det kan være en fornuftig løsning. Vei og veilys henger nært sammen med hensyn til
overordnede målsettinger og strategier, og bør sees i sammenheng.
Hovedplan veilys er med dette en plan som er besluttet at utgår i framtida som egen plan.
Rekrutteringsplan for barnehager
Tidligere har barnehagene hatt en kompetanseplan og en rekrutteringsplan. Ved revisjon av
kompetanseplanen er det vurdert som hensiktsmessig at vi kun har en plan innenfor området, i
og med at tematikken i planene er nært knyttet sammen. Det er generelt hensiktsmessig å
redusere antall planer, i de tilfeller der det kan være en fornuftig løsning. Rekrutteringsplanen vil
fra 2016 være integrert i kompetanseplanen, og vil gjelde for kompetanseplanen 2016-17.
Rekrutteringsplan for barnehager er med dette en plan som er besluttet at utgår i framtida som
egen plan.
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3.5. Utredninger, kartlegginger og større arbeid av strategisk karakter
Kvalitet i fortettingsområder
Kommunens arealpolitikk framover legger opp til sterk vekst med økt fortetting og konsentrasjon
nord i kommunen og på sentrumsutvikling på Fjerdingby. I tillegg til sentrumsutviklingen er det
spesielt områdene som ligger inn mot Lillestrøm og Strømmen som er vurdert å ha et potensial i
forhold til fortetting og transformasjon nord i kommunen.
Det er igangsatt et arbeid med å utforme «et kvalitetsdokument med beskrivelser for
fortettingsområder i kommunen». Dette er tenkt som et tillegg til den veilederen som allerede er
utarbeidet for kommunen «Estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandlingen».
Det er i den eksisterende veilederen ikke omtalt fortettingsområder av mer urban karakter.
Det er et overordnet ønske at veilederen suppleres, spesielt med tanke på de områdene der det i
kommuneplanens arealdel er lagt inn hensynssone med krav om felles planlegging.
Arbeidet skal bidra til å etablere felles forståelse for fortetting med kvalitet, og skal medvirke til at
det blir formet gode boområder i Rælingen. Arbeidet ble startet i 2015 og vil bli ferdigstilt i løpet
av 2016. Underveis i prosessen vil det bli tatt stilling til hva slags type dokument dette skal være,
inklusive forankringen til plan- og styringssystemet.
Estetikkveilederen tilrås vurdert for revisjon på et senere tidspunkt. En revisjon av denne krever
et annet og mer omfattende arbeid, som ikke prioriteres i denne perioden.
Arbeidet med kvalitet i fortettingsområder vil være et vesentlig bidrag som grunnlagsmateriale og
forarbeid til neste revisjon av kommuneplanens arealdel.
Forprosjekt - utvikling av sentrum på Fjerdingby
Kommunedelplan Fjerdingby 2009-20 danner det langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen.
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og
tilbud og gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Tilrettelegging for næring og
befolkningsvekst er viktig for å gi området mangfold og stimulere utviklingen. Planen sier videre at
bygninger med kombinert bruk bolig/offentlig/næring vil bidra til økt aktivitet større deler av
døgnet og gi stimulans til stedet som møtested. Videreutvikling av området, med idrettsaktiviteter
og sentrumsfunksjoner, tilrettelegger for økt aktivitet i nordre del av kommunen og en utbygging
som er konsentrert og sentral.
Det er under arbeid områderegulering for deler av området som omfattes av planen. Mange
funksjoner og aktiviteter skal vurderes i en helhetlig sammenheng, der kommunens eget behov
for framtidige tjenestetilbud og ny bygningsmasse vil inngå. Det er en ambisjon om rask fremdrift
av det videre planarbeidet.
Forprosjektet skal utrede forskjellige alternativer for etablering av kommunale tjenester og bygg
som en del av sentrumsutviklingen på Fjerdingby, og danne beslutningsgrunnlag for konseptvalg
for det videre utviklingsarbeidet. Som grunnlag for en slik vurdering skal behov og krav defineres
tydelig, gevinster og gevinstrealisering beskrives detaljert og vurderes opp mot kostnadselementer, investeringsalternativer og usikkerhetselementer, i henhold til Rælingen kommunes
mal for konseptvalgutredninger. De av kommunens virksomhetsområder som omfattes av
konseptvalgutredningen er fortrinnsvis helse og familie - på bakgrunn av utredning av
samlokalisert helsestasjon, samt kultur og fritid - på bakgrunn av vedtatte strategier for
kultursektoren. Forprosjektet skal samtidig se dette i sammenheng med andre utviklingsprosjekter i kommunen og også inkludere andre virksomheter i analysen, dersom dette er
relevant i forhold til overordnet realisering av vedtatte målsetninger.
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Kartlegging av friluftsområder
I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ble det høsten
2015 og våren 2016 gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder i hele Rælingen.
Arbeidet danner grunnlag for planlegging for friluftsliv i kommunen og vil også være viktig i
arbeidet med kommunens arealforvaltning.
Utredning av miljøstyring
I 2016 vil det foregå et arbeid med å utrede ulike verktøy for miljøstyring av Rælingen kommune.
Hensikten med utredningen er å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for kommunen til å velge
miljøstyringsverktøy som en del av arbeidet med miljøledelse. Den skal danne grunnlaget for
gode styringsdokumenter for å gjennomføre en miljøsertifisering av alle kommunens bygg.
Utredning av alternative kjøretøy
I 2016 vil det foregå et arbeid med å utrede muligheten for å ta i bruk nullutslippskjøretøy til
kommunens eget bruk, samt utarbeidelse av en strategi for ladepunkter for elbil knyttet til
eksisterende bygningsmasse. Strategien skal resultere i en plan for oppretting av ladepunkter
både for ansatte og for besøkende til de kommunale byggene.
Sykkelkart
Det planlegges å utarbeide kart over sykkelruter i kommunen i løpet av 2016 og 2017. Kartet skal
bidra til å stimulere innbyggerne til økt bruk av sykkel som fremkomstmiddel, blant annet som et
ledd i kommunens arbeid med å redusere klimagassutslipp, i tillegg til at tiltaket også kan bidra til
å stimulere til fysisk aktivitet. Underveis i prosessen vil det bli tatt stilling til hvordan sluttproduktet
skal se ut (eksempelvis vise ruter til attraksjoner, vise ulik vanskelighetsgrad på sykkelruter mm).
Det vil også bli vurdert samarbeid med nabokommuner og sett på om det er mulig å koble kart til
andre kommuners sykkelruter.
Temakart nærsentre
Det planlegges å utarbeide temakart som viser eksisterende nærsentre i kommunen og hvor
nærsentre ønskes etablert/videreutviklet i fremtiden. Arbeidet skal gjøres i løpet av 2016 og 2017.
Underveis i prosessen vil det bli tatt stilling til hvordan sluttproduktet skal se ut. Arbeidet skal
bidra til å legge opp til klimavennlig areal- og transportplanlegging og gjøres som et ledd i
oppfølging av kommunedelplan klima og energi. Både kommunens arealstrategi og regionale og
statlige føringer for samordnet areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for hvilke
områder i kommunen det visualiseres fremtidige nærsentre.
Registrering av barn og unges arealbruk
Det skal settes i gang arbeid med å registrere barn og unges arealbruk (barnetråkkregistrering) i
ulike deler av kommunen i løpet av 2017. Registreringen skal benyttes som grunnlagsmateriale
ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel og som grunnlag i reguleringsplansaker.
Registreringene kan også benyttes i forbindelse med framtidig revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Dette vil gi lokalkunnskap om barn og unges arealbruk på en direkte måte, og det blir et
temakart som passer inn med det øvrige plangrunnlaget i kommunen. Arbeidet vil også bidra til å
styrke barn og unges tilhørighet til sitt nærområde og til kommunen, samt gi kompetanse innen
samfunnsfag, naturfag, norsk og matematikk.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble igangsatt i 2015, og videreføres i 2016.
Det er gjennomgått hendelser med særlig fokus på naturhendelser knyttet til klimaendringer
(ekstremvær), samt tilsiktede uønskede hendelser som vold, trussel om vold og terrorangrep mm.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt (§4) har et statlig plankrav til samfunnssikkerhet og
beredskap, med en bestemmelse om at kommunene skal ha en overordnet beredskapsplan.
Rælingen kommune har en overordnet beredskapsplan som ble vedtatt i 2011. Planen
oppdateres jamnlig i forhold til aktualitet med årlig utsjekking av formelle faktaopplysninger.
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Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd utarbeides for første gang i 2016. Kommunen
ønsker å gi en samlet informasjon om tilstanden i kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud
og knytte dette til gjeldende styringssystem. Tilstandsrapporten skal være et verktøy for å se på
utvikling og bidra til sikring av kommunens satsningsområder knyttet til helse, omsorg og velferd.
Gjennom årlig framstilling og vurdering av styrker og utfordringer i enhetene, samt resultater av
utvalgte definerte utviklingsområder, etableres grunnlaget for prioriteringer i kommende
handlingsprogram. Siden dette er første gang rapporten utarbeides, vil den beskrive enkelte
områder mer enn bare en presentasjon av kalenderåret 2015. Fra og med 2016 skal det årlig
utarbeides en tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd i Rælingen kommune.
Tilstandsrapport grunnskole
Tilstandsrapport grunnskole er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i
grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven § 13-10. Oppfølgingsansvaret er
beskrevet i skoleeiers kvalitetssystem. Fram til nå har systemet vært inndelt i to områder med to
separate årlige rapporter - kvalitetsvurdering og kvalitetssikring. Skoleeiers kvalitetssystem er nå
under revidering, og det legges opp til en nærmere og mer hensiktsmessig sammenheng i
kvalitetsarbeidet. Det vil innebære overgang til en årlig rapport slik at tilstandsrapporten framover
også vil inneholde noen nye elementer.
Rælingen kommune har utarbeidet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen fra 2008 og har hele
tiden lagt vekt på at rapporten både skal ha en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderer skoleeier rælingsskolens styrker og utfordringer mens utviklingsdimensjonen gjelder skoleeiers oppfølging og prioriteringer på bakgrunn av vurderingene.
Rådmannens analyse av skolenes resultater og måloppnåelse skjer fortløpende gjennom
året. Arbeidet med tilstandsrapporten gir anledning til å gjennomføre prosesser som ivaretar
kontroll- og utviklingsdimensjonene som er nevnt over. For å belyse utvalgte deler av tilstandsrapporten gjennomføres årlig dialog med barn og unges kommunestyre og kommunalt foreldreutvalg. Videre gjennomfører skoleeier to styringsdialoger i året med den enkelte skoleledergruppe. Dialogene er et sentralt grunnlag for rådmannens analyse og kvalitetsvurdering.
Samtalene med ledergruppene har også funksjon som styringsdialog med kvalitetsutvikling i
fokus. Ved behov legger rådmannen et oppfølgingsløp med den aktuelle ledergruppe.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle de nasjonalt fastsatte fokusområdene
læringsmiljø (dvs. elevundersøkelsen), læringsresultater og gjennomføring av videregående
opplæring. I Rælingen er analysegrunnlaget utvidet som følge av kommunestyrevedtak og
administrative beslutninger.
Tilstandsrapport natur og miljø
I 2015 utarbeidet kommunen for første gang en tilstandsrapport for natur og miljø. Formålet med
rapporten er å synliggjøre kommunens innsats og miljøpåvirkning overfor egen administrasjon,
politikere og innbyggere. Samtidig skal den gi retning for videre arbeid innenfor natur- og
miljøforvaltningen og utgjør en viktig del av kommunens planlegging knyttet til natur og miljø.
Tilstandsrapport for natur og miljø utarbeides årlig. Tilstandsrapporten vil danne grunnlaget for
løpende å kunne evaluere naturens tilstand og gjøre vurderinger knyttet til hvilke tiltak som bør
gjennomføres det kommende året for best mulig å forvalte den. Tilstandsrapporten er også et
ledd i kommunens arbeid med å ivareta miljøinformasjonsloven. Overordnet vil arbeidet være
forankret i kommuneplanen og i det årlige arbeidet med handlingsprogrammet.
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Folkehelseoversikt
Arbeidet med å utvikle et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid er igangsatt i
Rælingen. Folkehelseloven pålegger kommunen å fremme folkehelsen innen egne oppgaver og
virkemidler. Folkehelseoversikten er en gjennomgang av helsetilstanden i befolkningen og de
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal være særlig
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale og helsemessige
problemer eller forskjeller.
Forskrift om oversikt over folkehelsen angir flg. temaområder:
A. Befolkningssammensetning
B. Oppvekst- og levekårsforhold
C. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
D. Skader og ulykker
E. Helserelatert atferd
F. Helsetilstand
Folkehelseoversikt 2015 ble vedtatt i august 2015 og skal gi grunnlag for videre planlegging.
Folkehelseoversikten er ment å gi mulighet for å påvirke langsiktige forhold av betydning for et
helsefremmende lokalsamfunn.
Oversiktsarbeidet skal etter folkehelseloven gjøres både løpende gjennom ordinær virksomhet
samt ved utarbeiding av et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Den fireårige syklusen og
gjennomgangen vil framover sikres ved utarbeiding av et samlet oversiktsdokument, mens den
løpende oversikten vil bli innarbeidet i kommunens ordinære styringsdokumenter. Det betyr at vi i
årsberetningen hvert år gjør en avgrenset gjennomgang av status innenfor utvalgte tema for å
sikre oppdatert kunnskap.
Trafikksikker kommune
Kommunedelplan trafikksikkerhet ble vedtatt i februar 2016. Den viktigste satsingen i planen er
målsettingen om å bli godkjent som Trafikksikker kommune. For å bli godkjent må kommunen
tilfredsstille ulike kriterier som er satt av Trygg Trafikk. Det er arbeidet fram holdnings- og atferdsrettede tiltak som er lagt inn i kommunedelplanens tiltaksplan. Noe av arbeidet ble startet i
2014-15. Arbeidet er bredt og vil involvere mange enheter, og vil kreve ressursbruk i denne
kommunestyreperioden. Målet er å bli godkjent som trafikksikker kommune i 2018.

Kommunal planstrategi 2016

31

3.6. Samlet planleggings- og utredningsbehov 2016 – 2019
3.6.1. Oppfølging og gjennomføring i perioden
I tabell kapittel 3.6.2. vises en oppsummering av viktig arbeid i perioden. Tabellen er laget for å
vise dette arbeidet samlet og for å gi en antydning på når i perioden arbeidet vil bli utført. Første
del av perioden er den som er mest forutsigbar mht. tidsplanen. Den konkrete innfasingen av
planarbeid i kommunestyreperioden avklares nærmere gjennom den årlige behandlingen av
handlingsprogrammet (Hp). Det betyr at det tilrås å videreføre praksisen med det programmet
som ble innført i forbindelse kommunal planstrategi 2012. Det ble nå sist utarbeidet i forbindelse
med Hp 2016-2019, og utgjør plandelen i vårt handlingsprogram. I felles- og enhetsdelene i Hp vil
enkelte av våre planarbeider også være beskrevet som en del av vårt utviklingsarbeid og
enhetenes utviklingsområder.
Plandelen i Hp viser en årlig systematisk og samlet prioritering for Hp-perioden, og synliggjør
oppstart av nye planer og forventet vedtak både på pågående og nye planer. Programmet gir en
mulighet til å følge opp planstrategien konkret i kommunestyreperioden, samt gir kommunen den
fleksibilitet som anses nødvendig for et effektivt plansystem tilpasset kommunens løpende behov.
Status på framdrift i pågående plan- og strategiarbeid er inkludert i kommunens faste, formelle
rapporteringssystem. Der vises også eventuelle avvik i forhold til planlagt framdrift. En oversikt
over vedtatte planer og strategidokumenter ble utarbeidet første gang i forbindelse med
kommunal planstrategi 2012. Planoversikten videreføres og oppdateres nå årlig ved utgangen av
hvert kalenderår, vist pr 31.12. i årsberetningen. Planoversikten i dette dokumentets vedlegg 1 er
pr 1.april 2016.
3.6.2. Oppsummering av planoppgaver for perioden
Planoppgaver inkluderer her både planbehov og tilhørende større arbeid som følger av en
planoppgave. Tabellen vil derfor inneholde mange arbeider som ikke direkte er planarbeid, men
utredninger og lignende. Denne metodikken har vi valgt ut fra denne planstrategiens innretning
mot å ha fokus på videreføring og oppfølging av vårt planverk, vel så mye som oppstart av nye
planprosesser (jf kap. 1.2.).
Forklaringer til tabellen:
* Planoppgaver og utredningsarbeid som er startet i forrige kommunestyreperiode og som
ferdigstilles i perioden 2016-2019, samt rapporter som er utført også før 2016.
** Planarbeid som i framtiden vil bli ivaretatt i annen plan og/eller andre sammenhenger, jf
beskrivelse i kap. 3.4.
O= Oppstart planarbeid
V= Vedtak av plan (forventet ferdig)
X= Årlig planarbeid; oppfølging og gjennomføring av planer (hp), planer som lages med fast årlig
syklus (kompetanseplaner), arbeid som pågår kontinuerlig i perioden (trafikksikker kommune).
U= Utføres: utredninger, kart, prosjekter som utføres en gang i perioden, eller rapporter som
utarbeides med fast syklus, hvert år eller hvert fjerde år.
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Prioriterte planoppgaver for perioden 2016-2019:
Allerede
Planoppgaver
oppstartet *

2016

2017 2018 2019

X

X

V
V
O
O
O

V
V

Kommuneplanen
Samfunnsdelen
Arealdelen
Handlingsprogram (K.planens handlingsdel)
Temaplaner og strategidokumenter
Kommunikasjonsplan
Alkoholpolitisk plan
Temaplan støy
Tjenesteplan psykisk helse og avhengighet
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform
Kommunedelplan trafikksikkerhet
Kommunedelplan klima og energi
Temaplaner med fast årlig syklus
Kompetanseplan kommunale barnehager
Kompetanseplan rælingsskolen
Reguleringsplaner (i kommunens regi)
Områdereguleringer
Omr.reg. Fjerdingby
Omr.reg. Hansefellåsen
Omr.reg. Dammensvika med Rud
Detaljreguleringer
Reg. Brudalsvegen

O
O

X

X

V

O
O
X
X

O

X
X

X
X

X
X

U
U
U
U

V
O
O

O

Planer som utgår **
Kommunedelplan grønn plan
Fisketiltaksplan
Planer som er besluttet at utgår
Hovedplan veilys
Rekrutteringsplan for barnehager

Utredninger/kartlegginger/prosjekter
Fortetting med kvalitet
Forprosjekt Fjerdingby sentrum
Kartlegging friluftsområder
Utredning miljøstyring
Utredning av alternative kjøretøy
Sykkelkart
Temakart nærsentre
Barnetråkkregistrering
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd
Tilstandsrapport grunnskole
Tilstandsrapport natur og miljø
Folkehelseoversikt
Trafikksikker kommune

U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
X
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U
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U
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Vedlegg 1 – Oversikt over planer og strategidokumenter pr. 1.april 2016.
Tittel

Periode

Vedtatt

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan Fjerdingby
Kommunedelplan klima og energi
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplan trafikksikkerhet
Kommunedelplan grønn plan
Kommunedelplan landbruk
Skolebruksplan
Strategi for skoleeier *
Helse- og omsorgsplan
Temaplan for tjenester i avdeling psykisk helse og rus
Plan mot vold i nære relasjoner
Alkoholpolitisk plan
Temaplan vedlikehold /oppgradering kommunale bygg
Hovedplan vei og veilys
Hovedplan vann og avløp
Hovedplan friluftsområder og idrettsanlegg *
Temaplan støy
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet
Kulturminneplan for Rælingen
Tematisk plan for landskapsområder med høy vernestatus
Fisketiltaksplan
Forvaltningsplan for gjess
Strategidokument for næring og næringsutvikling
Kommunikasjonsplan
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform
Kompetanseplan for kommunale barnehager
Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen
Strategi for Rælingen kulturskole *
Strategi for Rælingen bibliotek *
Strategi for Aamodt ungdomshus *
Strategi for velferdsteknologi *
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger *
Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune

2014-25
2014-25
2009-20
2015-26
2009-20
2016-27
2006-17
2006-17
2010-15
2015-18
2015-26
2014-20
2014-17
2014-16
2010-13
2016-26
2016-26
2016-27
2013-18
2013-16

11.12.2013
26.08.2015
04.11.2009
26.08.2015
09.12.2009
17.02.2016
18.04.2007
18.04.2007
16.06.2010
17.06.2015
26.08.2015
18.06.2014
18.06.2014
12.02.2014
10.02.2010
26.08.2015
26.08.2015
18.11.2015
16.10.2013
12.02.2014
12.12.2001
29.09.1999
10.01.2011
15.04.2014
04.02.2009
10.02.2010
14.11.2012
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
11.02.2015
17.02.2016
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2011-14
2014-22
2010-13
2012-16
2015-16
2015-18
2015-27
2015-27
2015-27
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Vedlegg 2 – Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål
Hovedområde

Satsingsområde
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Styringsmål

