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Om Rælingen
Rælingen kommune er en attraktiv kommune med
sentral beliggenhet og gode muligheter for naturopplevelser. Rælingen er en del av Nedre
Romerike med kort vei til Oslo og Gardermoen, og
nabokommunene er Skedsmo, Enebakk, Fet og
Lørenskog.

Marikollen idrettspark

Kommunens visjon er «Trivselskommunen med
nærhet til Østmarka og Øyeren», og visjonen
gjenspeiles i kommunens utvikling av fysiske og
sosiale møteplasser, blant annet Marikollen
idrettspark.
Det planlegges utvikling av et sentrumsområde
knyttet til Fjerdingby og utvidelse av Marikollen
idrettspark.
Antall innbyggere i Rælingen kommune pr 31.
desember 2016 er 17 730. Rælingen har de siste
årene hatt en befolkningsvekst godt over landsgjennomsnittet, med relativt høy utbygging,
hovedsakelig på Smestad. Prognosene viser
fortsatt høy vekst i perioden framover, med fortsatt
høy utbyggingstakt, spesielt på Smestad og
Fjerdingby.

Kartutsnitt

Rælingen har en ung befolkning, med en høyere
andel innbyggere i barnehagealder enn både
landsgjennomsnittet og Akershus. Vi har også en
lavere andel eldre, og en høyere andel innvandrere
enn landet og Akershus.
I Rælingen er det 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler, og antall elever pr. 1. oktober 2016 er totalt
2 273.
Antall årsverk
Kommunen har også 8 kommunale barnehager og
8 ikke-kommunale. Pr. 15. desember 2016 går det
til sammen 1 110 barn i barnehagene i Rælingen.
Rælingen kommune har 2 omsorgssentre med
sykehjemsplasser og tilknyttede tilrettelagte utleieboliger og drifter 5 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Antall mottakere av institusjons- og
hjemmetjenester er 583 ved utgangen av 2016.
Antall årsverk i Rælingen kommune ved utgangen
av 2016 var 937,9 fordelt på 1 135 ansatte.
Sykefraværet i Rælingen kommune i 2016 var på
6,7 %, en nedgang på hele 2,5 prosentpoeng fra
2015.
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Om årsberetningen
Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige
perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir
en oppsummering av året sett i forhold til mål og
rammer gitt i handlingsprogrammet.
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen skal
ifølge kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften
§ 10 og § 12 minimum inneholde opplysninger om:
 Økonomisk stilling og resultat av virksomheten
 Betryggende kontroll og høy etisk standard
 Likestilling og diskriminering
 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett
 Resultat av virksomheten i interkommunale
samarbeid der kommunen har hovedkontor
Økonomisk stilling og budsjettavvik er ivaretatt
gjennom økonomikapittelet. Temaene kontroll,
etikk og likestilling er dekket i en utvidet del av
kapitlet «Organisasjon og tjenesteutvikling».
Interkommunale samarbeid er redegjort for på
enhetssidene til rådmannskontoret (samhandlingskontoret) og Øyeren IKT i vedlegg til
årsberetningen.

Befolkningsutvikling viser befolkningsveksten de
siste årene, med hovedfokus på utviklingen siste
år.
Hovedområder viser utviklingsarbeid det siste året
og en oppsummert status på styringsindikatorene
innenfor de tre hovedområdene i kommuneplanen.
Kapitlene har også en utvidet del som skal ivareta
interne og eksterne rapporteringsbehov. Her finner
du også en oversikt over vedtatte planer og status
på planer til revidering.
En oversikt over alle styringsindikatorene, med
begrunnelse, nivå på siste målinger, samt
sammenligning med Akershustall der dette finnes,
er vedlegg til årsberetningen.
Tjenester skal gi en status og et bakgrunnsbilde av
tjenestene kommunen yter. Vi oppsummerer
nøkkeltall, økonomisk status siste år, sykefravær
og øvrige indikatorer knyttet til bemanning, Kostratall knyttet til prioritering og produktivitet. Kostratallene som er brukt i årsberetningen er basert på
SSBs foreløpige publiseringer, endelige
publiseringer kan vise andre verdier.
Økonomi følger opp vedtatt årsbudsjett fra
gjeldende handlingsprogram med justeringer.
Kapittelet inneholder en redegjørelse for
kommunens økonomiske stilling og vesentlige
budsjettavvik.
En oversikt over status på alle enheter,
investeringsprosjekter og interkommunale
selskaper er vedlegg til årsberetningen.
En folkehelseoversikt hjemlet i folkehelseloven § 5
og forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4
er også vedlegg til årsberetningen. 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.
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Befolkningsutvikling
Befolkningsutvikling, endringer gjennom året

Befolkningsutvikling, hovedkomponenter

Ved utgangen av 2016 har vår befolkning økt til
17 730 innbyggere. Dette er en økning på 304
innbyggere fra utgangen av 2015, og en
befolkningsvekst for 2016 på 1,7 %. Veksten er
høyere enn i 2015, men lavere enn årene 2013 og
2014.
Samlet vekst i 2016 er lavere enn prognosert i
HP 2016-2019, med en faktisk vekst på 1,7 % mot
prognosert 2,1 %. Dette skyldes at det ble lavere
vekst i barne- og ungdomsgruppa (6-15 år) og i
voksengruppa enn det som ble lagt til grunn i
prognosen. Veksten i 2016 er samlet sett mer i tråd
med ny prognose lagt til grunn i HP 2017-2020 (1,6
%). En tydelig utvikling er spesielt at antall 0-åringer
ligger høyere enn det som er lagt til grunn i
prognosene.
Veksten i 2016 er om lag likt fordelt mellom 1. og 2.
halvår, med noe høyere fødselsoverskudd i 2.
halvår.
Positiv nettoinnflytting bidrar noe mer til vår
totalvekst enn det fødselsoverskuddet gjør.
Rælingens vekst i 2016 er mye høyere enn for
landet, og på samme nivå som for fylket.

Befolkningsutvikling siste 10 år
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Antall innvandrere i Rælingen

Det er ved utgangen av året 4 117 innbyggere med
innvandrerbakgrunn (inkl. norskfødte innvandrere),
en økning på 193 personer fra året før.
Innvandrerandelen utgjør nå 23,2% av vår
befolkning (22,5 % i 2015). Økningen var noe
mindre i året 2016 enn i året 2015.
Det har vært en sterk vekst i antall fødte fra 2015 til
2016, og antall 0-åringer er tilbake på det nivået det
var i 2014.

Befolkningsutvikling, aldersfordelt
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
over 90 år
Sum

2015
212
1 283
1 598
600
834
6 066
4 814
1 586
364
69
17 426

2016
238
1 218
1 689
640
857
6 136
4 856
1 624
407
65
17 730

Aldersfordeling innbyggere 31.12.2016
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Vekst
12,3 %
-5,1 %
5,7 %
6,7 %
2,8 %
1,2 %
0,9 %
2,4 %
11,8 %
-5,8 %
1,7 %

Veksten i gruppa 1-5 år har vært høy både i 2014
og 2015, men det har vært en vesentlig nedgang i
2016. Veksten i gruppa 6-15 år er høy, og på et
mye høyere nivå enn 2015. Hovedårsaken til dette
er at et spesielt stort barnekull født i 2010 trer ut av
barnehagealder og inn i skolealder i overgangen fra
2015 til 2016.
Veksten i voksne innbyggere (20-66 år) ligger
under totalvekstnivået. Veksten i aldersgruppa 80+
er på et veldig høyt nivå, og i prosent er veksten
doblet i perioden 2015-2016 i forhold til perioden
2014-2015.
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Andel befolkning i yrkesaktiv alder

Andel eldre i befolkningen 80 år +
(Forholdstall, der Norge = 100)

Aldersgruppa 16-66 år er klassifisert som yrkesaktiv
befolkning. Diagrammet viser at Rælingen foreløpig
er «bedre stilt» enn fylkes- og landssnittet med
hensyn til hvor mange som er i yrkesaktiv alder. Vi
ser likevel at trenden er en redusert andel over tid.
Nedgangen i yrkesaktiv befolkning har det siste
tiåret vist seg som en saktegående og jamn
bevegelse. Andelen synker noe raskere år for år i
Rælingen enn i fylket og landet.
Forventninger om fortsatt økende levealder
sammen med faktisk økning i antallet eldre, gjør at
størrelsen på den yrkesaktive befolkningen er
vesentlig, sett i forhold til et økende omsorgs- og
tjenestebehov som skal finansieres og dekkes.
Andel eldre over 80 år i Rælingen ligger betraktelig
lavere enn for landet. Det kan være interessant å
merke seg at vår markant lave eldreandel i løpet av
siste året er så vidt noe redusert, dvs. vi beveger
oss nærmere landsnittet (mulig uttrykk for en
tendens).
Andel barn og ungdom (0-17 år) i Rælingen er
høyere enn for landet, og i løpet av det siste året
(2016) også så vidt høyere enn i fylket. Andelen
barn er jamn i perioden i fylket, mens den hos oss
er økende.

Andel barn i befolkningen 0-17 år
(Forholdstall, der Norge = 100)
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Diagrammene viser forholdstall mellom
kommunens andel og andelen på landsbasis.
Forholdstall 59 betyr at kommunens andel er 41 %
lavere enn landsgjennomsnittet.
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Hovedområder
Føringer fra kommuneplanen
Visjon
Visjonen «Trivselskommunen med nærhet til
Østmarka og Øyeren» er et verbalt uttrykk for det
kommunen vil være i møte med sine innbyggere
og omverden, og for den overordnede
betydningen av kommunens virksomhet. Visjonen
skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de
politiske vedtakene og den kommunale
virksomheten.
Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og
livskvalitet. Trivselskommunen er summen av
helsefremmende lokalsamfunn.
Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens
fysiske fortrinn og særpreg. Dette gir føringer for
kommunens virksomhet og for hvordan vi
tilrettelegger for bruk, opplevelse og
tilgjengelighet.
Verdier
Verdigrunnlaget er grunnleggende verdier og
holdninger som preger alle ansatte i kommunen.
Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det
enkelte mennesket i alt vårt arbeid, vi er lydhøre
for andres behov og bidrag, og for oss har alle
mennesker lik verdi.

Overordnede hensyn
Løpende drift, forvaltning og planlegging skal
bygge på grunnleggende, viktige prinsipper for
samfunnsutviklingen og organisasjonen.
Hensynene skal vurderes og sikres gjennomgående i forvaltningen, og synliggjøres i
saksbehandling og planlegging.





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

Hovedområder
Hovedområdene skal bygge på visjon og overordnede hensyn, med utgangspunkt i nåværende
og framtidige utfordringer og samfunnstrekk. De
representerer en helhet og prioritering av
vektlagte tema, samt bidrar til å videreutvikle
sammenhengen i kommunens totale plan- og
styringssystem.
 Trivsel, livskvalitet og folkehelse
 Utbygging, transport og klima
 Organisasjon og tjenesteutvikling

Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan
stå for og begrunne, og vi er forpliktet som en del
av organisasjonen.
Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å
bygge positiv kultur og nå felles mål.
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Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål
Hovedområde
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Satsingsområde

Styringsmål
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Oversikt over vedtatte planer og strategidokumenter pr. 31.12.2016
Plan
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan Fjerdingby
Kommunedelplan klima og energi
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplan trafikksikkerhet
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 friluftslivsområder og idrettsanlegg
Temaplan støy
Plan for kommunens boligsosiale virksomhet
Kulturminneplan for Rælingen
Tematisk plan for landskapsområder med høy vernestatus
Forvaltningsplan for gjess
Strategidokument for næring og næringsutvikling
Arbeidsgiver- og organisasjonsplattform
Kompetanseplan for kommunale barnehager
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
Demensplan
Overordnet kompetansestrategi

Periode
2014-25
2014-25
2009-20
2015-26
2009-20
2016-27
2016-27
2010-15
2015-18
2015-26
2014-20
2014-17
2016-19
2010-13
2016-26
2016-26
2016-27
2013-18
2013-16
2001-16
2014-22
2012-16
2016-17
2016-18
2015-27
2015-27
2015-27

2016-20

Vedtatt
11.12.2013
26.08.2015
04.11.2009
26.08.2015
09.12.2009
17.02.2016
16.11.2016
16.06.2010
17.06.2015
26.08.2015
18.06.2014
18.06.2014
27.04.2016
10.02.2010
26.08.2015
26.08.2015
18.11.2015
16.10.2013
12.02.2014
12.12.2001
29.09.1999
15.04.2014
04.02.2009
14.11.2012
15.06.2016
27.04.2016
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
11.02.2015
15.06.2016
17.02.2016

Oversikten er oppdatert med nye planer vedtatt i 2016 og med planer som er ferdig revidert i 2016. Planer
som er vedtatt at utgår fra kommunens planverk i forbindelse med vedtak av Kommunal planstrategi i april
2016 er tatt ut.
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Status på planer og strategidokumenter som er under revisjon pr. 31.12.2016
Plan
Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer

Planansvar
Kultur- og
fritidsenheten

Status
Under arbeid.
Forsinkelse.

Fremdrift
Forventet vedtatt medio 2017.

Kommunedelplan idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv

Kultur- og
fritidsenheten

Under arbeid.
Forsinkelse.
Høringsforslag,
off. ettersyn feb. 17.

Forventet vedtatt medio 2017.

Temaplan vedlikehold/
oppgradering komm. bygg

Eiendomsenheten

Under arbeid.
Forsinkelse/
midlertidig stoppet.

Uavklart fremdrift/restart i 2018.

Kommunikasjonsplan

Rådmannskontoret

Under arbeid.
Forsinkelse.

Forventet vedtatt 1. halvår 2017.

Tjenesteplan psykisk helse
og avhengighet

Hjemmebaserte
tjenester

Under arbeid.

Forventet vedtatt 1. halvår 2017.

Temaplan støy

Utbyggingsservice

Støykartlegginger
pågår/utredes
(ekstern jobb).

Oppstart planarbeid høst 2017.

Arbeidsgiver- og
organisasjonsplattform

Organisasjonsenheten

Revideres etter
plan for HeLe.
Ferdig 31.12.17.

Forventet vedtatt 1. halvår 2018.

Områderegulering
Fjerdingby

Utbyggingsservice

Under arbeid.
Forsinkelse.

Forventet vedtatt høsten 2017.

Områderegulering
Hansefellåsen

Utbyggingsservice

Igangsatt i 2016.

Usikker fremdrift/vedtak.

Detaljregulering
Brudalsvegen

Utbyggingsservice

Igangsatt i 2013.
Avklaringer pågår,
bl. a. vannuttak.

Usikker fremdrift/vedtak.

Tabellen viser en oversikt over planer og strategidokumenter som er under utarbeidelse. Status og fremdrift
på arbeidet rapporteres løpende gjennom året, og status ved årets slutt vises i denne tabellen.
Tabellen viser status på fremdrift i henhold til Program for planer og strategiarbeid i HP 2016-2019.
Tabellen har også med planer som ikke er med i nevnte program, men som har blitt besluttet oppstartet i
første halvår 2016 i forbindelse med prosess og vedtak av Kommunal planstrategi april 2016.
Kommunen har tre reguleringsplaner som utarbeides i kommunal (egen) regi, eller delvis i egen regi, i
perioden. I Kommunal planstrategi 2016 er prioriterte planoppgaver vist, og viser både tematiske planer og
reguleringsplaner (i kommunens regi). I tabellen inngår derfor status også på nevnte reguleringsplaner.
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse

Utviklingsarbeid i perioden
Folkehelsedagen ble arrangert i Marikollen for
første gang i 2014, i sammenheng med kulturuka,
med deltakelse fra flere idrettslag/frivillige
foreninger. Dette er en dag fylt med aktiviteter for
hele familien og informasjon om organisasjonene,
og vi ser en økende deltakelse fra år til år.
Rælingstrimmen ble igangsatt høsten 2014. I
samarbeid med frivillige foreninger og ildsjeler er
trimpostkasser hengt opp ved turmål av ulik
vanskelighetsgrad. I 2016 ble det registrert 15 893
postkassebesøk. Årets Rælingstrimmer kåres med
tilfeldig uttrekk av deltaker i Rælingstrimmen, og
prisen deles ut på Rælingskvelden.
Stolpejakten er et lavterskel aktivitetstilbud i
samarbeid med Orienteringsforbundet. Det settes
ut ca. 50 stolper på ulike steder hvert år, med
varierende grad av tilgjengelighet. Det er lagt vekt
på også å ha turmål med tilgjengelighet for
rullestolbrukere og barnevogner. I 2016 ble det
registrert 1 209 stolpebesøk i Rælingen.
I kulturuka og andre arrangementer gjennom året
legges det vekt på å ha et nært samarbeid med lag
og foreninger. Vi bygger arrangementer rundt lokale
arenaer som Marikollen kultursal, Marikollen
idrettspark, kulturminner som Sandbekkstua og
Rælingen bygdetun. Vi har tro på at dette styrker
tilhørigheten og bidrar til integrering og at flere
deltar aktivt i sitt nærmiljø.
Fjerdingbyfestivalen ble arrangert for første gang i
2016, i samarbeid mellom kulturrådet og
kulturskolen. Festivalen skal ha en lokal profil og
vise bredden i kommunens kulturliv. Det er et mål
at festivalen skal bli en attraktiv møteplass for
innbyggere i alle aldre.
Barnerekka er en serie med aktivitets- og
underholdningstilbud for barnefamilier på lørdager.
Konseptet ble lansert våren 2016, med tilbud i
biblioteket, kultursalen og offentlig bad. Foreløpig er
tilbudet noe sporadisk, men det langsiktige målet er
å kunne dekke tilnærmet alle lørdagene i året. Det
er også et mål å involvere flere frivillige foreninger
som tilbydere av aktiviteter.

Trivselssenteret - eldresenteret på Fjerdingby - har
mye aktivitet gjennom uken. Senteret er drevet på
frivillig basis og er et viktig folkehelsetiltak for eldre.
Mange lag har aktivitetene sine der, og i tillegg er
det ukentlig kulturarrangementer og
middagsservering. Senteret bidrar til å skape
trygghet, trivsel og tilhørighet og er et viktig
forebyggende arbeid. I 2016 ble lokalene bygget
om for å gjøre planløsningen mer hensiktsmessig i
forhold til den økende bruken, bl.a. er kjøkken og
garderobe utvidet. Brukerne av senteret er svært
fornøyd med resultatet.
Sandbekkstua driftes av Rælingen kunstforening.
Dette er en viktig møteplass for mange og stua
besøkes av over 5 000 årlig. Kunstutstillinger,
fotoklubb, viseklubb, maleklubb og åpen stue er
viktige aktiviteter for mange, og i tillegg er alle
helgearrangementer åpne for vanlig publikum.
Sommeren 2016 ble stua rammet av brann, og
bygget måtte stenges for rehabilitering frem til
sommeren 2017. I mellomtiden bruker
kunstforeningen ulike kommunale lokaler til sine
aktiviteter.
Rælingen kulturråd er et fellesorgan for alle
kulturorganisasjoner i kommunen. Rådet har 18
medlemsorganisasjoner og skal beskjeftige seg
med saker som angår helheten i kommunens
kulturliv.
Rælingen idrettsråd er et fellesorgan for idretten i
kommunen. Idrettsrådet representerer alle
idrettslag i kommunen som er medlem av Norges
idrettsforbund, og har 13 medlemsklubber. Rådene
er fristilt og selvstendige, og fungerer som
rådgivende organ i forhold til saker som vedrører
henholdsvis kultur og idrett. De skal se helheten og
hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for
alle medlemsorganisasjonene. I tillegg blir de
deltakende foreningene kjent med hverandres
virksomhet og aktiviteter, og samarbeider om ulike
arrangementer og tiltak.
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Rælingen friluftsråd ble etablert i 2015 og har 7
medlemsorganisasjoner. Rådet skal arbeide for
tilrettelegging og fremme av friluftslivets interesser.
De skal videre arbeide for en bedre kommunikasjon
mellom kommunen og friluftslivsinteressene,
arbeide for bedre rammebetingelser og være
høringsinstans i plansaker. I forbindelse med
arbeidet med kartlegging og verdivurdering av
viktige friluftsområder har rådet hatt en sentral rolle.
IMIID - Inkludering og mangfold i idretten – er et
samarbeid mellom kulturenheten, flyktningetjenesten, Nav og idrettsrådet. Målet er å inkludere
flere barn og foreldre fra flerkulturelle familier og
lavinntektsfamilier i de frivillige idrettslagene.
Tiltaket er godt innarbeidet, og samarbeidet mellom
aktørene fungerer bra. IMIID fikk i 2016 totalt kr
170 000,- i tilskudd, hvorav kr 50 000,- fra
kommunen. Det ble gitt økonomisk støtte til 23 barn
og unge. Aktiviteter har vært høstferieaktiviteter i
samarbeid med Rælingen VGS, svømming for
innvandrere i samarbeid med Lørenskog og
Rælingen kappsvømmingsklubb, riding i samarbeid
med Stall Nordstjerna og bokkafe med
forfatterbesøk i biblioteket.
Fadderordningen Aktivitet for alle har som formål å
skape trygghet på fritidsarenaen for mennesker
som har noe høyere terskel for å delta i organiserte
aktiviteter. Hovedmålgruppen er mennesker med
lettere psykiske lidelser (angst, depresjoner) eller
funksjonsnedsettelser, men ordningen er åpen for
alle som føler de har et behov (ufrivillig ensomme
etc.). Hensikten er å integrere flest mulig i
kommunens ordinære lag og foreninger. Brukere av
ordningen får tildelt en fadder i den foreningen de
ønsker å delta i, slik at de kan få fysisk bistand,
hjelp til sosial integrering eller annen tilrettelegging
på en enkel og diskret måte. Foreningene som
ønsker å delta i ordningen signerer en
partnerskapsavtale med kommunen. Ved utgangen
av 2016 var det 9 foreninger tilknyttet ordningen, og
det jobbes kontinuerlig med å verve flere for å
utvide bredden i aktivitetene.
Kartlegging av barn og unges arealbruk ble startet i
2016. Kartleggingen gjøres gjennom en metodikk
som kalles barnetråkk, og er en digital registrering
av barns bruk av sitt nærmiljø. Arbeidet gjøres i
samarbeid med barneskolene, og høsten 2016 ble
Fjerdingby som område kartlagt. 6. og 7. trinn
deltok i arbeidet. Barnetråkkregistreringene skal gi
oss et kunnskapsgrunnlag for plan- og
utviklingsarbeid i de ulike kretsene.
Barnetråkkregistreringene kan gi elevene noe
innsikt i plan og kart og til ulike tema i
undervisningsfag, samt gi et innblikk i medvirkning
og samfunnsdeltakelse. Arbeidet videreføres i
perioden 2017 og 2018 med de andre skolene i
kommunen.
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Nærmiljøanleggene ved skolene skal ivaretas ved
bruk av vedtatt veileder. Veilederen skal sikre at
anleggene blir ivaretatt og at de utvikles slik at det
skapes gode arenaer for elever og for uorganiserte
på kveldstid. I 2016 fikk Smestad skole en
aktivitetsløype. Det må arbeides videre med
implementering av veilederen i enhetene.
I forbindelse med kommunens arbeid med
områdereguleringsplan for Fjerdingby ble det i 2016
gjennomført to ulike medvirkningsopplegg. I april
ble utvalgte råd og interessegrupper invitert til en
medvirkningskveld om utviklingen av Fjerdingby
sentrum. Hensikten med medvirkningen var å få
innspill fra innbyggerne til planarbeidet.
Representanter fra kommunen og arkitekt orienterte
om planarbeidet, og deretter ble det jobbet i
grupper med sentrale spørsmål. I mai ble det
gjennomført et medvirkningsverksted med
elevrådet ved Fjerdingby skole for å få barnas
meninger og synspunkter på hva de ønsket seg i et
sentrum. Elevene jobbet i grupper med modell av
planområdet, kart og plantegninger, torget som
møteplass for barn og en tegneoppgave om hva de
ønsket seg på torget.
Ungdomsrådet arrangerte sitt eget seminar på
Sørmarka i oktober 2016, der 12 av rådets
medlemmer og varamedlemmer deltok. Temaer var
nærpolitireform, ungdomsklubber, nybygg i
sentrum, Renofil samt møte med ungdomspolitikere
fra Rælingen.
Revisjon av Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv har pågått i 2016. Planen skal bidra til å
synliggjøre, tydeliggjøre og konkretisere
kommunens visjon, sikre langsiktig styring,
prioritering og helhet i anleggsutbyggingen. Planen
skal gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter
i kommunen, samt belyse aktivitetsmuligheter i
planperioden. Det har blitt jobbet med kartlegging
og verdsetting av friluftsområder, noe som har
involvert både privatpersoner, friluftsrådet og
studenter fra Norges Idrettshøgskole. Arbeidet skal
legge grunnlag for utvelging av aktuelle områder for
sikring og for utviklingsarbeid innen friluftsliv. Det
pågår en kartlegging av øvrige grøntområder. Det
har blitt arbeidet med hvilke brygger man skal jobbe
mer med for å forbedre tilgangen til Nitelva og
Øyeren.
Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg ble
vedtatt i 2015 og har blitt fulgt opp i 2016. Det er et
mål å kjøre opp en høyere andel løyper i
vintermånedene, og informere tydeligere om
hvilken prioritering de ulike løypene har. Vinteren
2016 var snøfattig, men det ble i løpet av høsten
anlagt snøproduksjonsanlegg for
langrennsarenaen, noe som er starten på et bedre
langrennstilbud i Marikollen.
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Det har også blitt jobbet med en prioritering av
hvilke traséer man ønsker videreutviklet. Det har
blitt større fokus på å informere ut til publikum i de
korte periodene det har vært greie skiforhold.
Samarbeidet med frivillige utvikles kontinuerlig,
blant annet ved revidering av driftsavtaler med lag
og foreninger. Forvaltningsplanene knyttet til de
statlig sikra friluftsområdene revideres årlig, og det
søkes også årlig om midler til tiltak i disse
områdene.
Revisjon av Kommunedelplan for kulturminner og
kulturlandskap har pågått gjennom året 2016.
Kulturminneplanen har flere delmål knyttet til
folkehelse, herav å bruke kulturminner som
identitetsskapende element som gir tilhørighet og å
gjøre kulturminner attraktive for alle. Rælingen har
stor tilflytting, og en stadig mindre andel av
innbyggerne har røtter langt tilbake i kommunen.
Interessen for kommunens historie og særpreg er
trolig stor blant mange, men de færreste vet hvor
man finner informasjon om temaet. Rælingen har
mange og spennende kulturminner, og utfordringen
ligger i å gjøre de ulike severdighetene synlige og
tilgjengelige for våre innbyggere. I kulturminneplanen legges det opp til en rekke tiltak for å gjøre
noe med dette. Vi har stor tro på at slike tiltak vi
styrke tilhørighet, skape trivsel og derigjennom gi
en bedre folkehelse.
Kommunedelplan landbruk ble vedtatt i november
2016. Planen har vektlagt innsats for blant annet
friluftsliv og folkehelse. Landbruks-arealer har stor
betydning for friluftsliv, helse og trivsel. Kommunen
skal være en brobygger mellom landbruksnæringen
og friluftsinteresser, blant annet for økt bruk av
Østmarka hos kommunens innbyggere i forståelse
med aktivt skogbruk. Landbruket er også produsent
av sosiale og menneskelige verdier. Kommunen
skal bidra til partnerskap mellom sine sektorer
(helse, oppvekst og omsorg) og landbruket.
Kommunedelplan trafikksikkerhet ble vedtatt i
februar 2016. Den viktigste satsingen i planen,
foruten fysiske tiltak, er målsettingen om å bli
godkjent som Trafikksikker kommune. For å bli
godkjent må kommunen tilfredsstille ulike kriterier
som er satt av Trygg Trafikk (TT). Arbeidet krever
en langsiktig og systematisk tilnærming. I perioden
2016-2017 er det igangsatt aktiviteter innenfor
sektorene som skal inkluderes. I 2016 har det vært
avviklet to workshops sammen med TT og de ulike
enhetene som skal levere dokumentasjon.
Enhetene har hatt muligheten til å arbeide med
dokumentasjonen, og TT har også informert om
trafikksikker kommune og hva godkjenningsordningen innebærer. Vi jobber for å bli godkjent
innen 2018. Flere av kommunens enheter har
allerede levert inn dokumentasjon (skoler,
barnehager, kommunalteknikk, utbyggingsservice,
kultur og fritid, helsestasjoner og kommunelegen).

Trafikksikkerhetsplanen inneholder også vår egen
tiltaksdel med prioriteringer for fysiske
trafikksikkerhetstiltak på kommunale og
fylkeskommunale veier, og legger også føringer for
kommunens søknad om fylkeskommunale
trafikksikkerhetsmidler. Det er i 2016 gjennomført to
trafikksikkerhetstiltak fra planen. Per Oppegårdsvei
har fått opphøyde gangfelt og innstramming av
utflytende kryss.
Ny gang- og sykkelveg mellom Løvenstadvegen og
Lerkevegen er startet opp, noe som vil knytte to
skoler sammen.
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 kartleggingen. Hensikten med
temaplanen er å forebygge og redusere skadelige
virkninger av støyeksponering. Planarbeidet vil bli
igangsatt høsten 2017 når det er utarbeidet
rapporter for de ulike støykildene. Arbeidet med
rapportene er oppstartet, og gjøres av eksterne
som jobber med Osloregionen der Rælingen
inngår. Anleggseiere er selv ansvarlige for
utarbeidelse av handlingsplan for sine anlegg, dvs.
at Rælingen kommune er ansvarlig for utarbeidelse
av handlingsplan mot støy for kommunale veier.
SafiR-utvalget er kommunens SLT-utvalg
(Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), som skal ha oversikt over og
koordinere det forebyggende arbeidet generelt og
innenfor forebygging av rusbruk og kriminalitet.
SafiR utarbeider årsrapport for sitt arbeid som
behandles i komiteene for oppvekst, nærmiljø og
kultur og helse og sosial, samt i kommunestyret.
Det har vært et seminar i 2016 om radikalisering og
voldelig ekstremisme i samarbeid med politiet.
Kompetanseuka «Trygg oppvekst i Rælingen» ble
etablert i 2016. Det er program rettet mot ansatte i
skoler, barnehager og andre tjenester som jobber
med barn og ungdom, samt foredrag for
ungdomsforeldre i samarbeid med foreldreutvalgene på ungdomsskolene. Tema for «Trygg
oppvekst i Rælingen» 2017 blir rusforebyggende
arbeid. Kommunen er innvilget kr 75 000,- til
kompetanseheving på rusforebygging. Det er i 2016
opprettet rusforebyggende stilling i forebyggende
helsetjenester som særlig jobber med oppfølging av
ruskontrakter i samarbeid med politi og barnevern.
SafiR har også gitt støtte til rusfrie arrangementer
for avgangselever etter 10. klasse.
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Plan mot vold i nære relasjoner skal revideres i
2017 og gjøres om til en strategi mot vold i nære
relasjoner. SafiR-utvalget har ansvar for
oppfølgingen av plan mot vold i nære relasjoner og
tiltak, mens hver enkelt enhet har ansvar for
gjennomføring av egne oppgaver knyttet til plan og
tiltak. Planen er en del av det generelle tverrfaglige
samarbeidet i kommunen.
ICDP-foreldreveiledning har vært satset på i
Rælingen over år, og det er nå laget en plan for
videre utbredelse av kompetansen. Veiledningsmetodikken kan brukes som en kollegaveiledningsmetode, i tillegg til veiledning av foreldre.
Kommunen er tildelt midler for en 4-årsperiode for å
styrke tilbudet om foreldreveiledning. Det er
gjennomført åtte foreldreveiledningsgrupper, bl.a.
for foreldre med barn med funksjonsnedsettelser og
en gruppe for ungdomsforeldre.
Via nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom
har det blitt mulig å tilby barn og unge ferietilbud og
ukentlige aktivitetstilbud. Formålet med
tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe
fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten og barnevernet
har bistått med å formidle tilbudet til barn og unge
som ikke har økonomiske forutsetninger for å være
med på noe i ferien. Det søkes om videreføring og
utvidelse av tiltaket i 2017.
Frafall i skole og manglende fullført videregående
skole er et samfunnsproblem, og kan være en
risikofaktor i forhold til å utvikle problemer videre i
livet. De elevene som ikke fullfører videregående
skole, har ofte tidligere i oppveksten hatt et relativt
stort fravær. Kommunen følger opp fraværsveilederen knyttet til oppfølging og rask hjelp
gjennom tverrfaglig og tverrenhetlig innsats.
Tyngden av tiltak i veilederen er rettet mot skole,
men tilnærmingen starter tidlig i helsestasjon og
barnehage. Kommunen er tildelt midler for en 3årsperiode til 50 % av en 100 % stilling som
ungdomsLOS, dedikert til arbeid med ungdom i fare
for frafall.
Strategi for skoleeier ble vedtatt i 2015.
Beskrivelser av gjennomførte tiltak og aktiviteter og
prioritering av videre arbeid inngår i de årlige
tilstandsrapportene for grunnskole. I perioden har
tiltak og aktiviteter innenfor tre hovedstrategier vært
viktige; tidlig innsats, en aktiv og utviklingsorientert
skoleeier og skolene som organisasjoner. I
forbindelse med andre års oppfølging av strategien
er det etablert et tverrfaglig samarbeid for
kartlegging og oppfølging av elever som slutter i
videregående opplæring. Det er startet et arbeid
med å utvikle systemsamarbeidet mellom skoleeier,
skolene og enhet for familie og helse/PPT, med
fokus på helhetlig forebyggende arbeid knyttet til
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psykososiale risikofaktorer og til læringsmiljøets
betydning for inkludering, samspill, trivsel,
motivasjon og læring.
Alle kommunale barnehager i Rælingen har jobbet
med et prosjekt som går på pedagogisk ledelse og
på lek, i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Lek
og pedagogisk ledelse er svært viktige faktorer for å
sikre godt læringsmiljø i barnehagene.
Arbeidet med miljørettet helsevern har hatt fokus på
å fullføre regodkjenning av barnehager og skoler,
samt å gjennomføre planmessige tilsyn som sikrer
at tilsyn skal gjennomføres hvert tredje år i hver
enkelt skole og barnehage. Alle skoler og
barnehager var ved utgangen av 2015 endelig
godkjente, og det vil være gjennomført tilsyn i alle
skoler og barnehager i løpet av mars 2017.
Samling av de ulike dagaktivitetstilbudene i en
felles avdeling (DAT) er nå i 2016 godt
implementert, og har fokus på livskvalitet,
helsefremmende aktivitet og egenmestring.
Roas gir tilbud om individuell oppfølging i
arbeidstreningstiltak, for de som står utenfor
ordinært arbeidsliv. Ressurssenteret er et
lavterskeltilbud for mennesker som har eller er
i fare for å utvikle psykiske helseplager.
Ressurssenteret er en sosial møteplass, og tilbyr
en rekke ulike aktiviteter etter ønske fra brukerne.
DAT har i 2016 gjennomført en rekke felles
aktiviteter på tvers av teamene, samt videreutviklet
samarbeidet med Nav om unge brukere.
Helse- og omsorgsplan har et langsiktig og
overordnet perspektiv. I planen betones samarbeid
med frivillige, nærmiljøet og pårørende som en
betydelig ressurs. I 2016 har kommunen som
oppfølging av planen etablert et system for
forebyggende hjemmebesøk til innbyggere som
fylte 80 år i 2016, som hittil ikke mottar kommunale
tjenester. En fysioterapeut (med master i
rehabilitering) har vært ansatt i en 20 %
prosjektstilling. Tiltaket videreføres.
Demensplan ble vedtatt i 2016, og skal blant annet
bidra til å styrke personer med demens sin rolle i
samfunnet.
Pleie og omsorg samarbeider med 14
organisasjoner og noen frittstående ildsjeler
gjennom året i noe ulikt omfang, hvor det ikke er
skrevet formell samarbeidsavtale. Frivillighetssentralen er en svært viktig bidragsyter inn i
matombringingen til hjemmeboende, og dette er
formalisert gjennom avtale. Det fokuseres mye på
det viktige samarbeidet med pårørende.
Enkeltsakene fordrer tett kontakt gjennom
pårørendemøter og ansvarsgrupper. Det er
gjennomført styrking av personalets møter med
pårørende og det tilbys pårørendeveiledning
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innenfor flere fagfelt. Det er arrangert
pårørendeskole og samtalegrupper i demensomsorgen som bidrar sterkt til å at brukere kan bo
hjemme så lenge det er forsvarlig. I tillegg foreligger
det samarbeid mellom pleie og omsorg og
barnehager, skoler (på ulikt nivå), diakonen og
kirken.
Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
ble igangsatt i 2015, og det er gjort ROS-analyse av
hendelsene i 2016. Analysen viser at kommunen
gjør gode forberedende tiltak som har
risikoreduserende effekt. Helhetlig ROS-analyse blir
sluttført i 2017.
Strategi for mottak og inkludering av flyktninger ble
vedtatt i 2015. Strategien gir en beskrivelse av
hvilke vurderinger som gjøres og hvilke tiltak som
settes inn for å sikre godt samarbeid med den
enkelte flyktning om felles mål om selvstendighet.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten bruker
strategiene som er beskrevet i strategien i sitt
daglige arbeid med bosetting, og samarbeider tett
med både frivillige og andre kommunale tjenester.
Det er jobbet målrettet og langsiktig med bosetting
og kvalifisering av flyktninger, og det er oppnådd
gode resultater gjennom mange år. Dette har
sammenheng med rammene som er lagt for en
helhetlig og tett oppfølging av deltagerne i
introduksjonsprogrammet. Kommunen er nominert
av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til
bosettingsprisen for 2016, som en av seks
kommuner. For 2016-2017 fattet kommunen vedtak
om bosetting av 90 flyktninger, i tråd med IMDis
daværende anmodning. Kommunen bosatte 50
personer i 2016 og er i ny anmodning fra IMDi bedt
om å bosette 25 i 2017.

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet skal gi
økt kunnskap om situasjonen til de vanskeligstilte
gruppene på boligmarkedet, samt sikre en boligmasse som er bedre tilpasset målgruppens behov.
Rælingen deltar i Husbankens by- og tettstedsprogram i perioden 2016-2020. NIBR (By- og
regionforskningsinstituttet) utarbeidet en foranalyse
høsten 2016, som vil danne noe av grunnlaget for
videre arbeid i programmet og med evalueringen av
revisjonsbehovet på gjeldende boligsosiale plan.
Tverrfaglig boligsosialt kickoff ble avholdt i
desember 2016.
Foranalysen fra NIBR viser at de områder
kommunen selv har identifisert som boligsosiale
innsatsområder samstemmer med NIBR sine
vurderinger. Områder som er spesielt trukket frem
er boligfremskaffelse, boligsosiale hensyn i arealog samfunnsplanlegging, bedre utnyttelse av
kommunens egne utleieboliger ved god gjennomstrømming, lite tomgang og godt vedlikehold,
ytterligere forbedringer av samarbeidslinjer i
dagens organisering, effektive og innovative
fremskaffelsesstrategier samt økt bruk av startlån.
Kommunen skal i 2017 utarbeide felles handlingsog aktivitetsplan for det boligsosiale området
(plankrav ifb. deltagelse i kommuneprogrammet).
Arbeidet med å utvikle et systematisk og
kunnskapsbasert folkehelsearbeid er i gang.
Folkehelseoversikt 2015 skal gi grunnlag for videre
planlegging framover. Vi har noen utfordringer
spesielt innenfor oppvekst, skole og levekår. Den
løpende årlige oversikten innarbeides i kommunens
årsberetning (første gang i årsberetning for 2015),
og skal bidra til å sikre oppdatert kunnskap.
Oversiktsarbeidet er under videreutvikling og skal
ha en god integrering i vårt plan- og styringssystem.
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Oversikt styringsindikatorer

Se eget vedlegg for en nærmere beskrivelse av de enkelte indikatorene.
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Utbygging, transport og klima

Utviklingsarbeid i perioden
Den regionale planen for areal og transport i Oslo
og Akershus ble vedtatt i slutten av 2015 og har et
handlingsprogram for oppfølging de første fire
årene. Oppfølging av handlingsprogrammet har
stått sentralt på ulike regionale arenaer og i
overordnede myndigheters tilbakemelding på lokale
planer.
Det er videre startet en rekke prosesser med
bakgrunn i handlingsprogrammet. Utvikling av
bybåndet, definering av Fjerdingby som et prioritert
tettsted og fastsettelse av grense mellom områder
hvor det i utgangspunktet kan bygges og områder
det ikke kan bygges er, og vil være, viktige
oppfølgingsprosesser for Rælingen.
Det er også utarbeidet mobilitetsanalyser for
delregionene i Akershus og igangsatt en
konseptvalgutredning for kollektivtransport på
Nedre Romerike. Sammen med de øvrige
kommunene i SNR (Samarbeidsrådet for Nedre
Romerike) deltar vi med et prosjekt i Byregionprogrammet (Utviklingsprogram for byregioner).
Prosjektet har to hovedtema: Næringsutvikling for
kommunen på Nedre Romerike som skal ende opp
i en felles næringsstrategi for kommunen og by- og
regionutvikling der hovedfokus blir å følge opp
regional plan for areal og transport.
Arbeidet med områderegulering for Fjerdingby har
pågått siden 2015. 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.
I 2016 har fokus for arbeidet vært å utarbeide et
forslag til reguleringsplan, hvor de nye funksjonene
og formålene i sentrumsområdet plasseres inn i en
planlagt struktur. Grunneierinteressene og
kommunens planmyndighet har jobbet tett for å få
utarbeidet et godt forslag til reguleringsplan for
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kommunens nye sentrum og tilliggende
boligbebyggelse. Arbeidet har blant annet omfattet
utforming av bygningsformer og plasseringer,
dimensjonering av torg, sikre gode gangvei og
veiforbindelser til området, samt kartlegge
nødvendig grunnopparbeiding og VA-tiltak. I 2016
har Fjerdingby sentrum tatt form på tegneblokken,
og forslaget skal behandles våren 2017, med en
planlagt byggestart i 2018.
I januar 2016 vedtok kommunestyret at det skal
utarbeides områderegulering for Hansefellåsen.
Kommunen har inngått avtale med privat utbygger
som skal utarbeide områdeplanen. Kommunen har
vedtatt 6 detaljreguleringsplaner i 2016.
Reguleringsplan for Borgensberget var en av disse.
Planen legger opp til fortetting med blokker innenfor
eksisterende småhusbebyggelse nært Lillestrøm og
forutsetter utbygging av manglende fortau langs
Torvavegen.
Kommunen startet arbeidet med barnetråkkregistrering i november 2016. Elever ved Fjerdingby
skole deltok på den første registreringen. Resultatet
er spesielt interessant med tanke på
reguleringsarbeidet på Fjerdingby og hvordan
barna ferdes og bruker området i dag.
Kommunen har i forbindelse med kommunedelplan
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kartlagt og
verdsatt kommunens friluftsområder. En tilsvarende
kartlegging med tilhørende kunnskapsgrunnlag er
utarbeidet for kommunens kulturminner i
forbindelse med kommunedelplan kultur og
kulturmiljøer. Videre er kommunen hule eiker er
kartlagt og gitt verdi. Det er også sendt ut
informasjon til grunneiere og naboer om trærnes
verdi og hvordan trærne best kan ivaretas. Dette
bidrar til et viktig og bedre kunnskapsgrunnlag for
kommunen og vil bidra til en systematisk vurdering
av disse verdiene i planlegging.
Kommunedelplan klima og energi ble vedtatt av
kommunestyret i august 2015. 2016 er således det
første hele kalenderåret planen har virket.

For å følge opp planen ble det vedtatt som eget
tiltak at det skulle opprettes et internt nettverk for
klima og energi, som skulle bestå av deltagere fra
de enhetene som hadde tiltak som skulle følges
opp i planen. Nettverket har fungert siden høsten
2015. Det ble høsten 2016 gjennomført en
evaluering av nettverket. Med bakgrunn i
evalueringen blir det gjort endringer i kommunens
systematiske arbeid med natur og miljø, det blir
også utarbeidet en generell anbefaling for
oppfølging av kommunens kommunedelplaner på
bakgrunn av denne.
I 2016 ble det utarbeidet et klimagassregnskap og budsjett for Rælingen kommune på 2015-tall.
Regnskapet viser at kommunens egen virksomhet
har store utslipp knyttet til oppføring og vedlikehold
av bygningsmasse og anlegg, samt til innkjøp og
forbruk. Videre viser regnskapet at utslipp fra
transport er den største utslippskilden når man ser
på direkte utslipp fra kommunen. I forbindelse med
klimagassregnskapet ble det utarbeidet en oversikt
over kommunens bilpark med tilhørende utslipp.
Hjemmetjenesten har, som en pilot for kommunens
målsetting om økt bruk av utslippsfri transport,
leaset to elbiler.
I forbindelse med områdereguleringsplanen for
Fjerdingby sentrum er det i 2016 også gjennomført
et forprosjekt for etablering av et nærvarmeanlegg
basert på geoenergi, som vil forsyne Fjerdingby
med fornybar energi. For byggene på Løvenstad;
Løvenstadtunet og Løvenstad Ungdomsskole har
kommunen i 2016 inngått en avtale med Akershus
energi om leveranse av fjernvarme. Disse byggene
vil dermed også fra 2018 driftes på fornybar energi.
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Forprosjektet i klimatilpasning, som har foregått
siden 2015, ble ferdigstilt. Utredningens
anbefalinger ble innarbeidet og vedtatt i forbindelse
med Tilstandsrapport natur og miljø 2016. Det er
også i 2016 jobbet med å utrede ulike muligheter
for kommunen til å ta i bruk et miljøledelsessystem.
Utredningens konklusjoner og anbefalinger vil bli
presentert i Tilstandsrapport natur og miljø 2017.
Det ble gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i
forbindelse med utarbeidelse av kommunens
helhetlige beredskapsplan. Ved flere av
hendelsene som inngikk i analysen var vær og
endring i klima satt som årsak til at hendelsen ble
utløst. Det vil fremgå av rapporten som kommer i
2017 hvordan analysen skal følges opp i
kommunen.
Tilstandsrapport natur og miljø ble for første gang
vedtatt i 2015. 2016 var således det første hele
kalenderåret rapportens anbefalinger skulle følges
opp. Det er blant annet, som en oppføling av
rapporten, gjort en gjennomgang av kommunens
myndighet og plikt i henhold til forurensningsloven
med utarbeidelse av utkast til rutiner for
forurensning- og forsøplingssaker. Det er også
jobbet systematisk med kommunens ansvar etter
naturmangfoldloven. Blant annet ble det i 2016
gjennomført workshop i hvordan natur skal ivaretas
i saksbehandling og i egne prosjekter og tiltak som
kan komme i konflikt med denne.
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Status styringsindikatorer

Se eget vedlegg for en nærmere beskrivelse av de enkelte indikatorene.
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Organisasjon og tjenesteutvikling

Utviklingsarbeid i perioden
Tjenesteutvikling
Fleksible tjenester med tidlig innsats skal bidra til
helhetlige pasientforløp med brukerfokus, slik at de
reelle behovene møtes på en faglig forsvarlig og
bærekraftig måte. Det er av stor betydning å få til
god koordinering av tjenester til brukere med
komplekse og sammensatte behov. For å få til dette
må tjenestene ha god kjennskap til hverandre, gode
rutiner for samarbeid og gode holdninger.
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 har et langsiktig
og overordnet perspektiv som skal sikre at
kommunen oppfyller sin plikt og er forberedt til å gi
innbyggerne det tjenestetilbudet det er behov for.
Det er utarbeidet mål og strategier for planperioden
som gir føringer for andre temaplaner og strategier i
helse og omsorg. Oppfølging av planen inngår i en
årlig tilstandsrapport som ble utviklet for første gang
og vedtatt i kommunestyret 19. oktober 2016.
Demensplan 2016-2026: Det profesjonelle
medmennesket ble vedtatt i kommunestyret 15. juni
2016 og legges til grunn for arbeidet med å
videreutvikle demensomsorgen i Rælingen. Det er
valgt 5 strategier for planperioden med tilhørende
tiltak, som er i tråd med dagens nasjonale føringer
knyttet til demensomsorg og satsningsområdene i
Helse- og omsorgsplan 2015-2026. Planen skal
blant annet bidra til en sømløs tiltakskjede tuftet på
det helhetlige personorienterte pasientforløpet for
personer med demens, deres pårørende og
omsorgspersonell.
Gjennom 2016 økte 67 ansatte i
Institusjonstjenesten sin kompetanse om
demenssykdom gjennom Demensomsorgens og
Eldreomsorgens ABC. Ansatte fikk kunnskap om
miljøbehandling som skal bidra til aktiviteter i
hverdagen med utgangspunkt i pasienten sine
behov.
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Det ble gjennomført pårørendeskole og
samtalegrupper for pårørende til personer med
demens. I tillegg ble det gjennomført mange
individuelle samtaler med pårørende og pasienter.I
november 2016 ble 32 skjermede langtidsplasser til
personer med demenssykdom åpnet på nye
Løvenstadtoppen, en utvidelse av Løvenstadtunet.
14 pasienter fra Solstua ved Fjerdingby
omsorgssenter og 13 pasienter fra Skjermet enhet
flyttet inn. Dagsenterkapasiteten ble utvidet.
Kostnadene på institusjonsplassene og i heldøgns
omsorgsboliger er høyere enn mange vi
sammenlikner oss med. Det vil igangsettes en
utredning for å redusere kostnadene og beholde
kvaliteten i tjenestene.
Konseptvalgutredning helsehus for voksne
Fjerdingby omsorgssenter med drift av korttids- og
langtids sykehjemsplasser er planlagt erstattet med
nytt bygg. Dagens drift av korttids-, rehabiliteringsog avlastningsplasser må erstattes. Disse kan
samlokaliseres med andre tjenester for å gi
innbyggerne et tverrfaglig, helhetlig og koordinert
tilbud i tråd med nasjonale føringer og god
ressursutnyttelse. Det gjennomføres en
konseptvalgutredning som skal gi grunnlag for
hvilken sammensetning av tjenester som er
formålstjenlig i nytt helsehus for voksne.
Evaluering av vår bruk av interkommunalt
samarbeid
Det er igangsatt en evaluering av pågående
interkommunalt samarbeid om Kommunal Akutt
Døgnenhet (KAD) og Lindrende enhet.
Evalueringen skal ta utgangspunkt i erfaringer
knyttet til vår bruk av tjenestetilbudene. Dette er
også en del av grunnlaget for vurderinger av
tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne.
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Utvikling av faglige team med ambulant virksomhet
Det er gjennomført en kartlegging av dagens to
faglige ambulante team (Demensteam og
Innsatsteam) og utarbeidet en anbefaling om
hvordan modellen kan videreutvikles for å oppnå et
bredere og mer samordnet tilbud og bedre
ressursutnyttelse. Dette er også oppfølging av
evalueringen av fysio- og ergoterapitjenesten i
2015, samt en del av grunnlaget for vurderinger av
tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne.
Alternativ organisering av koordinatorrollen
Det er gjennomført en kartlegging av dagens
organisering av koordinatorrollen og utarbeidet en
anbefaling om videreutvikling. Tre alternativer er
fremstilt og risikovurdert. Det anbefalte forslaget
innebærer en løsning med både tjenesteytende
fagtjeneste som koordinator og en mer profesjonell
koordinator i de komplekse og uavklarte sakene.
Dette er også en del av grunnlaget for vurderinger
av tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne.
Forebyggende hjemmebesøk eldre 80 år
Rælingen kommune har etablert et system for
forebyggende hjemmebesøk til innbyggere som
fyller 80 år i 2016, som hittil ikke mottar kommunale
tjenester. En fysioterapeut med master i
rehabilitering har vært ansatt i en 20%
prosjektstilling. Tiltaket videreføres.
Plan mot vold i nære relasjoner
SafiRutvalget har ansvar for oppfølgingen av plan
mot vold i nære relasjoner og tiltak, mens hver
enkelt enhet har ansvar for gjennomføring av egne
oppgaver knyttet til plan og tiltak. Planen er en del
av det generelle tverrfaglige samarbeidet i
kommunen.
Temaplan for tjenester i avdeling psykisk helse og
rus
Boligsosialt enhetslederforum definerte grensesnitt
mellom boveiledning og bo oppfølging hos THO,
Nav og vår avdeling. Som følge av dette endret
tjenesten navn til bo oppfølgertjenesten. De nye
samarbeidsrutinene med eiendomsenheten er
implementert. Avdelingen jobber strukturert for å
unngå utkastelser i tett samarbeid med
boligkonsulent THO og eiendomsenheten. Norumlia
er videreutviklet til treningsleiligheter med klare
kriterier og delvis stasjonær bemanning.
Flere av avdelingens brukere benytter seg av
aktivitetstilbudet til Kirkens bymisjon i Lillestrøm.
Det er etablert et godt samarbeid med Nav, og
psykologtjenesten er godkjent som
førstelinjebehandling. Det gjennomføres flere
gruppetilbud som skal bidra til brukere skal klare å
opprettholde aktivitet.

Dette er eksempelvis KID (Kurs i
depresjonsmestring) og KIB kurs (Kurs i å mestre
belastninger). Avdelingen har utdannet flere IMR
terapeuter og tilbyr både individ og gruppetilbud
med fokus på tilfriskning og mestring.
Avdelingen har etablert egen psykologtjeneste. Det
er iverksatt fag- og brukerforum, flytprosedyrer,
evalueringsverktøy og avdelingen har sterkt fokus
på internkontroll. Det er rekruttert flere nye
medarbeidere med høy spisskompetanse og flere
ansatte har gjennomført videreutdanninger for å
sikre avdelingen nødvendig kompetanse. Det er
inngått avtale om gjensidig hospitering med
spesialisthelsetjenesten. Det er mange studenter
som gjennomfører praksis i avdelingen på nivå
videreutdanning.
Det er opprettet tett dialog og samarbeid med andre
kommuner, spesialisthelsetjeneste, THO og andre
samarbeidspartnere gjennom felles fagdager,
instansmøter, ansvarsgrupper, hospitering,
ledersamarbeid (Systemperspektiv) og klinisk
samarbeidsforum (individsaker).
Strategi flyktninger
Flyktninge- og inkluderingstjenesten bruker
strategiene som er beskrevet i Strategi for mottak
og inkludering av flyktninger i sitt daglige arbeid
med bosetting. Avdelingen samarbeider tett med
mange enheter og avdelinger, særlig med
eiendomsenheten opp mot bosetting,
rådmannskontoret/Norasonde opp mot
introduksjonsprogrammet, forebyggende
helsetjenester opp mot helse og barnevernet ift
bosetting av enslige mindreårige.
Strategi for velferdsteknologi
Det er etablert en tverrfaglig ressursgruppe, med
deltagere fra hver enhet, som benyttes til å
koordinere og planlegge tjenesteutvikling i samsvar
med gjeldende strategi for kommunen.
Ressursgruppen skal avdekke mulighetsrommet
som velferdsteknologi gir på bakgrunn av
kompetanse om behov og mulige
velferdsteknologiske løsninger.
Det er etablert trådløst nettverk på de aller fleste
kommunale bygninger, slik at velferdsteknologiske
løsninger kan benyttes som en naturlig del av
tjenestetilbudet, både for ansatte og brukere.
For å sikre at vi har rett kompetanse og et godt
beslutningsgrunnlag for våre velferdsteknologiske
satsninger, samt at vi inkluderes i utviklingen av
velferdsteknologi, er det etablert flere konkrete
samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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Ulike prosjekter knyttet til velferdsteknologi er
gjennomført, blant annet varlingsanlegg på
institusjon inkl. posisjonering, mobile løsninger
knyttet til pasientjournal, sensorteknologi,
overvåkningsteknologi, gaming for eldre og
robotstøvsugere/vaskere.
Det er i 2016 gjennomført en konseptvalgutredning
for kommunens nye bygg i sentrum, som fastslår at
kommunen skal etablere et bygg som vil inneholde
lokaler til nytt bibliotek, ungdomsklubb,
helsestasjon, ppt, barnevern, kulturskolen samt
foreninger og organisasjoner. Kommunens bygg vil
være et viktig bidrag for å nå målsetningen i
kommunedelplanen om mangfold i aktivitet og en
felles møteplass.
Strategi for skoleeier 2015-2018 ble vedtatt i juni
2015. Beskrivelser av gjennomførte tiltak og
aktiviteter og prioritering av videre arbeid inngår i
de årlige tilstandsrapportene for grunnskole.
Oppfølgingsperiodene av de strategiske
prioriteringene følger skoleåret slik at kalenderåret
2016 både omfatter deler av første og andre års
oppfølging.
I denne perioden har tiltak og aktiviteter innenfor de
tre hovedstrategiene tidlig innsats, en aktiv og
utviklingsorientert skoleeier og skolene som
organisasjoner vært særlig knyttet til:
-

-

-

Kompetansearbeid for lærere,
nøkkelpersoner og ledere
Sammenheng og progresjon barnehage og
skole, blant annet gjennom
kompetansearbeid på tvers
Skoleeiers resultatoppfølging
Skoleeiers dialog med skolenes
ledergrupper om kvalitetsutvikling og
fortsatt utviklingstrykk knyttet til sentrale
områder fra Prosjekt rælingsskolen
Innføring av standard for første
leseopplæring
Systemsamarbeid mellom skole og enhet
familie og helse / PPT
Organisering, lederroller og nøkkelroller i
enhetene
Implementering av nye fagadministrative
verktøy som skal bidra til mer
hensiktsmessige og arbeidsbesparende
prosesser

Kompetanseplan for rælingsskolen gjelder for ett år
om gangen og rulleres årlig. Den er knyttet opp mot
Strategi for skoleeier 2015-2018.Skolene melder
inn behov for videreutdanning og etterutdanning i
forkant av 1. februar hvor søknadsportalen for
søknader om videreutdanning i statlig regi blir
tilgjengelig.
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I 2016 hadde Rælingen kommune 20 lærere på
statlige videreutdanningstilbud og 3 ledere på
rektorskole/master i skoleledelse. Det foregår
læring i diverse nettverk gjennom året. Fagforum
for alle ansatte i rælingsskolen gjennomføres to
ganger hvert år, med faglige bidrag fra egne krefter
samt bidragsytere fra skolens samarbeidspartnere i
kommunen. Det ble gjennomført et
kompetanseprogram over 6 dager for fagarbeidere
og assistenter i barnehage og SFO, med tema
«språk og leseutvikling».
Kompetanseplan for kommunale barnehager
gjelder for ett år av gangen og går fra høst 2016 til
vår 2017. I 2016 er det jobbet aktivt med
rekruttering av pedagogiske ledere. Arbeidet har
resultert i at vi har færre pedagogiske ledere med
dispensasjon fra utdanningskravet enn tidligere år.
Det foregår kontinuerlig kompetanseheving
gjennom faste nettverk og samarbeidsarenaer for
aktører med oppdrag i barnehagene. ICDPkollegaveiledning er gjennomført, det samme er
veiledning for nyutdannede pedagoger og ansatte
med dispensasjon fra utdanningskravet, samt
assistentskole.
Alle de kommunale barnehagene har jobbet med
utviklingsarbeid knyttet til lek, læring og pedagogisk
ledelse. I 2016 deltok nesten alle barnehagene i
kompetanseprogram for språk- og leseutvikling.
Dette var et program med 6 samlinger knyttet til
utviklingsarbeid i egen enhet.
For første gang var det i 2016 mulig for
pedagogiske ledere å søke videreutdanning
gjennom utdanningsdirektoratet. Rælingen har èn
deltaker på dette tiltaket. Det var ingen nye
deltakere på styrerutdanning, TIB eller ABLU i
2016, men vi har flere deltakere som er på 2., 3. og
4. året i disse utdanningene.
I «Hovedplan Vann og Avløp» vedtatt 26.08.15
legges det frem tre hovedmål for planperioden.
Mål 1. Vanntapet reduseres til 25% i løpet av
planperioden. Status er pr 1.1.17 ca. 25% som
gjennomsnitt gjennom året 2016. Spesifikke tiltak i
2016 er intern opplæring av lekkasjelytting og
utbedring. Og planmessig utskifting av
vannledninger.
Mål 2. Redusere innlekking av fremmedvann på
spillvannsnettet slik at brutto spesifikk
avløpsmengde levert til NRA IKS reduseres med
16%. Det ble funnet konkrete større innlekkinger
som ble utbedret eller planlagt utbedret i 2017.
Planmessig utskifting av avløpsledninger.
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Mål 3. optimalisere overvåking og driftsrutiner.
Arbeidet med internkontrollen har medført nye
skriftlige driftsrutiner. Ny IK implementeres fra
2017.
Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg ble
vedtatt 18. november 2015. I 2016 ble det jobbet
med alle delmålene i planen.
Mål 1: Kjøre opp en høyere andel løyper i
vintermånedene, og informere tydeligere om
hvilken prioritering de ulike løypene har. Vinteren
2016 var snøfattig, men det ble høsten 2016 anlagt
snøproduksjonsanlegg for langrennsarenaen, noe
som er starten på et bedre langrennstilbud i
Marikollen. Det har også blitt jobbet med en
prioritering av hvilke traséer man ønsker
videreutviklet, noe som er samkjørt med
kommunedelplanprosessen. Det har blitt større
fokus på å informere ut til publikum i de korte
periodene det har vært greie skiforhold.
Mål 2: Utvikle samarbeidet med det frivillige slik at
arbeidet blir mer koordinert, og samtidig etablere
bedre rutiner for drift av idrettsanlegg og
friluftslivsområder. Et kontinuerlig arbeid, som blant
annet inneholder revidering av driftsavtaler med lag
og foreninger.
Mål 3: Utvikle tilgangen til Nitelva og Øyeren. Det
har gjennom kommunedelplanen blitt arbeidet med
hvilke brygger man skal jobbe mer med for å
forbedre tilgangen til Nitelva og Øyeren.
Mål 4: Utvikle de statlig sikrede friluftsområdene i
tråd med forvaltningsplanene. Forvaltningsplanene
revideres årlig og det søkes også årlig om midler til
tiltak i disse områdene.

Strategier for KUB (kulturskole, ungdomshus og
bibliotek) ble vedtatt i juni. Eget vedtak
om vurdering av samlokalisering av KUB i nytt
sentrum. Sambruk forutsetter et godt samarbeid, og
vi vil derfor teste ut et forpliktende faglig og
personellmessig samarbeid.
 Det er testet ut et faglig samarbeid mellom
bibliotek, kulturskole og allmennkultur som
har resultert i Barnerekka, et lørdagstilbud
til småbarnsfamilier.
 Ungdomshuset ligger nå administrativt
under biblioteket, for å forsterke
samarbeidet mellom disse to tjenestene og
som en forberedelse til delvis
samlokalisering i nytt sentrumsbygg.
 Biblioteket har inngått samarbeidsavtale
med grunnskolen. Det er en stigende trend
i blant grunnskolene i behovet for bokprat,
besøk i forbindelse med leseprosjekter,
bokkasser og hjelp til skolebibliotek.
 Arbeidet med å utvikle en
samarbeidsavtale med Rælingen vgs er
igangsatt.
 Biblioteket har hatt stor suksess med
lørdagsåpent.
 Ungdomshuset prøver ut nye åpningstider
– det er blant annet startet med
fredagsåpent en gang pr mnd.
 Arbeid med utvikling av lokale fagplaner i
kulturskolen er påbegynt. Lærere har holdt
kurs på 2 kursdager på lærende nettverk,
selv om det er et stykke igjen til målet om
få til et lærende nettverk for kunstfagene i
skolen.

Mål 5: Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder, samt kartlegging og utvikling av
øvrige grøntområder. Prosjektet med ‘kartlegging
og verdsetting av friluftsområder’ ble i all hovedsak
ferdigstilt i 2016, og dette vil legges på
naturbase.no i løpet av året. Det pågår en
kartlegging av øvrige grøntområder.
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Kompetanse
Overordnet kompetansestrategi for Rælingen
kommune ble vedtatt høsten 2015, og skal gi et
godt vurderingsgrunnlag for satsing på
kompetanseutvikling fremover. Under skisseres
ulike kompetansehevingstiltak som alle er i tråd
med strategien.
Kvalitet i helse- og omsorgstjenester har direkte
sammenheng med tjenesteyters kvalifikasjoner,
kunnskap og holdninger. Systematisk
kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell,
i takt med innbyggernes behov og nasjonale
føringer, skal sikre bærekraftige og faglig
forsvarlige tjenester av god kvalitet. Det er
nødvendig med nye faglige tilnærminger og nye
arbeidsmetoder for å kunne dekke behovene
framover.
Kommunen søker årlig om kompetanse- og
innovasjonstilskudd i tråd med regjeringens
kompetanse- og rekrutteringsplan, for å øke andel
med høgskole- og fagutdanning, skape større faglig
bredde og legge til rette for internopplæring. I 2016
har 212 personer i helse og omsorg fullført
opplæring/utdanning og 226 er underveis i
opplærings- og utdanningsforløp. Det er for tiden 7
løpende lærekontrakter knyttet til
helsefagarbeiderutdanningen i kommunen.
Det gjennomføres arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning,
barnehagelærerutdanning på deltid, og
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for flere
ansatte. Tiltakene er forankret i egen
kompetanseplan for barnehagene. I tillegg ble det
fra 2016 tilbudt videreutdanning for pedagogiske
ledere i barnehagene – slik det i flere år har vært
for lærere. Vi har 3 deltakere som startet på dette i
2016, og valg av tema ble gjort utfra prioriterte
områder i kompetanseplanen. Vi hadde også 1
deltaker som fullførte nasjonal styrerutdanning i
2016.
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Våren 2016 har totalt 15 lærere fullført
videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk,
ledelse, og grunnleggende leseopplæring. 12 av
disse tok dette for å fylle kompetansekravene i
matematikk, norsk og engelsk. Høsten 2016 har
totalt 22 lærere startet opp med videreutdanning
innen matematikk, norsk, engelsk og norsk som
andrespråk. 20 av disse for å fylle
kompetansekravene i matematikk, norsk og
engelsk.
Nytt i 2016 var at det ble gjennomført fagforum for
alle ansatte i rælingsskolen to ganger, med bidrag
fra interne krefter i skolen og fra
samarbeidspartnere i kommunen. Dette vil bli
gjennomført årlig fremover.
Det ble videre gjennomført et kompetanseprogram
for SFO og barnehage for assistenter og
fagarbeidere om språk og leseutvikling.
Skoleåret 2015/2016 arrangerte Rælingen
kommune i samarbeid med Strømmen
videregående skole to teorikurs, ett i barne- og
ungdomsarbeiderfaget og ett i helsearbeiderfaget.
Totalt deltok 44 assistenter som er ansatt i
kommunen på kursene. Dette la grunnlaget for at
de kunne bestå teoriprøven som kreves før man
kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. I
løpet av høsten 2016 hadde 34 av disse 44 bestått
teoriprøven og 11 bestått fagprøven. Noe av
årsaken til at ikke flere har bestått fagprøven er at
det har vært lang ventetid hos fylkeskommunen for
å få dato for gjennomføringen. Målet med tiltaket er
å øke andelen fagarbeidere, noe vi har lyktes med.
På slutten av 2016 ble det utarbeidet rutine for bruk
av kompetansefondet i Rælingen kommune. Alle
ansatte fikk muligheten til å søke om midler til
kompetansehevende tiltak. Dette ble gjort kjent på
intranett og til enhetsledere per e-post i november.
Det ble gjennomført drøftingsmøte med de
tillitsvalgte for vurdering av søknadene. Det ble
innvilget 17 individuelle tiltak og 2 gruppetiltak.
Totalt ble det innvilget å bruke kr 2 234 430,- av
fondet fra og med 2017.
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Organisasjonskultur
Rælingen kommune skal preges av en
organisasjonskultur som er basert på helhetsforståelse, levende verdigrunnlag og felles mål.
Over tid har det vært fokus på utvikling av
helhetsforståelse og felles forståelse av mål
gjennom resultatstyring. Verdigrunnlaget holdes
frem i alle sammenhenger, og står sentralt i
lederopplæring og opplæringen av nyansatte.
Oppdraget Helhet i ledelse skal tydeliggjøre
ledernivåene og lederrollene i Rælingen kommune,
og resultatet skal utdype og konkretisere
organiseringsprinsippene i Arbeidsgiver- og
organisasjonsplattformen (AOP). Arbeidet med
oppdraget ble i 2016 spesielt rettet mot
avdelingsledernivået som var en sentral del av
oppfølgingen etter organiseringsevalueringen i
2015. Oppdraget omfattet også organisering av
underliggende ledelses-, stabs- og støttebehov.
Det ble gjennomført to deloppdrag innenfor helse
og omsorg i turnusavdelinger og skoleområdet.
Oppdragene innebar en kartlegging av de ulike
rammebetingelsene for avdelingsledere i heldøgns
turnusavdelinger og skole, og det er utarbeidet en
anbefaling som skal bidra til en tydeliggjøring av
ulike ledelsesnivåer og at kapasiteten til
avdelingsledere avstemmes i forhold til
organisasjonens forventninger.
Arbeidsgruppas anbefalinger som ble ferdigstilt i
desember 2016, blir fulgt opp med en
forankringsprosess med enhetslederne våren 2017
før endelig beslutning foreligger i mai.

Intranettsiden Best på ledelse ble lansert i februar
som et resultat av arbeidet med revitalisering av
Rælingen kommunes lederambisjoner. Nettsiden
tydeliggjør ambisjonen best på ledelse og synliggjør
hva god ledelse er i vår organisasjon. Nettsiden er
også en ressurs for ledere og et verktøy for
lederutvikling.
Intranettsiden Utvikling ble lansert i
september. Nettsiden gir informasjon om
pågående utviklings- og endringsarbeid av større
og mindre omfang.
De nye intranettsidene inngår i organisasjonens
arbeid med internkommunikasjon. Intern- og
lederkommunikasjon har hatt tydelig fokus gjennom
året og det er utviklet flere kommunikasjonsverktøy.
Det ble prøvd ut flere nye arenaer for veiledning,
refleksjon og læring på tvers av enhetene gjennom
året. Oppslutning og evaluering tydeliggjorde at det
var interesse og behov for den videreføringen som
ble besluttet.
Digitale løsninger i tjenesteproduksjonen blir stadig
viktigere, og selvbetjeningsløsninger tas i økende
grad i bruk. Via kommunens hjemmesider kan
innbyggere benytte seg av døgnåpne løsninger for
ulike søknader og annen kommunikasjon med
kommunen. Servicetorget har for eksempel etablert
chat-funksjon via hjemmesiden, slik at de som har
spørsmål kan kommunisere «live» med en av
konsulentene. Utviklingen av digitale tjenester vil
vokse kraftig i tiden fremover, og det er besluttet å
utarbeide en digitaliseringsstrategi for kommunen.
Det er i 2016 jobbet med å utvikle en ny
kommunikasjonsplan for 2017-2020. Det har vært
gjennomført arbeidsmøter om innhold, forankring
og høringer. Planen ventes behandlet i
kommunestyret første halvår 2017.
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Status styringsindikatorer

Se eget vedlegg for en nærmere beskrivelse av de enkelte indikatorene.
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Øvrig rapportering
2014

Likestilling og inkluderingsarbeid

Antall ansatte
Antall årsverk

2014
1069
871,4

2015
1088
890,0

2016
1135
937,9

Gjennomsnitt alle
stillinger
Gjennomsnitt
deltidsstillinger
Antall årsverk
100%

2015

2016

81,82 % 82,26 % 83,09 %
55,70 % 55,48 % 55,87 %
629

649

700

Kilde: Visma HRM

Kilde: Visma HRM

Antall årsverk pr. 31.12.2016 er 937,9. Dette er en
økning på 47,8 fra året før. Den største økningen er
innen skoler og helsesektoren. I tillegg er antall
timelønnede årsverk 96, det samme som i 2015.
Antall ansatte pr. 31.12.2016 er 1135, en økning på
47 fra 1088 pr 31.12.2015.

Andelen ansatte som innehar deltidsstillinger
endres lite fra år til år, men satsingen på
heltidskultur har bidratt til en liten økning i
gjennomsnittlig stillingsstørrelse. I 2016 hadde 71
% av de mannlige ansatte 100 % stillinger, mens 59
% av kvinnene jobbet fullt. Gjennom prosjektet
«Sammen om en bedre kommune», som ble
avsluttet i 2015, har kommunen fokusert på
kompetanse og uønsket deltid. Det er jobbet med
alternative turnusordninger som vil gjøre det lettere
å få ansatte over i større stillinger, samt at det er
innført en rutine å lyse ut ledige stillinger internt for
at ansatte skal kunne øke sine stillingsstørrelser.
Men vi ser fortsatt en trend om at kvinner ønsker å
jobbe redusert. Uønsket deltid er en utfordring for
svært få av våre ansatte.

I kommunens ansettelsesreglement legges det vekt
på rekrutteringsetikk og likestilling. Våre ledere får
opplæring i gjeldende lov- og avtaleverk
vedrørende likestilling og diskriminering i
rekrutteringsprosessen. Kommunen oppfordrer til
positiv særbehandling der dette er tillatt, spesielt i
forsøk på å rekruttere menn i kvinnedominerte yrker
og i yrker med omsorg for barn.
79 % av kommunens ansatte er kvinner. Dette tallet
har vært uforandret de siste årene. Det er liten
endring fra år til år på andel kvinner og menn fordelt
på alder. Hvis vi ser på kvinner og menn fordelt på
tjenesteområder ser vi at det er i barnehagene samt
helse og sosial det er lavest andel menn, men også
i skoler/SFO er det nesten 4 ganger flere kvinner
enn menn.
Arbeidsgiver fokuserer på likestilling i personalpolitiske satsinger. Videre har vi en likestillingsfilosofi i blant annet permisjonsreglementet hvor det
stilles forventninger til at ansatte med barn fordeler
fravær knyttet til barneomsorg jevnt mellom seg og
evt. den andre foreldrepersonen. Dette handler
først og fremst om likestilling i hjemmet.

I løpet av prosjektperioden i «Sammen om en
bedre kommune» økte gjennomsnittlig
stillingsstørrelse noe, fra 80,0 % til 82,7 %. I 2016
har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt til 83,09 %.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant
deltidsansatte har og økt noe det siste året. Dette
viser at det fortsatt er fokus på heltidskultur. Dette
vises og i økningen i antall fulltidsstillinger, fra 649 i
2015 til 700 i 2016.
Det er en utfordring, ikke bare for Rælingen
kommune, men for hele samfunnet, at mange
kvinner jobber deltid. Satsingen på å redusere
uønsket deltid er derfor et viktig likestillingspolitisk
tiltak.
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Gjennomsnittslønn

2,5
2,7

2013

2014
2015
Kvinner
Menn

1,8

2,6

3,6
3,7

5,2
4,7

5,8

6,9

Gjennomsnittlig lønnsøkning

2012

2016

Kilde: Visma HRM

Kilde: Visma HRM

Tallene viser prosentvis utvikling i gjennomsnittlig
lønnsøkning for alle ansatte som har vært ansatt
gjennom hele året.

Gjennomsnittslønn for kvinner har hele tiden ligget
under gjennomsnittslønn for menn, men forskjellen
er redusert siden 2012. I 2016 utgjør
gjennomsnittslønnen for kvinner 95,3 % av
mennenes gjennomsnittslønn, mens den i 2012
utgjorde 92,6 %.

Av kommunens lønnspolitikk fremgår det at
likeartede stillinger i utgangspunktet skal ha lik
lønn, og at det skal være samsvar mellom ansvar
og lønn. Lønnspolitikken skal være forutsigbar og
omfatte alle ansatte. Majoriteten av kommunens
ansatte har en lønnsplassering i henhold til
gjeldende tariffavtaler.
Kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede
gruppene hvor det ikke er krav om utdanning /evt.
høyskoleutdanning. Dette synliggjør utfordringene
kommunen har med å få ansatt flere menn spesielt
innen pleie og omsorg, barnehager og barneskoler.
I disse sektorene er andelen menn fortsatt svært
lav. I tillegg kan noe av forskjellen forklares i at det
ofte er menn som besitter stillinger innen tekniske
yrker som for eksempel ingeniører og IKT-fag. Her
må kommunen konkurrere med privat sektor om
arbeidskraft det er krevende å få tak i, og det bidrar
til økt lønnsnivå.
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Noen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
finnes fortsatt, og det skyldes dels at nyansatte
menn og kvinner har ulik utdanningsbakgrunn,
alder og ansiennitet, noe som selvsagt virker inn på
generelt lønnsnivå.
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Andel ansatte med innvandrerbakgrunn

Antall ansatte som potensielt kan ta ut AFP (62-65)
År Potensielle Faktiske
2014
37
10
2015
45
6
2016
53
8
2017
68
2018
84
2019
83
2020
89
2021
90

Kilde: Visma HRM
Kilde: SSB

Pr 31.12.2015 var andelen av befolkningen i
Rælingen med innvandrerbakgrunn 22,5 % og i
Akershus 18,8 %.
Rælingen kommune er opptatt av mangfold, og
oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke
på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk
bakgrunn. Vi tilpasser og tilrettelegger
arbeidsplassen for en rekke ansatte hvert år, basert
på den enkeltes behov og i tråd med arbeidsgivers
tilretteleggingsplikt.
Kommunens arbeidsgiverpolitikk legger til grunn at
ingen skal diskrimineres, og det vurderes som en
styrke å ha kvalifisert arbeidskraft som gjenspeiler
mangfoldet blant kommunens innbyggere.
Sammensetningen av våre ansatte bekrefter dette,
der 20,1 % har innvandrerbakgrunn pr 4. kvartal
2015.

31 % av de ansatte er 50 år og eldre, så det er en
økende andel ansatte som nærmer seg en alder
der AFP er et alternativ. Andelen ansatte som vil
kunne ta ut AFP øker kraftig de neste årene. F.eks.
vil det allerede om 5 år være 129 personer som har
mulighet til å gjøre det samme forutsatt at vi
beholder denne gruppen av våre ansatte i perioden
og at de for øvrig fyller kravene til å ta ut AFP.
Disse forholdene bidrar til at det er viktig for
kommunen å legge til rette for effektive og
målrettede seniorordninger slik at ansatte velger å
jobbe lenger fremfor å gå av med pensjon tidlig.
Dette er også et viktig mål i IA-avtalen. Som et ledd
i dette ble seniorpolitikken revidert i 2016.
Samtidig som en økende andel av de ansatte blir
seniorer, ser man at det for store utdanningsgrupper som barnehagelærere, lærere og
sykepleiere, utdannes langt færre enn det er behov
for. Det er derfor stor konkurranse om å rekruttere
ansatte fra disse utdanningsgruppene. Basert på
dagens sammensetning av ansatte, vil kommunen
ha et svært stort behov for nyrekruttering i årene
som kommer. Det blir også nødvendig med økt
fokus på intern kompetanseutvikling for å kvalifisere
ansatte til mer kompetansekrevende stillinger.
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På avdelingsledernivået er det en stor overvekt av
kvinner, noe som først og fremst skyldes at det er
flest av denne lederkategorien innen de deler av
virksomheten som er sterkt kvinnedominert. Også
blant enhetslederne er det et stort flertall kvinner.
Kommunen oppfordrer til positiv særbehandling
der dette er tillatt, spesielt i forsøk på å rekruttere
menn i kvinnedominerte yrker og i yrker med
omsorg for barn.

10,9

13,6

24,6

50,9

Andel årsverk fordelt på ledergrupper

Avdelingsleder

Enhetsleder
Kvinner

Menn

Kilde: Visma HRM

Gjennomsnittslønn fordelt på ledergrupper
(10) 769 600

(38) 715 100

(6) 625 200

(7) 573 000

Avdelingsleder
Kvinner

Gjennomsnittlig tjener menn i lederstillinger noe
bedre enn kvinner i lederstillinger. Dette skyldes at
det er flest menn i lederstillinger innenfor sektorer
som er sterkt konkurranseutsatt fra privat sektor.
Dette gjelder særlig innenfor tekniske yrker og IKT.
Innenfor samme sektor er det i praksis ingen
lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige
ledere. Dette er nedfelt i kommunens lønnspolitikk,
hvor det fremgår at likeartede stillinger i
utgangspunktet skal ha lik lønn, og at det skal være
samsvar mellom ansvar og lønn.

Enhetsleder
Menn

Kilde: Visma HRM

Under 29 år 30-39 år
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8,7

40-49 år
50-59 år
Kvinner Menn

1,9

4,1

6,5

18,8

1,9

6,4

8,0

20,1

23,5

Andel årsverk fordelt på alder

Over 60 år

Samtidig som en økende andel av de ansatte blir
seniorer, ser man at det for store utdanningsgrupper som barnehagelærere, lærere og
sykepleiere, utdannes langt færre enn det er behov
for. Det er derfor stor konkurranse om å rekruttere
ansatte fra disse utdanningsgruppene. Basert på
dagens sammensetning av ansatte, vil kommunen
ha et svært stort behov for nyrekruttering i årene
som kommer. Det blir også nødvendig med økt
fokus på intern kompetanseutvikling for å kvalifisere
ansatte til mer kompetansekrevende stillinger.
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Internkontroll og etikk
Kommunen benytter Kvalitetslosen som system for
å sikre internkontroll. Systemeier og -ansvarlig er
plassert i organisasjonsenheten.
Kvalitetsrådet er en tverrfaglig, intern arena som er
etablert for å bidra til rådmannens betryggende
kontroll med virksomheten. Kvalitetsrådet følger
derfor med på arbeidet med kvalitetssikring og
internkontroll i hele organisasjonen.
Det er fortsatt variasjoner i hvor godt system det er
for internkontroll i de ulike enhetene, men samtlige
enheter har gjennom 2016 etablert overordnet
system for internkontroll i egen enhet.
Avvikssystem er etablert i alle enheter, men er i
varierende grad i bruk. Bruk av avvikssystemet har
derfor vært i fokus gjennom 2016.
Digitaliseringen skaper nye muligheter, men også
nye trusler og risikoer. Nye IKT-løsninger innføres,
arbeidsmåter og rutiner endres og vi kommuniserer
og omgås på helt nye måter. For å imøtekomme
dette trusselbildet er offentlige virksomheter pålagt,
gjennom eForvaltningsforskriften §15, å ha en
internkontroll, styring og kontroll, på
informasjonssikkerhetsområdet, som baserer seg
på anerkjente standarder for styringssystem for
informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en
integrert del av virksomhetens helhetlige
styringssystem. Det er nødvendig at befolkningen,
næringslivet og politikerne har nødvendig tillit til en
digital forvaltning, derfor må forvaltningen ha
kontroll på risikoene.

I 2016 laget kommunen et styringsdokument, som
skal sikre god kontroll på informasjonssikkerheten,
kalt «System for informasjonssikkerhet i Rælingen
kommune». Dette styrende dokumentet er delt inn i
3 deler, som beskriver hvordan informasjonssikkerheten skal forvaltes i kommunen.
Dokumentets første del inneholder en styrende del
knyttet til ansvar, mål og prinsipper. Del to handler
om gjennomføring av det som er fastsatt i den
styrende delen, og del tre beskriver hvordan
informasjonssikkerheten skal kontrolleres. Lederne
har i 2016 fått i oppgave å implementere et system
for informasjonssikkerhet i sine tjenester, i tråd med
det som står beskrevet i styringsdokumentet. Dette
vil trygge nødvendig tillit til en digital forvaltning og
ivareta personvernet til kommunens interessenter,
ansatte og brukere av kommunens tjenester, på en
god måte.
«Retningslinjer for etisk praksis» og «casehefter for
ansatte og politikere» gjennomgås for alle
nyansatte, og er tema i opplæring av folkevalgte.
Relevante problemstillinger beskrives og danner
grunnlag for samtale og diskusjon i intern
opplæring.
Retningslinjene beskriver blant annet forhold knyttet
til etisk forvaltningspraksis, habilitet, gaver og
personlige fordeler, representasjon og reiser, god
yrkespraksis og behandling av informasjon.
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Sykefravær
Utvikling sykefravær

8,6

8,4

9,2

7,5

2012

2013

6,7

2014

2015

2016

Kilde: Visma HRM

Utvikling sykefravær utvalgte virksomhetsområder

Kilde: Visma HRM

Den norske folkehelsen har blitt stadig bedre, men
dette gjenspeiles i liten grad i sykefraværstallene
generelt i Norge. Vanlige forklaringer er blant annet
at Norge har en svært høy yrkesdeltakelse, at
kvinner utgjør nesten halvparten av de yrkesaktive
(kvinner har 70 % høyere sykefravær enn menn),
og at inkludering av arbeidstakere med ulike
helseutfordringer nødvendigvis vil bidra til å holde
fraværstallene på et visst nivå.
Andre påpeker at sykefraværstallene rommer mer
enn sykdom i strengt biomedisinsk forstand, - altså
tilstander som strengt tatt ikke er medisinsk
begrunnet, eller som er vagt medisinsk begrunnet.
Sykefraværstallene er dermed ikke nødvendigvis et
uttrykk for sykelighetstilstanden i befolkningen, men
kan blant annet være et uttrykk for den opplevde
helsetilstanden. Fravær fra arbeidsplassen kan på
samme måte være uttrykk for sammensatte
problemer knyttet til den enkelte ansatte og/eller
forhold på den enkelte arbeidsplass.
(Regjeringen.no)
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Rælingen kommune har en målsetting om 7,2 %
sykefravær eller lavere, og i 2016 ble dette målet
nådd med god margin. Etter to år med negativ
utvikling i sykefraværstallene, har Rælingen
kommune hatt en svært positiv utvikling det siste
året. Sykefraværstallene har gått ned med 30 % i
forhold til året før, fra 9,2 % i 2015 til 6,7 % i 2016.
2,6 % er korttidsfravær, mens 4,1 % utgjør
langtidsfravær over 16 dager. Det er
langtidsfraværet som er redusert mest, med 2
prosentpoeng fra 2015. Dette er de beste tallene for
sykefravær Rælingen kommune har hatt på minst
10 år.
I statistikk fra Kommunenes Sentralforbund (KS)
over sykefravær for ansatte i kommunene i Norge,
har Rælingen nå de beste tallene av alle de 22
kommunene i Akershus. Siste tall fra KS gjelder for
perioden 4. kvartal 2015 t.o.m. 3. kvartal 2016, og
her har Rælingen hele 1,4 prosentpoeng bedre tall
enn nest beste kommune. Når tallene for siste
kvartal 2016 kommer med, blir det enda bedre.
Kommunene i Norge har hatt en gjennomsnittlig
nedgang i sykefraværet for denne perioden på 0,1
%.
Rådmannen har hatt stort fokus på
sykefraværsarbeidet og definert sykefravær som
enkelte enheters hovedutfordring. Det ble
utarbeidet nye sykefraværsrutiner i 2015, gjort
gjeldende fra høsten 2015, og det har bidratt at
ansatte som har blitt syke har fått tidlig og tett
oppfølging fra sin leder. Det samarbeides tettere
med både Nav lokalt og kommunens IA-rådgiver fra
arbeidslivssenteret, samt med sykmelder/lege.
Personal bidrar i enda større grad enn tidligere med
støtte til lederne. Personalrådgiverne og
organisasjonssjefen har vært ute i alle kommunens
avdelinger og enheter og presentert rutinen for
ansattgruppene, til sammen 59 presentasjoner. Det
anses som viktig at de ansatte har fått god
informasjon om hva de nye sykefraværsrutinene
går ut på, hvilket tankegods som ligger til grunn for
rutinene, målsetting, samt hvordan det er forventet
at det jobbes med dette i enhetene.
Elleve enheter og avdelinger har sykefravær over
10 % - ingen over 17 %
Det er 11 enheter og avdelinger som har over 10
prosent sykefravær i 2016, og disse har en
spredning fra 10,5 % til 17,0 %. I 2015 var det 16
på denne lista, hvor tre enheter/avdelinger lå med
over 19 %, og hvor avdelingen med høyeste
sykefravær lå på 24,6 %. SFO ses sammen med
den enkelte skole, og tas ikke ut som egne
avdelinger. Det er stor variasjon i hvilke type
tjenester enhetene/avdelingene på oversikten
representerer. Av de tre med høyest fravær er tre
tjenesteområder representert: PLO, barnehage og
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skole. To av enhetene /avdelingene på topp tre i år,
var også på topp tre i fjor, og alle som var topp tre i
2015 er med på lista også i 2016. I 2015 lå seks av
barnehagene på lista, mens nå er dette redusert til
fire. PLO har også fire avdelinger på lista, ingen fra
hjemmebaserte tjenester, mens det er én
skole/SFO.
Fordeling på alder og kjønn
I kommunene jobber det langt flere kvinner enn
menn. Dette beror på at det er mange
kvinnedominerte yrker i kommunene, som pleie og
omsorg, barnehager og skoler. I Rælingen
kommune er ca. 80 % av de ansatte kvinner. Av
ulike årsaker har kvinner generelt høyere
sykefravær enn menn (70 %). Vi skal se på
sykefravær fordelt på alder og kjønn.
Den største gruppen av ansatte i Rælingen
kommune finner vi i alderen 30 til 50 år. Deretter
kommer gruppene «under 30 år» og «50-59 år»,
mens aldersgruppen «over 60 år» er minst.
Totalt sett, når man ser menn og kvinner samlet, er
det aldersgruppen 40-49 år som har det høyeste
sykefraværet med 7,3 %. Lavest ligger gruppen
under 30 år med 6,1 %. Gruppen 30-39 år ligger på
6,4 % og gruppen 50-59 år og de over 60 begge
ligger på 6,5 %. Hos menn er det aldersgruppen
30-39 år som har det laveste sykefraværet, med 2,9
%. Menn med høyest sykefravær finner vi i
gruppen 40-49 år, med 6,3 %. Hos kvinnene er det
jevnere: Kvinner under 30 år har lavest sykefravær
med 6,1 %, mens aldersgruppen 30-39 år, i
motsetning til mennene, ligger høyest med 7,6 %.
Økonomisk bilde
I 2011 regnet SINTEF at et dagsverk i snitt koster
2600 kr. I dette ligger tapt produksjon, samt vikar
og administrasjonskostnader. Lønn og refusjoner
fra NAV er ikke medregnet i kostnaden. Vi må
regne med at kostnaden er høyere i dag.
I 2016 hadde Rælingen kommune 212 333 mulige
dagsverk, og av disse gikk 14 226 (18 873 i 2015)
tapt i sykefravær. Dette tilsvarer en kostnad på
nesten 37 millioner kroner når man legger til grunn
at en sykefraværsdag koster 2600 kroner. Dette er
12 millioner mindre enn i 2015 til tross for at vi
hadde nesten 8000 flere mulige dagsverk i 2016.
Reduksjonen i sykefraværet vil også ha positiv
virkning på kvaliteten på tjenestene, kontinuiteten,
arbeidsmiljøet og slitasjen på de ansatte.
Ulike sykefraværstall – hva er riktig?
Kommunens sykefraværstall hentes ut fra rapporter
i lønnssystemet. Her ligger bl.a. Folketrygdloven og
Ferieloven til grunn, samt at den enkelte kommune
kan gjøre egne valg på hvilke type fravær de vil ha
med etc. Kommunene rapporterer inn til KS, som i

sin tur bruker tallene etter visse kriterier.
Kommunens tall og KS-tallene blir derfor forskjellig,
og hvor KS-tallene nesten uten unntak ligger
høyere enn kommunenes egne tall. Notus er et
system som brukes i pleie og omsorg, og er først
og fremst beregnet for å håndtere turnus. Her er det
annet lovverk og andre kriterier som legges til
grunn.
Sykefraværstallene fra ulike systemer blir derfor
ikke sammenlignbare. Sykefraværstallene fra
lønnssystemet, og som kommunen selv legger til
grunn, anses som mest riktige, og er
sammenlignbare innad i kommunen fra år til år.
Tallene fra KS vil være mest riktige for å
sammenligne kommuner, fordi kriteriene som
legges til grunn er de samme for alle kommunene.
Flere tiltak for å redusere sykefraværet
I 2016 har de nye sykefraværsrutinene med
tilhørende verktøy blitt tatt i bruk, og dette har vært
en massiv innsats som omfatter alle ledd i
organisasjonen. Attføringsreglementet som ble
revidert i 2015 er også tatt i bruk. IA-verksted for
ledere med personalansvar gjennomføres fire
ganger i året, og det har blitt gjennomført kurs i
«Sykefraværsoppfølging og sykefraværssamtalen»
for ledere og tillitsvalgte. To ganger i året har vi
introduksjonsdag for nyansatte, og da legges de
nye sykefraværsrutinene fram slik at alle nyansatte
vet hvordan vi jobber med å redusere sykefraværet.
Det at Nav-kontoret og kommunens leger også vet
hvordan det jobbes med sykefraværsoppfølging i
Rælingen kommune, anses som viktig.
Kommunen har hatt bedriftsjordmor i 20 % stilling
siden høsten 2010. Hensikten er å bistå lederne
med oppfølging og tilrettelegging for gravide
ansatte for å hindre sykmelding tidlig i
svangerskapet. Kommunen har ca. 28 gravide
ansatte til enhver tid. I 2016 var sykefraværet blant
gravide 11,2 % og gravide med
svangerskapspenger var 27,6 %. Dette er en liten
økning fra 2015 (10,9 % og 26 %)
Mensendieck og vannaerobic er treningstilbud til
alle ansatte. Begge treningsformene er
forebyggende, men også direkte oppbyggende for
de som allerede har muskel-/skjelettplager. I tillegg
styrkes muskulatur, kondisjonen bedres, og man får
økt bevegelighet og smidighet.
Kommunens enheter har mange ulike HMS-tiltak.
Blant annet kan pausegymnastikk, massasjestol,
innleid massør, trimmeprosjekter etc. nevnes.
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Tjenester

Prosentvis fordeling av netto driftsutgifter

19,3
19,4
18,5

24,4
25,8
24,9

Kostra står for «Kommune-stat-rapportering» og
viser statistikk for alle kommunene. Kommunene
rapporterer ulike data til SSB, som setter sammen
nøkkeltall som kan brukes til å sammenligne
kommunene. Statistikken publiseres årlig på SSBs
nettsider.

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden
hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens
andre fjernes. Dette påvirker kommunens
plassering, også de historiske tallene. To sektorer
er spesielt endret det siste året. Det gjelder vann,
avløp og renovasjon samt at eldreomsorg er endret
til pleie og omsorg.
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2014

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

2016

2,1
Annet

Pleie og
omsorg
2015

Teknisk

3,2
3,0
2,8
Kultur

Barnehage

Grunnskole

Adm.

Kommunebarometeret er en måling utarbeidet av
Kommunal Rapport, som årlig sammenligner
kommunene på bakgrunn av et sett med utvalgte
nøkkeltall. I Kommunebarometeret 2017 ble
kommunene rangert basert på 141 nøkkeltall i 12
kategorier. Kommunens rangering antyder i hvilken
grad kommunen ligger dårligere eller bedre an enn
gjennomsnittet i landet.

3,6
2,7
2,9

9,0
9,3
8,7

11,7
11,7
13,9

For å gi et bilde av de ulike tjenestene har vi valgt å
bruke Kostra og Kommunebarometeret som
datakilder.

De siste årene har pleie og omsorg, og helse og
sosial økt mest, mens barnehagene har hatt størst
nedgang.

Helse og
sosial

Tjenestene er delt inn etter Kostra-funksjonene:
 Administrasjon
 Grunnskole
 Barnehage
 Kultur
 Pleie og omsorg
 Helse og sosial
 Teknisk

Prioritering
Prioritering av tjenesteområdene kan illustreres ved
hjelp av netto driftsutgifter innenfor hvert tjenesteområde. Netto driftsutgifter er driftsutgifter etter at
driftsinntekter som øremerkede tilskudd, brukerbetaling, etc. er trukket fra, og er dermed et uttrykk
for hvor stor andel av kommunens frie inntekter
som kommunen har valgt å bruke på ulike tjenesteområder. Netto driftsutgifter kan illustreres gjennom
en fordeling på antall innbyggere i hver
brukergruppe eller som andeler av kommunens
totale netto driftsutgifter. Endringer i andelen av
kommunens totale driftsutgifter fra år til år kan
dermed være et uttrykk for endret prioritering.

26,8
28,5
28,6

Innhold
Kapittelet skal gi en oversikt over kommunens
tjenester, med en vurdering av hvordan områdene
er prioritert de siste årene, hvor effektiv tjenesteproduksjonen er, samt i hvilken grad vi leverer
tjenester med god kvalitet.

Årsberetning 2016

Produktivitet
For å måle produktivitet i ulike tjenestene, kan man
se på hvor mye det koster å produsere en enhet av
tjenesten. For å illustrere dette kan man bruke
brutto driftsutgifter, som kun viser kostnadene
uavhengig av hvordan tjenesten er finansiert,
fordelt på antall brukere.
Kommunebarometeret 2017 viser at kostnadsnivået er ganske lavt i Rælingen i 2016, først og
fremst fordi skolene, barnehagene og barnevernet
drives rimelig i Rælingen. Kostnadene i pleie og
omsorg er noe høyere enn i normalkommunen.
Rælingen ligger nå på plass nr. 113 på kategorien
kostnadsnivå, dvs. bedre enn midten.

Kvalitet
Det finnes ulike måter å måle kvalitet i tjenesteproduksjonen på. Man kan bruke subjektive
målinger, som brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, foreldreundersøkelser etc., eller
objektive kriterier som resultatmålinger, dekningsgrader, saksbehandlingstid, etc. Kommunens
rangering i Kommunebarometeret kan være et mål
på kvalitet, da flere ulike nøkkeltall er vurdert
samlet.
Rælingens rangering på totalnivå i Kommunebarometeret 2017, basert på data for 2016, er om
lag på midten i forhold til landet, med en foreløpig
plassering som nr. 238. Justert for økonomiske
forutsetninger ligger vi på plass nr. 186.
Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data ikke
er publisert enda og rettinger i data kan forekomme.

39

Administrasjon

Økonomi

Bemanning

Enhetsrammer
Rådmannskontoret
Organisasjonsenheten
Økonomienheten
Øyeren IKT
Eiendomsenheten
Støtteenheter

Sykefravær
Regn
28 005
18 597
13 383
12 430
34 949
107 364

Bud
27 061
18 797
13 939
12 430
32 117
104 344

Avvik
-944
200
556
0
-2 832
-3 020

Støtteenhetene har et samlet negativt avvik på 3,0
mill. Dette er først og fremt knyttet til kommunedelplan Fjerdingby som er utgiftsført på
rådmannskontoret samt merforbruk på
skolepaviljonger og generelt merforbruk på
eiendomsenheten.
Eiendomsenheten ligger organisatorisk under
støtteenheter, men regnskapstallene påvirker alle
tjenesteområder og ikke først og fremst
administrasjon.
Brutto investeringer på administrasjonslokaler var 4
mill som hovedsakelig har gått til ombygging av
kommunestyresalen (2,7 mill).
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Støtteenhetene har 3,9 % sykefravær i 2016 (2,0 %
og 1,9 %) mot 7,2 % i 2015. Dette er en nedgang
på 3,3 prosentpoeng, dvs 45,8 %. Det er
Eiendomsenheten som har det høyeste
sykefraværet med 7,3 %, mens de øvrige enhetene
ligger på 2-tallet. Dette er en god nedgang hos alle
enhetene i fht. 2015.

Årsberetning 2016

Prioritering

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

7,4
7,4
7,3

Fet

8,0
8,0
7,9

9,3
9,0
9,1

Rælingen

8,8
8,2
8,2

9,0
9,3
8,7

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Tallene inneholder Kostra-funksjoner for politisk
styring og kontroll, administrasjon, samt eiendomsforvaltning og lokaler. Tallene viser at Rælingen
bruker en høyere andel av driftsutgiftene til
administrasjon og styring sammenlignet med
gjennomsnittet i Akershus og resten av landet.
I budsjettet for 2015 ble administrasjonen styrket
med en innkjøpsansvarlig og en stilling på
eiendomsenheten. I 2014 ble det lagt inn midler til
en rådgiverstilling på rådmannskontoret og en
prosjektlederstilling på organisasjonsenheten.
Eiendomsenheten har de siste årene hatt høyere
kostnader enn budsjettert, dette bidrar også til å
øke Kostra-tallene, som er basert på regnskapet.
På bakgrunn av høye administrasjonskostnader i
2015 var det behov for å vurdere bokføringspraksisen, og opplagte feilføringer ble rettet opp,
dermed viser 2016-tallene et mer riktig bilde av
situasjonen enn de to foregående årene. En
ytterligere kartlegging av bokføringspraksis vil
fortsette i 2017 i samarbeid med flere
Romerikskommuner.
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Barnehage

531

530

2015

2016

580

522
2014

620

578
516
2013

603

555
495
2012

567
484
2011

364
2009

419

364
2008

2010

333
2007

544

Enhetsrammer

552

Utvikling i antall barnehagebarn
531

Økonomi

500

Befolkning og brukere

Regn
2016
Mårbakken barnehage
2 777
Sannum barnehage
11 022
Elgen barnehage
7 119
Løvlia barnehage
9 090
Barnehageenheten Lilleborg og Torva
16 470
Løvenstad barnehage
8 742
Heimen barnehage
7 696
Felles barnehager
78 845
Barnehager
141 762

Bud
2016
2 636
11 024
7 100
8 727
16 489
8 647
7 581
74 069
136 273

Avvik
-141
2
-19
-363
19
-95
-115
-4 776
-5 489

Barn i kommunale barnehager
Barn i private barnehager
Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Rælingen har 8 kommunale og 8 ikke-kommunale
barnehager. Antall barn som går i barnehage i
Rælingen ved utgangen av 2016 er 1 110.
Dekningsgraden i 2016 var 90,6 %, en økning fra
året før, men fortsatt lavere enn gjennomsnittet for
Akershus.

Barnehagene hadde et samlet merforbruk på 5,5
mill i 2016, hvorav 4,7 mill er knyttet til fellesområdet for barnehager. Dette skyldes i hovedsak
en større andel barn i andre kommuner enn
forventet på våren. I tillegg til økt behov for styrket
bemanning til barn med nedsatt funksjonsevne.
Merforbruket på Løvlia barnehage forklares med
overbemanning og høyt sykefravær. Mårbakken
barnehage ble avviklet i 2016. De øvrige
barnehagene viser et lite negativt avvik eller
balanse.
Det var kun mindre investeringer på barnehage i
2016.
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Bemanning

Rælingen

Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

39,3
44,2
37,2

35,9
41,0
33,6

40,2
39,4
32,1

32,6

31,4

40,9

Andel ansatte med pedagogisk utdanning
32,1
38,1
30,7

Sykefravær

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Det er gledelig at kurvene for sykefraværet i
barnehagene i 2016 endelig peker nedover. I 2015
endte sykefraværet på 13,2 % (3,9 og 9,3), mens
det i 2016 ble 10,2 % (3,3 % og 6,9 %). Vi ser også
her, som trenden er i kommunen generelt, at det er
langtidsfraværet som er mest redusert. En
reduksjon i det totale sykefraværet på 3
prosentpoeng gir en nedgang på 22,7 % i forhold til
2015. Det er fortsatt stor forskjell på sykefraværet i
de ulike barnehagene, fra 0,5 % i den med det
laveste sykefraværet (Blystadlia) til 15,4 % for
Lilleborg med det høyeste. Blystadlia lå lavest også
i fjor med 1,9 %.

Tallene viser andel ansatte i barnehager (både
private og kommunale) med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning.
Barnehagene i Rælingen har 30,7 % høyskoleutdannede i 2016. Dette er en nedgang fra tidligere
år, og fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet i
Akershus.
I de kommunale barnehagene har Rælingen
kommune en reell økning i antall barnehagelærere,
og pr. desember 2016 var det omtrent samme nivå
på antall dispensasjoner fra kompetansekravet til
pedagogiske ledere i de kommunale som de ikkekommunale barnehagene.
Tiltak som er gjennomført for å møte denne
utfordringen er at vi er tidligere ute med rekruttering
til barnehagene, samt at det gjennomføres
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for fem
ansatte. I tillegg er tre pedagogiske ledere under
videreutdanning. Tiltakene er forankret i egen
kompetanseplan for barnehagene.
Andelen årsverk fagarbeidere i de kommunale
barnehagene var i 2014 18,3 %, i 2015 19,2 %,
mens i 2016 var denne andelen 24,2 %. Disse
tallene er hentet fra Visma HRM. Noe av økningen
kan forklares med teorikurset som ble gjennomført
hvor ufaglærte ansatte deretter har bestått fagbrev.
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Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

14,9
14,8
14,7

Rælingen

17,5
17,2
16,7

Korr. brutto driftsutg. pr barn i komm. barnehage

17,0
16,0
15,3

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter
18,6
18,1
18,1

Produktivitet

19,3
19,4
18,5

Prioritering

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Tallene viser hele barnehageområdet, inkludert
førskole, styrket tilbud, førskolelokaler og skyss.

Korrigerte brutto driftsutgifter er et uttrykk for
kostnader per barn i kommunale barnehager
inkludert styrket tilbud, lokaler og skyss.

Vi ser at det i Rælingen går en større andel av de
frie inntektene til barnehagesektoren enn de andre
Akershus-kommunene. Dette henger sammen med
at Rælingen har en høyere andel barn i barnehagealder enn de andre kommunene. Andelen har
derimot gått noe ned fra 2015 til 2016.

Tallene viser at Rælingen driver sine barnehager
med et lavere kostnadsnivå enn Akershusgjennomsnittet. Dette nøkkeltallet vil naturlig stige
noe fra år til år grunnet lønns- og prisvekst.
Rælingen kommune hadde derimot en betydelig
økning fra 2015 til 2016. Denne økningen kan bl.a.
forklares med avviklingen av Mårbakken barnehage
i løpet av året, og dermed en reduksjon i antall barn
fra 1. til 2. halvår på omtrent 40 barn i de
kommunale barnehagene. Siden nøkkeltallet kun
tar hensyn til antall barn ved slutten av året
medfører dette at tallet per barn blir unaturlig høyt i
2016. Det er rimelig å anta at kostnadene har økt
noe, men at vi i realiteten fortsatt ligger noe under
nivået til de vi sammenligner oss med.
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Kvalitet
Plassering i kommunebarometeret

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

Bemanningen i barnehagene i Rælingen er klart
lavere enn i de beste kommunene, og er også
redusert i løpet av de siste årene. Andel styrere og
ledere med pedagogisk utdanning er forbedret
siden forrige måling, og tidligere innmeldte tall er nå
korrigert. Rælingen ligger på 93 %, noe under
landssnittet. 30 % av andre ansatte i kommunale
barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er 38 %.
Ifølge statistikken er det 29 % av barn født før 1.
september som sto uten en barnehageplass 15.
november.
Andelen menn som jobber i barnehagene i
Rælingen er under snittet.
89 % av barna med minoritetsbakgrunn går i
barnehage, ifølge tallene. Snittet for landet er 76 %.
Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en feilkilde.
Leke- og oppholdsareal pr. barn er noe redusert
over tid, og ligger under landssnittet.
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Grunnskole

2 273
724
2016

2 163
656
2015

2 152

645
2014

2 076

593
2013

2 007
573

2012

1 946
543
2011

578
2009

552

525
2008

2010

521
2007

1 931

Enhetsrammer

1 934

Utvikling i antall elever
1 866

Økonomi

1 869

Befolkning og brukere

Regn
Blystadlia skole og barnehage 19 287
Fjerdingby skole
24 054
Løvenstad skole
17 772
Nordby skole
10 526
Rud skole
23 432
Marikollen ungdomsskole
30 061
Sandbekken ungdomsskole
24 448
Smestad skole
17 527
Felles skoler
3 168
Skoler
170 276

Bud
19 017
23 118
17 958
10 658
23 882
29 679
24 515
17 354
4 957
171 138

Avvik
-270
-936
186
132
450
-382
67
-173
1 789
862

Elever i kommunale grunnskoler
Elever i kommunal SFO
Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Rælingen har 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler.
Antall elever i kommunale barne- og ungdomsskoler i Rælingen ved utgangen av 2016 er 2 273.

Skolesektoren hadde et lite positivt avvik. Dette
skyldes at merinntekter på voksenopplæringen mer
enn dekket opp merforbruket ute på de enkelte
skolene. Halvparten av skolene hadde et
merforbruk og av disse var det Fjerdingby som
hadde størst avvik, med 4 % av budsjettramma.
Brutto investeringer i skolesektoren har i 2016 vært
ca 20 mill. De største er utvidelsen av Smestad
skole (10,3 mill) og ombygging av Rud skole (6,1
mill). I tillegg har det vært mindre prosjekter på
Sandbekken, samt at det er igangsatt ombygging
av FINE-avdelingen på Marikollen og Fjerdingby
skole har startet på konseptfasen.
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Bemanning

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

87,2
85,8
85,7

Fet

81,9
80,6
81,0

Rælingen

82,7
81,9
83,1

80,0
80,3
80,4

Andel lærere med høyskoleutdanning
77,6
71,4
72,1

Sykefravær

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Skolene har en svært god nedgang fra 8,3 % til 5,9
% (3,0 % korttidsfravær og 2,9 % langtidsfravær).
Det er et spenn fra 3,0 % hos skolen med lavest
sykefravær (Blystadlia) til 15,3 % hos skolen med
høyest sykefravær. Reduksjonen i skolenes
sykefravær er på 2,4 prosentpoeng, og 28,9 %.

Nøkkeltallet viser andel lærere med universitets- og
høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning.
Skolene i Rælingen har iht. Kostra kun 72,1 %
lærere med godkjent utdanning, altså 27,9 %
ansatte som jobber som lærere uten godkjent
utdanning. Når datagrunnlaget hentes fra Visma
HRM og vi ser detaljert på hver enkelt ansatt i
skolen, har vi en andel lærere med godkjent
utdanning på 87 %. Dersom vi teller årsverk er
andelen på 90,5 % lærere med godkjent utdanning.
Kommunen er i dialog med Statistisk sentralbyrå i
forbindelse med det store avviket i denne
statistikken.
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Fet

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

85 935
88 125
90 977

Rælingen

74 941
77 152
80 159

Landet

71 397
74 846
77 925

72 192
75 301
79 778

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

72 409
74 876
81 045

Fet

23,9
24,0
23,7

Rælingen

25,7
25,9
25,4

Brutto driftsutgifter pr elev

26,1
25,7
23,9

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter
28,1
27,8
26,8

Produktivitet

24,2
25,6
24,9

Prioritering

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Tallene representerer hele grunnskolesektoren,
inkludert grunnskoleundervisning, skolefritidstilbud,
og skolelokaler og skoleskyss.

Tallene i diagrammet inneholder kun grunnskole,
ikke SFO, lokaler og skoleskyss.

Reduksjonen i andel av netto utgifter skyldes heller
at andre sektorer er styrket, enn at skolesektoren er
svekket. Budsjettforutsetningene for skolesektoren
la opp til en liten styrkning og det var ingen
vesentlige budsjettavvik. Kostnadsføring av
avskrivninger gir isolert sett en liten nedgang fra
2015.

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

13,8
13,7
13,7

Fet

15,6
15,5
15,5

16,3
15,8
15,6

Rælingen

15,5
15,0
15,1

16,9
16,5
16,8

Gruppestørrelse

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Fortsatt høy gruppestørrelse og økende fra 2015.
Til tross for at skolerammene er noe styrket og
barneskolene har fått økt tilskudd til å styrke
lærertettheten på 1.-4. trinn så går gruppestørrelsen opp. Det er igangsatt arbeid for å se på
hvordan kommunen rapporterer for å sikre at
kommunen gir et riktig bilde av utviklingen.
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Brutto utgifter pr elev viser en økning på 8,2 %.
Denne økningen skyldes lønns- og prisstigning, at
skolesektoren ble styrket noe utover elevtallsvekst
og at tilskudd til økt lærertetthet 1.-4. trinn økte fra
0,8 mill i 2015 til 2,3 mill i 2016.

Årsberetning 2016

Kvalitet
Plassering i kommunebarometeret

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

Avgangskarakterene på 10. trinn i Rælingen har
vært ganske bra de siste årene, målt mot resten av
skole-Norge. Frafallet på videregående skole blant
elever fra kommunen er litt lavere enn i normalkommunen. Prestasjonene på nasjonale prøver
ligger litt under nivået elevene viser på 10. trinn. Ny
statistikk indikerer at skolene i kommunen bidrar en
del mindre til elevenes resultater, enn det som er
normalen. En del lærere i barneskolen som
underviser i norsk, engelsk og matematikk, mangler
fordypning. På ungdomsskolen er det mange
lærere i matematikk, engelsk og norsk som ikke
oppfyller nye krav til fordypning i fagene.
Ifølge Elevundersøkelsen sier 86 % av elevene på
10. trinn at de trives godt. Det er da et relativt stort
mindretall som ikke trives.
Andelen elever i småskolen som får spesialundervisning er blant de laveste i landet. Det antas i
barometeret å være positivt. Andelen er omtrent
som for ett år siden. På ungdomsskolen får 4,1 %
av elevene spesialundervisning. Snittet for landet er
10,3 %. På 5.-7. trinn får om lag halvparten av
elevene leksehjelp i Rælingen.
Andel lærere med godkjent lærerutdanning er
forbedret siden forrige måling, og tidligere
innmeldte tall er nå korrigert.
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Kultur

Økonomi

Bemanning

Enhetsrammer
Kultur- og fritidsenheten
Kultur

Sykefravær
Regn
14 042
14 042

Bud
14 250
14 250

Avvik
208
208

Kulturenheten hadde et mindreforbruk i 2016
knyttet til en vakant stilling deler av året.
Brutto investeringer på kultursektoren har i 2016
vært ca 6 mill. De største er kommunale bygg i
sentrum (2 mill) som er i planleggingsfasen og
utviklingen av Marikollen (3 mill). I tillegg er det
vært noe utgifter på rehabilitering av
Sandbekkhallen og utvidelse av Marikollhallen.

Kulturenheten har de siste årene hatt et jevnt lavt
sykefravær.
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Årsberetning 2016

Plassering i kommunebarometeret

2,3
2,2
2,3

3,2
3,0
2,8
Rælingen

3,8
3,8
3,9

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter
4,2
3,9
3,9

Kvalitet

4,3
4,1
4,5

Prioritering

Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

I tallene inngår bibliotek, kunstformidling, idrett,
idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler,
samt kulturbygg. Andelen har vært lav og synkende
de siste årene. Kulturskolen skaper elevplasser ved
hjelp av gruppetilbud for å møte etterspørselen, og
dette gir lavere kostnader.

Kommunen har litt høye utgifter til biblioteket per
besøk, og ligger noe over snittet i kommune-Norge.
Biblioteket framstår likevel som godt brukt målt mot
hvor mye penger det har til rådighet. Utlånet fra
biblioteket er lavt, og er omtrent uendret fra tidligere
år.
Av de voksne i kommunen er det ganske få (8 %)
som er registrert som aktive lånere på biblioteket.
Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge statistikken.
I Rælingen er sysselsettingen innenfor kultur
ganske lav målt mot folketallet. Andelen av barn fra
kommunen som faktisk går på kulturskole er
omtrent som normalen i Kommune-Norge. I
Rælingen får elevene få timer undervisning pr elev
målt mot kommune-Norge for øvrig, men tallene
kan være beheftet med usikkerhet.
Nettoutgifter til både aktivitetstilbud for barn og
unge og til idrett per innbygger er noe redusert, og
ligger under nivået i landet. Andel av driftsutgiftene
til kultur som er overført til frivillige er redusert de
siste tre år.
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Pleie og omsorg

501
82
2016

449
73
2015

457
82
2014

430
72
2013

413
74
2012

397
83
2011

75
2009

77

76
2008

2010

83
2007

428

Enhetsrammer

427

Utvikling antall brukere
398

Økonomi

349

Befolkning og brukere

Regn
Hjemmebaserte tjenester
64 141
Institusjonstjenester
92 711
Tilrettelagte tjenester
77 425
Tjenestekontoret for helse og omsorg
26 037
Felles helse
-18 712
Pleie og omsorg
241 603

Bud
64 475
86 106
79 244
26 224
-18 630
237 419

Avvik
334
-6 605
1 819
187
82
-4 184

Mottakere av hjemmetjenester
Beboere i institusjon
Kilde: Foreløpige Kostra-tall

I 2016 har Rælingen 501 mottakere av
hjemmetjenester, og 82 beboere på institusjon.

Pleie og omsorg viser et samlet negativt avvik på
omtrent 4 mill hvorav institusjonstjenesten har et
negativt avvik på 6,6 mill. Dette skyldes i hovedsak
at noen av pasientene som overføres til kommunen
er sykere enn tidligere, og at det dermed oppstår et
behov for mer ressurskrevende tjenester.
Tilrettelagte tjenester viser et mindreforbruk på 1,8
mill som følge av vakante stillinger, redusert
nattevakttetthet og redusert vikarbruk som følge av
mindre fravær.
De øvrige enhetene, hjemmebaserte tjenester,
tjenestekontoret og felles heIse viser et lite positivt
avvik.
Brutto investeringer på pleie omsorg var i 2016 ca
97 mill. De største investeringene var
Løvenstadtunet med 93,3 mill og Trivselssenteret
med 3,4 mill.
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Bemanning

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

75
73
74

Fet

71
70
71

Rælingen

72
73
73

70
72
75

Andel årsverk med fagutdanning
77
73
76

Sykefravær

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Pleie og omsorg har en markant nedgang i
sykefraværet i forhold til 2015, fra 10,8 % til 8,5 %
(3,1 % korttidsfravær og 5,5 % langtidsfravær).
Enhet for tilrettelagte tjenester har 8,2 %,
institusjonstjenestene har 9,0 %, hjemmebaserte
tjenester har 6,4 % og tjenestekontoret har 1,8 %.
Dette er svært gode tall.

I Rælingen har 76 % av årsverkene i brukerrettede
pleie- og omsorgstjenester fagutdanning, en
betydelig økning fra 2015. Tallene inkluderer
helsefagarbeidere og høyskoleutdannede.
Rælingen ligger bedre an enn Akershus, men det er
fortsatt mange ufaglærte i brukerrettede pleie- og
omsorgstjenester. I tallmaterialet tas det
utgangspunkt i tjenesteområder hvor også ledere
og administrasjon er en del. Dermed blir ikke målet
for denne indikatoren 100 %, men tett opptil. Tiltak
for å møte denne utfordringen har i 2016 vært å
starte opp gratis teorikurs for ufaglærte ansatte i
tjenestene. 22 av våre ufaglærte ansatte innen
pleie og omsorg deltok på dette kurset, som gir
grunnlag for å kunne bestå teoriprøven som kreves
for å kunne gå opp til fagprøven som
praksiskandidat. Pr. desember 2016 hadde 13 av
disse 22 bestått teoriprøven, mens 1 hadde og
bestått fagprøven.
I tillegg har kommunen fokus på å lyse ut stillinger
som fagarbeider ved ledighet, samt å øke
stillingsstørrelse til ansatte fagarbeidere som
ønsker dette fremfor å ansette ufaglærte.
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Fet

Skedsmo
2014 2015

237 607
236 810
245 371

Rælingen

238 075
234 426
245 789

217 118
236 626
238 008

Fet

29,7
28,2
27,7

27,4
26,5
26,2

Landet

26,8
28,5
28,6

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Rælingen

198 123
211 776
216 196

Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker hjemmetjenester
322 325
278 110
325 672

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter
30,3
29,8
29,9

Produktivitet

28,7
28,5
28,9

Prioritering

Akershus
2016

Landet

I 2016 fikk vi refundert ca 23 mill av kostnadene
gjennom en statlig tilskuddsordning for
ressurskrevende brukere.

Rælingen

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

Landet

1063 611
1027 685
1120 796

Andelen av kommunens kostnader som brukes til
pleie og omsorgstjenester har vært stabil litt under
Akershus-snittet frem til 2015, da andelen økte til
samme nivå som Akershus. Andelen er relativt
uendret fra 2015 til 2016.

1035 990
1045 246
1091 630

Korr. brutto driftsutg. pr. institusjonsplass
1017 510
1037 356
1097 483

I tallene inngår Kostra-funksjonene for dagsentre
og aktivitetssentre, institusjonstjenester og -lokaler,
og hjemmetjenester.

1052 446
1051 185
1127 468

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

1188 429
1349 084
1473 542

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Fet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Produktivitetsindikatorene viser at vi ligger omtrent
på nivå med de andre kommunen pr mottaker
hjemmetjeneste, men at kostnader per
institusjonsplass er betydelig høyere sammenlignet
med de andre kommunene og landsgjennomsnittet.
Kostnadene øker også noe fra 2015 som
sannsynligvis er knyttet til flere ressurskrevende
brukere, samt at beboerne generelt har blitt sykere
og mer pleietrengende enn tidligere. Kommunen
har nå et svært høyt kostnadsnivå pr plass i
institusjonstjenester og har også høy andel plasser
pr innbygger over 80 år. Kostra-tall viser imidlertid
at vi har lavere andel beboere over 80 år på
institusjon enn sammenligningskommunene. Dette
betyr at våre institusjonsplasser benyttes til yngre
aldersgrupper. Samlet sett har vi et høyt
kostnadsnivå. Vi trenger å forstå hvorfor våre
kostnader er så høye sammenlignet med andre og
vi trenger å få til økonomiske resultater av en
omstilling som gir flere tjenester i hjemmet og
mindre volum/lavere kostnadsnivå i heldøgnstjenestene.
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Kvalitet
Plassering i kommunebarometeret

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

Endringer i metoden i Kommunebarometeret har en
negativ effekt for Rælingen i sektoren (plassering).
Sektoren er betydelig omarbeidet i denne utgaven
av Kommunebarometeret, med flere nøkkeltall som
skal gi et bilde av tilbudet i hele omsorgstrappa.
Målet er å bli mindre orientert mot sykehjem og
tegne et større bilde av tjenestene.

Kommunen har ikke veldig mange plasser avsatt til
korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 50
%, og Rælingen ligger på 22 %.

76 % av de ansatte har fagutdanning i Rælingen.
Det er litt bedre enn i normalkommunen. Andelen er
litt høyere nå enn for ett år siden.

Knapt halvparten av rommene på sykehjem er
regnet som moderne enerom. I Kommune-Norge er
snittet på 82 %. De fleste vedtakene om
hjemmetjeneste tar mer enn 15 dager å iverksette,
ifølge tall fra Helsedirektoratet. Målt mot hvor
mange gamle som bor hjemme, er andelen
registrerte trygghetsalarmer litt under middels.

Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere
trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på
sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I
Rælingen er det 71 % som er i denne kategorien,
og snittet er 75 %. Målt mot hvor mange over 80 år
som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en
ganske høy andel plasser avsatt til demente.
Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på
sykehjem er demente. I Rælingen er 63 % av
plassene ment for demente. Denne dekningsgraden er omtrent som for ett år siden.

Tid med lege per beboer på sykehjem var omtrent
uendret i fjor. Tid med fysioterapeut per beboer på
sykehjem er redusert.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 77 % av
de med funksjonshemninger som får bistand til å
delta i arbeid og studier. De beste ligger på 96 %.
Kommunene skal gi et tilbud til funksjonshemmete
også utenom arbeid og studier. I Rælingen er det
54 % som har fått oppfylt sitt behov. De beste ligger
på 85 %.
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Helse og sosial

Økonomi

Bemanning

Enhetsrammer

Sykefravær

Enhet familie og helse
NAV
Helse og sosial

Regn
66 053
27 502
93 555

Bud
65 601
25 886
91 487

Avvik
-452
-1 616
-2 068

I 2016 har enhet familie og helse et lite merforbruk
på omtrent 0,4 mill, hvorav overført andel
underskudd (kr 615 000,-) fra 2015 er inkludert.
Flyktningetjenesten, som er en del av enhet familie
og helse, hadde i 2016 en merinntekt på omtrent
4,6 mill. Merinntekten er avsatt på disposisjonsfond
med formål og dette fondet har per 31.12.2016 en
saldo på 11,95 mill.
Nav viser et merforbruk på 1,6 mill som i hovedsak
skyldes merkostnader knyttet til sosialhjelp.
Brutto investeringer på helse og sosial var på ca 12
mill. Den største investeringen var ombygging av
rådhus/lege og helse med 11,6 mill.
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Enhet familie og helse hadde et spesielt lavt
sykefravær i 2014 (3,7 %), men økte i 2015 til 5,4
%, og endte på 4,8 % i 2016. Nav sitt sykefravær
har også økt fra 2015 (5,2 %) til 2016 (10,5 %).
Dermed følger enhetene innen helse og sosial ikke
den positive trenden innen sykefraværsutviklingen
som vi ser i resten av kommunen.

Årsberetning 2016

Prioritering

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

13,1
13,6
14,1

Fet

12,3
12,7
13,3

11,8
11,8
12,4

Rælingen

13,8
13,0
13,7

11,6
11,7
13,9

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

I tallene inngår Kostra-funksjonene for kommunehelse, barnevern, flyktningstjenesten og sosial.
Tallene viser at andelen av kommunens driftsutgifter som dekker helse og sosialtjenester har økt
fra 2015. Dette skyldes i hovedsak en teknisk
endring i forhold til bokføringen av integreringstilskuddet hos flyktningstjenesten. Nivået for 2016
viser derfor er mer riktig nivå for Rælingen.
Rælingen ligger på nivå med de andre
kommunene, og noe under landsgjennomsnittet.
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Produktivitet

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

8 139
8 563
9 599

Fet

7 567
7 945
8 986

7 155
6 829
8 045

Rælingen

7 190
6 868
8 082

6 100
6 138
7 829

Brutto driftsutg. helsestasjon pr innbygger 0-5 år

Landet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

154 296
156 634
168 191

162 508

139 528
148 109
156 517

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

Landet

-

97 205
102 873
117 029

72 489
77 779
88 863

Brutto driftsutgifter barnevern pr barn med tiltak

Rælingen

Fet

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

Rælingen

Fet

Skedsmo
2014 2015

Kilde: Foreløpige Kostra-tall
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97 354
100 134
105 307
-

-

97 631

105 431
106 493
113 318

62 478
81 859
86 768

93 813
90 027
96 935

Brutto driftsutg. sosialhjelp pr sosialhjelpsmottaker

Akershus
2016

Landet

Produktivitetsindikatorene viser at Rælingen har
økte kostnader til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men at vi fortsatt ligger noe lavere enn
de andre kommunene vi sammenligner oss med.
Utgiftene til barnevern pr. barn med tiltak og
utgiftene pr. sosialhjelpsmottaker ligger fortsatt
under landsgjennomsnittet.

Årsberetning 2016

Kommunebarometeret
Plassering i kommunebarometeret

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

Barnevern
Endringer i metoden i Kommunebarometeret har en
marginalt positiv effekt for Rælingen i sektoren.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i
Rælingen er relativt lav. Bemanningen ble litt bedre
i fjor.
Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet. Kommune-Norge har
blitt bedre de siste årene. Sett de fire siste årene
under ett, er statistikken litt bedre enn i normalkommunen.
Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan er litt
høyere enn i normalkommunen. Alle barn som er
omplassert, har en omsorgsplan (100 %). I
Kommune-Norge er det 93 % som har
omsorgsplan.
De aller fleste tiltakene er i hjemmet, det er positivt.
I 75 % av sakene er tiltaket i hjemmet i kommunen,
mens snittet for hele landet er 60 %.
Nettoutgifter til forebygging og tidlig innsats ligger
langt lavere enn landssnittet, men er noe økt det
siste året.

Helse
Endringer i metoden i Kommunebarometeret har en
marginalt positiv effekt for Rælingen i sektoren.
Legedekningen i Rælingen er en del lavere enn i
mediankommunen, men har økt noe siste året.
Rælingen har en lav dekning av helsesøstre, men
her kan det være en feilkilde. Rælingen har 35
jordmødre per 10 000 fødte barn, en svært lav
dekning målt mot resten av kommune-Norge.
Om lag 85 % av barn hadde helseundersøkelse
innen utgangen av 1. skoletrinn, og andelen har
sunket siste året. Snittet er 98 %.
91 % av alle nyfødte hadde hjemmebesøk innen to
uker i fjor, og andelen har økt. Landsgjennomsnittet
er på 88 %. Vaksinasjonsdekningen i Rælingen er
god. Medisinbruken er noe høyere enn snittet.
Sosial
Stønadstiden for unge mottakere er midt på treet i
Rælingen. For de over 25 år er stønadstiden relativt
lang. Voksne går omtrent like lenge på stønad nå
som for ett år siden. 36 % av de som går på
sosialstønad mottar den i minst seks måneder.
Andelen mottakere som har sosialhjelp som
hovedinntekt er litt over normalen.
I barometeret er det positivt at få har sosialhjelp
som hovedinntekt. En ganske stor andel av de som
mottar sosialhjelp, søker ikke jobb. Andel av
langtidsmottakere som har individuell plan er høy i
Rælingen. Noe over halvparten av søknadene om
kommunal bolig blir ikke innvilget.
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Teknisk

Økonomi

Bemanning

Enhetsrammer
Kommunalteknikk
Utbyggingsservice
Teknisk

Sykefravær
Regn
15 339
3 266
18 606

Bud
14 777
3 886
18 663

Avvik
-562
620
57

Kommunalteknikk hadde et merforbruk i 2016 fordi
det var budsjettert med en inntekt på spillemidler på
kr 700 000,- som kommunen vil motta ved en
senere tildeling.
Brutto investeringer på teknisk sektor var ca 62 mill.
De største var vann og avløp med 29,2 mill, vei og
veilys med 29,7 mill, samt idrett og friluftsliv med
2,7 mill. Tallene på vann og avløp, samt vei og
veilys inkluderer utlegg ifm justeringsmodellen hvor
utbyggerne dekker kostnadene.
Stabilt lavt sykefravær i utbyggingsservice og
kommunalteknikk. Vi ser en liten økning i 2016.

60

Årsberetning 2016

Kommunebarometeret

Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter

Plassering i kommunebarometeret

3,6
3,3
3,5

Fet

3,8

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Landet

2,6

3,4

3,2
3,4

Rælingen

2,1

2,6
2,9

3,6

4,1

5,1

Prioritering

Kilde: Foreløpige Kostra-tall

I tallene inngår Kostra-funksjonene for brann- og
ulykkesvern, plan- og byggesaksbehandling, natur
og nærmiljø, vei og veilys, samt vann, avløp og
renovasjon. Det er en liten økning fra 2015 til 2016
som skyldes økte avskrivninger på vei.

Kilde: Foreløpig utgave av kommunebarometeret

Endringer i metoden i Kommunebarometeret har en
marginalt positiv effekt for Rælingen i sektoren.
Nøkkeltallene i sektoren er fornyet etter konkrete
forslag fra Norsk Vann. Blant annet fanges nå
vannkvalitet opp på en annen måte enn før, og
noen av nøkkeltallene knyttet til avløp er skiftet ut.
Rælingen har gjennomgående svært gode
resultater innenfor vann, avløp og renovasjon – og
har en foreløpig plass nr. 2 i landet. Noen data er
ikke innrapportert.
Ifølge statistikken lekker det omtrent like mye fra
ledningsnettet i Rælingen som i normalkommunen.
Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært litt bedre enn i normalkommunen.
Utskifting av spillvannsnettet har vært prioritert en
del høyere enn i normalkommunen de tre siste
årene.
Andelen av avfallet som går til materialgjenvinning
og biologisk behandling ligger over normalen.
Vannkvaliteten er god. Andelen anlegg som
overholder alle rensekrav er 100 %.
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Økonomi

Oversikt resultat
Skatt og rammetilskudd
Rentekompensasjon
Sentrale inntekter

Regn
855 373
3 992
859 364

Bud
833 720
4 200
837 920

Avvik
21 653
-208
21 444

Enhetsrammer

787 208

773 574

-13 634

-7 746
8 514
60 358
2 290
63 416

-2 819
9 150
59 200
1 900
67 431

4 927
636
-1 158
-390
4 015

8 741

-3 085

11 826

Regn
107 364
170 276
141 762
14 042
93 555
241 603
18 606
787 208

Bud
104 344
171 138
136 273
14 250
91 487
237 419
18 663
773 574

Avvik
-3 020
862
-5 489
208
-2 068
-4 184
57
-13 634

Sentral lønn og pensjon
Sentrale driftskostnader
Finans
Overføring til investeringer
Sentrale kostnader
Resultat

Enhetsrammer
Støtteenheter
Skoler
Barnehager
Kultur
Helse og sosial
Pleie og omsorg
Teknisk
Enhetsrammer

3,8
2,7

3,8

3,6
3,2

1,0

2,3

2,0

1,9
1,8
2,1

3,7
3,5

4,7

5,2

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Rælingen
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Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Landet

Resultatet i Rælingen for 2016 ble positivt med 8,7
mill. Det positive resultatet skyldes i hovedsak
høyere skatteinntekter enn forventet, men også
pensjonsområdet bidro positivt i 2016. Resultatet er
i denne sammenhengen definert som samlet
overføring til generelt disposisjonsfond i løpet av
året. Det er i tillegg overført samlet 5,4 mill til fond
med formål, som inngår i enhetsrammene.
Det ble opprinnelig budsjettert med en generell
avsetning på 1,6 mill. I regnskapsavslutningen 2015
ble det overført 0,4 mill fra enhetenes underskudd
ihht overføringsordningen, og i 1. tertial ble det
vedtatt å bruke 5 mill til å dekke ulike forhold i
enhetene. Ved regnskapsavslutningen 2016 ble
ytterligere 11,8 mill avsatt, og summen av disse
utgjør 8,7 mill, og gir et samlet uttrykk for
bevegelser på generelt disposisjonsfond i 2016.
Enhetsrammene hadde et samlet merforbruk på
13,6 mill. Størst negative avvik finner vi på
barnehager og innen pleie og omsorg. Avviket på
barnehageområdet er først og fremst knyttet til et
stort antall barnehagebarn i andre kommuner,
mens pleie og omsorg er i hovedsak knyttet mot
mer ressurskrevende brukere ved
institusjonstjenesten, samt noe merforbruk av
sosialstønad hos Nav.
Prognosene gjennom året har vist balanse samlet
sett, med om lag like store forventede positive avvik
på skatt og pensjon, som negative avvik på
enhetene. Enhetene forventet ved 1. tertial et
samlet merforbruk på 9 mill, og ved 2. tertial 15 mill.
Netto driftsresultat i 2016 ble 2,1 % av
driftsinntektene. Nøkkeltallet angir om den løpende
driften er robust og har nok reserver til å møte
kostnadssvingninger. Det foreligger to sentrale
anbefalinger, over 2 % og over 3-5 %. Rælingen
ligger historisk i underkant av anbefalingene. 2014
viser et kunstig høyt netto driftsresultat, hvis vi
korrigerer for en ekstraordinær tilbakebetaling fra
NRV og RA2 er nøkkeltallet negativt med 2,1 %.

Årsberetning 2016

Skatt og rammetilskudd
Skatt
Regn
58 450
2 297
81 622
3 103
93 540
3 140
55 188
7 070
86 768
5 275
95 207
2 378
494 036

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

Bud
59 100
1 000
81 000
1 800
90 000
4 800
53 600
5 100
84 300
3 500
83 500
2 600
470 300

Avvik
-651
1 297
622
1 303
3 540
-1 660
1 588
1 970
2 468
1 775
11 707
-222
23 736

Rammetilskudd
Regn
394 790
-45 400
-1 000
2 400
3 200
5 339
1 420
588
361 337

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger
Saker med særskilt vurdering
Skjønnstilskudd
Veksttilskudd
Endringer i statsbudsjettet
Inntektsutjevning
Rammetilskudd

Bud
394 300
-45 400
-1 000
2 400
3 200
5 300
1 420
3 200
363 420

Avvik
490
0
0
0
0
39
0
-2 612
-2 083

Skattevekst i %
12,6
10,8

7,8

7,2

4,8

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1,2

2008

2007

2006

3,2

- 5,8
Rælingen

Landet

Rælingen

28 351
2016

25 819

24 912
2014

Landet

2015

25 205
2013

24 109
2012

22 708
2011

24 617
2010

22 571
2009

21 565

20 960
2007

2008

20 886
2006

Skatteinntekter pr. innbygger
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Skatteveksten i 2016 ble 12,6 % i Rælingen,
sammenlignet med 9,7 % for landet. Vi budsjetterte
opprinnelig med en skattevekst på 7,4 %, på
samme nivå som anslaget for landet. Historisk har
Rælingen hatt en skattevekst på samme nivå som
landet, men har variert noe over og under. I 2014
og 2015 ble veksten i Rælingen noe lavere enn
landsgjennomsnittet.
Den høye skatteveksten i hele landet i 2016
forklares med ekstraordinære utbytteuttak hos
skatteyterne, som en tilpasning til skattereformen.
Ekstra høy vekst i Rælingen ser ut til å være knyttet
til effekt av fordelingstallene i november.
Rammetilskuddet til kommunene består av flere
elementer. Innbyggertilskuddet utgjør et likt beløp
pr. innbygger, som omfordeles gjennom
utgiftsutjevningen for å utjevne for ulikheter i
kommunene, der Rælingen får en reduksjon som
«lettdrevne», hovedsakelig knyttet til at vi har en
lavere andel eldre enn landsgjennomsnittet.
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i
skatteinntektene mellom kommunene, og siden
Rælingen fikk en høyere skattevekst enn landet, ble
også inntektsutjevningen lavere enn opprinnelig
budsjettert.

6,5

6,3
1,7

Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og
er inntekter kommunen kan disponere uten andre
bindinger enn gjeldende lover og forskrifter.
Gjennom inntektssystemet fordeles de frie
inntektene på kommunene.

Med en vesentlig høyere skatteinngang enn
budsjettert, som førte til en avkortning i
inntektsutjevningen, bidro frie inntekter samlet med
et positivt budsjettavvik på 21,7 mill for Rælingen i
2016.

Lønn og pensjon
Sentral lønn og pensjon
Budsjett pensjon sentralt
Regnskapskostnad pensjon
Arbeidsgiveravgift av regnskapskostnad pensjon
Samlet pensjonsavsetning fra sektorrammene
Andre kostnader knyttet til pensjon( pensjonskontoret
Sentralt avvik pensjon

-5 000
-62 507
-8 813
80 558
-327
3 910

Budsjett seniorordning, personforsikringer og Ou
Kostnader seniorordning
Kostnader personforsikring og ou midler
Sentralt avvik seniorordning og forsikringer

3 300
-2 104
-1 085
111

Budsjett lønnsavsetning
Nedjustert budsjett ved 1 tertial
Kostnader lønnsoppgjør 2016
Netto avvik lønnsperiodisering
Sentralt avvik lønnsavsetning

12 400
-2 180
-9 235
-79
906

Samlet avvik lønn og pensjonsavsetning

4 927

2014

2015

2016

Sammenheng innbetalt premie og
Samlet alle Samlet alle Samlet alle
regnskapskostnad
ordninger ordninger ordninger
Fakturert pensjonspremie
83 382
76 123
84 123
Bruk av premiefond
11 714
9 095
14 581
Pensjonspremie(innbetalt)
71 668
67 029
69 542
Årets Premieavvik
-6 794
-3 003
-2 282
Amortisert premieavvik fra tidligere år
3 786
4 757
5 186
Andel arbeidstaker og aktivum
-8 877
-9 338
-9 939
Regnskapskostnad pensjon eksl arbeidsgiveravgift
59 784
59 445
62 507
Akkumulert premieavvik inkl. AGA pr 31.12
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46 933

44 392

41 618

Lønn og pensjonsområdet viser et samlet positivt
avvik på 4,9 mill, hvorav 3,9 mill er tilknyttet
pensjonsavsetningen og 1 mill lønnsavsetningen.
Budsjettert lønnsavsetning ble redusert 1. tertial
som en konsekvens av at anslaget for lønnsveksten
i deflator ble nedjustert i kommuneproposisjonen i
mai. Mindreforbruket utover dette skyldes i
hovedsak at effekten av lønnsøkning som følge av
bestått fagbrev kommer litt senere enn først antatt.
Personforsikringene og seniorordningen viser et lite
positivt avvik.
Når det gjelder pensjon har vi hatt en nedgang i
akkumulert premieavvik siden 2014. Dette skyldes
at vi i stor grad har benyttet premiefond til
innbetaling av premie, og dermed redusert vårt
årlige premieavvik.
Størrelsen på dette premiefondet er omtrent 16 mill
per 31.12.2016. Forskjellen mellom faktisk premie
og netto pensjonskostnad er fortsatt stor, og skaper
usikkerhet i årene fremover.
Kommunens pensjonskostnader økte med omtrent
3 mill fra 2015 til 2016.

Årsberetning 2016

Finans
Finans
Regn
-7 787
28 465
39 680
60 358

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Finans

Bud
-6 900
27 520
38 580
59 200

Avvik
887
-945
-1 100
-1 158

3,0
3,2
3,4

4,6
4,4

4,0

1,8

3,9
4,4
4,4

5,3
5,2
5,0

5,4
5,5

Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter

Rælingen

Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Landet

Renteutgiftene ble noe høyere enn budsjettert.
Summen av renter og marginpåslag på
låneporteføljen var marginalt høyere enn det som
var lagt til grunn. Renteinntektene var noe høyere
enn budsjettert, da plassert kapital var høyere enn
det som var lagt til grunn. Ved utgangen av 2016
har låneporteføljen en gjennomsnittlig rente på
2,1 %.
Minsteavdraget ble noe høyere enn budsjettert da
gjennomsnittlig levetid på eiendeler var noe lavere
enn det som var lagt til grunn.
Finanskostnadene utgjør 5,5 % av driftsinntektene.
Nøkkeltallet viser hvor stor andel av kommunens
inntekter som er bundet opp i å betjene lån, og
dermed et uttrykk for belastningen lånegjelden har
på driftsbudsjettet. Anbefalingen sier at
finanskostnadene ikke bør utgjøre mer enn 6 % av
driftsinntektene. Dagens nivå er innenfor
anbefalingene. Det lave nivået i 2014 skyldes
ekstraordinær tilbakebetaling fra NRV og RA2, som
er klassifisert som finansinntekt.

Beregnet avdragstid
Beregnet avdragstid har hatt en nedadgående
trend de siste årene, som følge av moderate
investeringer ift balanseverdier, ekstraordinære
avdrag til infrastrukturinvestering på Øyeren IKT og
en opprydning av avskrivningstider i balansen. Den
er forventet å øke de kommende år da
investeringsnivået øker vesentlig og de
ekstraordinære avdragene på investeringer på
Øyeren IKT reduseres.
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Lånegjeld
Netto lånegjeld
2015
2016 Endring
1 158 946 1 240 671
81 725
110 854
125 527
14 673
-103 362 -109 108
-5 746
-58 750
-62 197
-3 447
1 107 688 1 194 893
87 205

Lånegjeld investeringer
Lånegjeld formidlingslån
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld

Rælingen

Fet

57,1
59,9
60,0

66,7
68,0
63,9

78,9
80,8
79,2

105,8
108,3
100,5

93,1
102,5
102,6

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

Landet

Skedsmo
2014 2015

Akershus
2016

41 344
44 840
47 441

Fet

51 570
54 391
56 539

65 566
68 642
68 075

Rælingen

44 724
45 416
44 946

54 912
63 565
67 394

Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Landet

Investeringer i 2016

Vann og avløp
Boliger
Gruppeboliger
Inv. finansiert av selvkost og leie
Skole og barnehage
Sykehjem
Adm./IKT/maskiner/utstyr/kirken
Vei
Idrett og friluftsliv
Inv. finansiert av frie inntekter
Totalt
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LåneUtgifter Inntekter finansiert
29 164 -29 930
-766
15 905 -23 359
-7 454
14 530
-3 165
11 365
59 599 -56 454
3 146
20 561
-4 911
15 649
101 051 -21 307
79 744
25 973
-5 489
20 484
33 580 -35 331
-1 751
8 977
-965
8 012
190 142 -68 003 122 139
249 741 -124 456 125 285

Kommunens lånegjeld utgjør ved utgangen av året
1,4 mrd, hvorav 1,2 mrd er til investeringer og 125
mill til formidlingslån. Netto lånegjeld etter at utlån
og ubrukte lånemidler er trukket fra utgjør 1,2 mrd.
Netto lånegjeld har økt med 87,2 mill siden 2015.
Netto lånegjeld utgjør 102,6 % av driftsinntektene.
Gjeldsgraden angir kommunens evne til å betjene
lånene. Anbefalingen sier under 100 %, altså at en
kommune ikke bør ha høyere gjeld enn inntekter.
Rælingen har de siste årene ligget rett innenfor
anbefalt nivå, men vippet over grensen i 2015. Fra
2015 til 2016 har netto lånegjeld økt og netto
lånegjeld pr innbygger har økt med 5,7 %, men
siden skatt og rammetilskudd har økt med 9,6 % fra
2015 så er gjeldsgraden uforandret.
Investeringene er delt inn i investeringer som
finansieres gjennom selvkost eller av leieinntekter
og investeringer som finansieres av frie inntekter.
På vann og avløp er gammel hovedplan avsluttet
og overforbruket er finansiert med bruk av «fond
2»-midler, ca 30 mill. Tallene på boliger inkluderer
salg av presteboligene av avsetning av disse
midlene til ubundet investeringsfond ca 10 mill.
På vei er tallene påvirket på utgiftssiden og
inntektssiden av investeringer gjennom
justeringsmodellen hvor utbyggere finansierer
kommunal infrastruktur som kommunen overtar
driften på når det står ferdig.

Årsberetning 2016

Disposisjonsfond
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond 2015
Resultat 2016
Resultat 2015
Flyktningfond
Øvrige fond med formål
Disposisjonsfond 2016

43 309
8 741
6 648
4 640
777
64 115

Disposisjonsfond, strukturert
2015
7 313
11 400
6 339
4 947
29 999
13 311
43 310

Flyktning
Pensjon
Kompetanse
Øvrige fond med formål
Sum fond med formål
Generelt disp.fond
Sum disp.fond

2016 Endring
11 952
4 639
11 400
0
5 633
-706
6 059
1 112
35 045
5 046
29 070
15 759
64 114
20 804

Ved utgangen av 2016 utgjør Rælingen kommunes
disposisjonsfond 64,1 mill. I 2013 ble fondet
strukturert, slik at deler av midlene ble dedikert
ulike formål, bl.a. pensjon og kompetanseheving.
Ved utgangen av 2016 utgjør den generelle delen
av fondet 29,1 mill.
Rælingen har hatt et jevnt lavt disposisjonsfond
fram til 2012. I 2013 ble resultatet fra to år med
gode overskudd tilført fondet, og i 2014 brukte vi ca
33 mill til ulike engangskostnader, der de største
var egenkapitalinnskudd KLP ved bytte av
pensjonsleverandør, inngått forliksavtale, samt kjøp
av grunnerverv og barneskiheis i Marikollen. I 2015
ble det generelle disposisjonsfondet holdt urørt,
mens det ble tilført ca 5 mill til flyktningfondet.
I 2016 er overskuddet i 2015 og 2016 tilført det
generelle disposisjonsfondet, og overskudd på
flyktningetjenesten på 4,6 mill er tilført
flyktningfondet.

Utvikling disposisjonsfond

Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av 2016
5,5 % av driftsinntektene. Nøkkeltallet viser
oppsparte midler og angir kommunens evne til å
håndtere perioder med endrede betingelser uten å
måtte endre tjenestetilbudet. Anbefalingen er over
4 %. Rælingen kommune har de siste årene vært
omtrent på anbefalt nivå, etter at det ble disponert
relativt store beløp til å dekke flere påløpte
engangskostnader i 2014.

Fet

Skedsmo Akershus
2014 2015 2016

5,2
5,7
7,0

5,0
5,6

Rælingen

6,5
7,7
8,1

4,6
4,0
5,5

8,5

11,9
12,1
13,8

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Landet
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