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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.
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 2017 er 17 874. 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.
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.
Antall årsverk i Rælingen kommune ved
utgangen av 2017 var 950,2 fordelt på 1 147
ansatte. Sykefraværet i Rælingen kommune i
2017 var på 7,5 %, en økning på 0,8
prosentpoeng fra 2016.
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2017 oppsummert i nøkkeltall fra Kostra

Se tilstandsrapporter for mer informasjon om tjenestene
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Prosentvis fordeling av netto driftsutgifter

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017
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Organisasjonskart

Kommunestyret

Formannskapet
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Vedtatte planer og strategidokumenter pr. 31.12.2017

7

Årsberetning 2017

Om årsberetningen
Årsberetningen viser en oppsummering av året i forhold til mål og
rammer i det ettårige perspektivet i vedtatt handlingsprogram.
Bakgrunn
I henhold til kommuneloven § 48 og
regnskapsforskriften § 10 skal det utarbeides
årsberetning og årsregnskap for hvert
kalenderår.
I årsberetningen skal det gis opplysninger om
forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultat av
virksomheten, som ikke fremgår av
årsregnskapet, samt om andre forhold av
vesentlig betydning for kommunen.

Innhold
Befolkningsutvikling viser befolkningsvekst og sammensening de siste årene, med hovedfokus
på utvikling det siste året.
Retning og prioritering viser utviklingsarbeid det
siste året innenfor kommuneplanens tre
hovedområder. Kapitlene ivaretar også interne
og eksterne rapporteringsbehov.
Økonomi følger opp vedtatt årsbudsjett, og viser
utvikling i økonomiske nøkkeltall. Kapittelet
redegjør for kommunens økonomiske stilling og
vesentlige budsjettavvik.
Vedlegg til årsberetningen:

Les hele årsberetningen her:
http://arsberetning.ralingen.kommune.no

Enhets- og prosjektsider viser økonomisk
resultat, nøkkeltall og gjennomførte aktiviteter
for enhetene, investeringsprosjektene og de
interkommunale samarbeidene.
Styringsindikatorer viser status for nyeste måling
på indikatorene for hvert styringsmål innenfor
kommuneplanens tre hovedområder.
Årsregnskap inneholder de forskriftsmessige
regnskapsoversiktene med noter.
For nøkkeltall og utdypende informasjon om
status i de største tjenestene, vises det til
tilstandsrapporter.
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Befolkningsutvikling

9

Årsberetning 2017

Befolkningsutvikling
Antall innbyggere i Rælingen kommune ved utgangen av 2017 er
17 874. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 0,8 % gjennom året, med
144 nye innbyggere. Dette er en markant lavere vekst enn
gjennomsnittet de siste årene. Det er hovedsakelig nettoinnflyttingen
som er redusert, basert på lav utbygging i 2017.
Befolkningsvekst i antall innbyggere

Bortimot en fjerdedel av befolkningen har
innvandrerbakgrunn. Pr. 31.12. 2017 utgjør
andelen barn og ungdom (under 20 år) 26 %,
andelen voksne 62 % og andelen eldre (over 67
år) 12 % av vår befolkning.
Befolkningsveksten på 0,8 % i Rælingen i 2017
er halvparten av fylkets vekst (1,6 %) og om lag
på samme nivå som landets vekst (0,7 %).
Veksten lå i 2013 og 2014 på 2,3 - 2,4 %, i
2015 og 2016 på et lavere nivå med 1,4 - 1,7 %.
Veksten i Rælingen har i årene etter 2008 ligget
over landssnittet og variert over og under
fylkessnittet. I Rælingen er det både naturlig
tilvekst og innflyttingsoverskudd.

Befolkningsvekst i prosent

Befolningsveksten (i prosent) var betraktelig
høyere i våre nabokommuner Skedsmo og
Lørenskog, spesielt Skedsmo. I Fet var veksten
om lag på samme nivå som i Rælingen, mens
Enebakk hadde lavere vekst. Nettoinnflyttingen
har økt i Akershus fra 2016 til 2017, men er
redusert i Rælingen. Fødselsoverskuddet har
gått ned både i landet, fylket og i vår kommune.
Mye av veksten i Rælingen har vært drevet av
innflytting av personer med innvandrerbakgrunn,
både gjennom tilflytting direkte fra utlandet og
gjennom innenlands tilflytting.
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Ved utgangen av 2017 har vår befolkning økt til
17 874 innbyggere. Dette er en økning på 144
innbyggere fra utgangen av 2016, og gir en
befolkningsvekst for 2017 på 0,8 %. Veksten er
på sitt laveste nivå i perioden etter 2008.
Det har vært en veldig variabel utvikling
gjennom året 2017. Det var en god vekst i første
halvår, men en negativ vekst i andre halvår.
Samlet for hele 2017 bidrar fødselsoverskuddet
mer til vår totalvekst enn nettoinnflyttingen. Det
var spesielt stor utflytting i tredje kvartal.
Nivået på nettoinnflyttingen er en vesentlig
faktor i forhold til kommunens utvikling på
mange områder. Rælingen har en ung
befolkning - og også en ung innflytterbefolkning.
Aldring i befolkningen er likevel et vesentlig
utviklingstrekk. Andelen innbyggere 90 år og
over har økt spesielt mye siste året i Rælingen.
Veksten i 2017 har spesielt kommet i aldersgruppa 6-12 år (barneskolealder), og i de eldste
aldersgruppene, særlig gruppa 90+. I 2016 var
veksten stor i gruppa 80-89 år. En forskyvning
nå over til flere i den aller eldste gruppa, vil
kunne få betydning for grad av omsorgsbehov.
Antall fødte er lavere i 2017 enn i 2016, og
gruppa 1-5 år har en svak nedgang. Samlet vil
det gi noe lavere andel barn i barnehagealder.
Rælingen er en utpreget flyttekommune med
høy mobilitet i befolkningen. Det er mange som
flytter både til og fra kommunen. Det har vært en
noe høyere utflyttingsgrad i 2017 enn i de to
foregående årene, og en innflyttingsgrad som er
lavere enn det den har vært i årene etter 2008.

Bevegelser i befolkningen

Fødte
Døde
Fødselsoverskudd
Innflytting
Utflytting
Nettoinnflytting
Befolkningsvekst
Innbyggere

1. halvår 2017
113
-53
60
736
-639
97
157
17 887

2. halvår 2017
103
-51
52
806
-868
-62
-13
17 874

2017
216
-104
112
1 542
-1 507
35
144
144

Befolkningsutvikling aldersfordelt
2016
2017 Endring
0 år
238
219
-8,0 %
1-5 år
1 218
1 213
-0,4 %
6-12 år
1 689
1 753
3,8 %
13-15 år
640
647
1,1 %
16-19 år
857
839
-2,1 %
20-44 år
6 136
6 152
0,3 %
45-66 år
4 856
4 902
0,9 %
67-79 år
1 624
1 648
1,5 %
80-89 år
407
425
4,4 %
90år +
65
76
16,9 %
Sum
17 730
17 874
0,8 %

Inn- og utflyttingsmobilitet i % av befolkningen

Innenlands utflytting har vært så vidt noe høyere
enn innenlands innflytting i 2017. Det har de
siste årene vært et motsatt bilde. Innflytting i
form av direkte innvandring er høyere enn
utflytting i form av utvandring. Denne differansen
er mindre i 2017 enn i 2016.
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Befolkning pr. 31.12.2017 aldersfordelt
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Innvandrerandelen økte med 1,1 prosentpoeng i
2017, noe mer enn i 2016. Økningen ligger også
noe over økningen i fylket og landet.

Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre

2008

Det er ved utgangen av året 4 338 innbyggere
med innvandrerbakgrunn (inkl. norskfødte
innvandrere), en økning på 221 personer fra
året før. Innvandrerandelen I Rælingen utgjør nå
24,3 %, bortimot en fjerdedel av vår befolkning.

1 477 av innvandrerne i Rælingen (34 %) har
bakgrunn fra EU/EØS, USA, Canada, Australia
og New Zealand.
2 862 av innvandrerne i Rælingen (66 %) har
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og New Zealand, og
Europa utenom EU/EØS.

2012

Trendlinjen viser at vi har en temmelig lineær, lik
utvikling fra år til år.

Innvandrere i prosent av befolkningen

I løpet av 2017 økte andelen innvandrere fra
Afrika noe mer enn andelen fra Asia med Tyrkia.
Andelen fra Europa unntatt Tyrkia økte mindre
enn gruppene fra Afrika og Asia.
Litauen, Polen, Tyrkia, Eritrea, Somalia, Tunisia,
Afghanistan, Irak og Syria er land som spesielt
har en økning siste året i Rælingen.
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Antall nye boliger i 2017

Det ble tatt i bruk 40 nye boliger i Rælingen i
2017, hovedsakelig på Smestad og Fjerdingby.
Dette er vesentlig færre nye boliger enn
gjennomsnittet de siste årene, og litt færre enn
forventet i prognosene for 2017 (49 boliger).
Avvik fra prognoser
Den samlede befolkningsveksten i 2017 ble
også noe lavere enn i prognosene. Noe skyldes
lavere utbygging enn forventet, men også at
flere flyttet ut av kommunen. Avvikene er
hovedsakelig i den voksne aldersgruppen, fra 20
år og oppover. Fødselsoverskuddet og andelen
barn og eldre ble omtrent som forventet.

Antall nye boliger, utvikling
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Retning og prioritering
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Retning og prioritering
Kapittelet viser gjennomført utviklingsarbeid siste år innenfor
kommuneplanens hovedområder. Kommunens langsiktige styring er
forankret i kommuneplanen, kommunens strategiske styringsdokument.
Visjon
Visjonen «Trivselskommunen med nærhet til
Østmarka og Øyeren» er et 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.

Overordnede hensyn
For å ivareta bredden i kommunens samfunnsoppdrag skal fire overordnede hensyn
vektlegges i alle vurderinger i forvaltningen, og
synliggjøres i saksbehandling og planlegging.

Trivselskommunen symboliserer et helsefremmende lokalsamfunn, og trivsel er en viktig
forutsetning for god helse og livskvalitet.

Trygt og sikkert lokalsamfunn skal ivaretas
gjennom beredskapsarbeid og skadeforebygging, samt å sikre at innbyggerne får de
tjenestene de har krav på med god kvalitet.

Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens
fysiske fortrinn og særpreg, og dette gir føringer
for hvordan vi tilrettelegger for bruk, opplevelse
og tilgjengelighet.
Hovedområder
Tre hovedområder er definert i kommuneplanen
med tilhørende styringsmål. De angir retning og
prioritering for utvikling mot kommunens visjon
med utgangspunkt i nåværende og framtidige
utfordringer og samfunnstrekk.
Trivsel, livskvalitet og folkehelse viser hvordan vi
bidrar til gode liv for den samlede befolkningen.
Utbygging, transport og klima viser hvordan vi
fremmer den fysiske utviklingen av kommunen.
Organisasjon og tjenesteutvikling viser hvordan
kommuneorganisasjonen bidrar til utvikling av
lokalsamfunn og tjenester.

God folkehelse i befolkningen skal ivaretas
gjennom å fremme helse og hindre sykdom,
skade eller sosiale problemer.

Bærekraftig miljø- og klimautvikling skal ivaretas
gjennom å sikre at naturens ressurser
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning, også for kommende generasjoner.
Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser
skal ivaretas gjennom å tilpasse tjenestene til
befolkningsutviklingen, med god
ressursutnyttelse.
Verdier
Verdigrunnlaget er grunnleggende verdier og
holdninger som preger alle ansatte i kommunen.
Respekt for enkeltmennesket innebærer at vi er
oppmerksomme på det enkelte menneskets
behov, opptatt av å finne andres ressurser, og
er lydhøre og fordomsfrie.
Ansvarlighet innebærer at vi er bevisste på
rollen vi har og avveier ulike hensyn, treffer
beslutninger, deler kunnskap, og forpliktes av å
inngå i en helhet.
Redelighet innebærer at vi har til hensikt å nå
felles mål, og vi bygger en positiv kultur.
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Oversikt over hovedområder, satsingsområder og styringsmål
Hovedområde

Satsingsområde

Styringsmål
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse
Hovedområdet omhandler retning og prioritering som bidrar til gode liv
for den samlede befolkningen. I 2017 ble Rælingen godkjent som
trafikksikker kommune. Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble
vedtatt, og mange tiltak er startet opp. Planlegging av nytt kultur- og
helsebygg i framtidig sentrum har vært viktig, og mange har medvirket
med innspill i arbeidet. Ungdataundersøkelsen ble gjennomført for andre
gang, og Barnas Turlag ble opprettet. Plan for kulturminner og -miljøer
ble vedtatt etter en lang og omfattende prosess. Kommunen utvikler
stadig flere samarbeidsordninger med frivillige, som gir tilbud til
pårørende og brukere innenfor pleie og omsorg.
Barnetråkkregistrering ble igangsatt i 2016,
med kartlegging på Fjerdingby. Arbeidet foregår
kretsvis knyttet til skolenes beliggenhet.
Kartleggingene gjøres i samarbeid med skolene,
på 5.-7. klassetrinn. I 2017 har Smestad og Rud
skoler gjort kartlegginger. Arbeidet gir kunnskap
om barnas bruk av arealer, hvor de beveger seg
til daglig og hvilke steder de unngår. Kartlegging
på de øvrige barneskolene er ikke avklart.
Det er økende innsats på å tilrettelegge for
sykling. Det er i løpet av 2017 utarbeidet et
digitalt sykkelkart for kommunen. Kartet er
delt inn i sykkelveier med ulike kategorier.
Sykkelkartet skal være utgangspunktet for
videre vurderinger og prioritering, og vil danne
grunnlaget for en eventuell sykkelstrategi.
Kommunedelplan trafikksikkerhet ble vedtatt i
2016. Den viktigste satsingen i planen, foruten
fysiske tiltak, er målsettingen om å bli godkjent
som Trafikksikker kommune. Rælingen
kommune ble godkjent som Trafikksikker
kommune 1. september 2017, som første
kommune på Romerike.
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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 gjennomført to
trafikksikkerhetstiltak fra planen. Skolemestervegen har fått veilys og fartshump, og ny gangog sykkelveg fra Løvenstadvegen til Lerkevegen
er ferdigstilt med asfalt og veilys. Det er også
anlagt to fartshumper som et strakstiltak i
Skolevegen for å dempe farten ved Rud skole.
Kommunen har også søkt og fått midler til
innkjøp av trafikkopplæringspakker til alle
barneskolene, og lånesykler og sykkelløype i en
egen sykkelhenger som er til utlån. Midlene er
tildelt av fylkeskommunen i en ny tilskuddsordning for å øke sykkelferdighetene i Akershus.
Kommunen er i gang med å revidere temaplan
mot støy. Det ble i 2017 utarbeidet en strategisk
støykartlegging i Oslo byområde, som også
omfatter Rælingen. Det skal utarbeides en plan
for hele byområdet (Oslo med omkringliggende
kommuner) for perioden 2018-2023. Planen skal
ferdigstilles i løpet av 2018. Rælingens nye
støyplan vil bli en integrert del av denne planen.
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Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv ble vedtatt i kommunestyret i juni 2017.
I tråd med kommunedelplanen er det iverksatt
eller startet opp mange tiltak i 2017.
Det ble jobbet med å videreutvikle isflata på
Hektneråsen, og denne stod ferdig i forkant av
vintersesongen 2017/18.
Lysanlegget på den eldste kunstgressbanen i
Marikollen ble rehabilitert, og ble oppgradert
med LED-lys, som et av de første anleggene i
Norge, gjennom dialog med blant annet Norges
fotballforbund. Norges fotballforbund har
utarbeidet en tilstandsrapport på fire av
kommunens kunstgressbaner. Dette gjaldt 7’er
og 11’er baner i Marikollen og på Sandbekken.
Snøproduksjonsanlegget på langrennsarenaen
i Marikollen ble ferdigstilt på nyåret 2017, og
arbeidet med langrennsarena med skibru ble
påbegynt høsten 2017, og ferdigstilles i 2018.
Turstien til Bjønnåsen ble lagt om og skiltet i
henhold til merkehåndboka i 2017, og ble
dermed det første området som ble skiltet i
kommunens turskiltprosjekt.
Det ble etablert nytt nærmiljøanlegg på Smestad
i form av en aktivitetsløype ved skolen. Bygging
av ny hall i forbindelse med Smestad skole ble
planlagt, og arbeidet er påbegynt.

De statlig sikra friluftsområdene er i stadig
utvikling, og det søkes årlig om midler til tiltak. I
2017 ble det gjennomført arbeid på Torva,
samtidig som hytta på Myrdammen ble
rehabilitert. Rehabiliteringen ferdigstilles i 2018.
Den Norske Turitsforening (DNT) ønsker å
etablere en hytte ved de gamle ruinene av
Huldreheim. Det har vært god dialog mellom
DNT, historielaget, Østmarkas venner og
Rælingen kommune rundt tiltaket. Kommunen
har rullert tiltaket inn i forvaltningsplanen for det
statlig sikra friluftsområdet ved Ramstadsjøen.
Det er bred enighet om tiltaket, men det er viktig
å påpeke at det er DNT som skal stå for
gjennomføring og utleie, og at tiltaket må byggesøkes og godkjennes før det kan realiseres.
På Myrdammen er det ønske om å få til en
discgolf-/frisbeegolfbane med 18 hull. Prosjektet
er et samarbeid mellom nystartet frisbeegruppe
under YRUIL og Rælingen kommune. Dette vil
bli et tilbud for mennesker i alle aldre, og kan
skape nye aktivitetsmuligheter i skogsområdene
ved Myrdammen. Tiltaket er rullert inn i forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet
på Myrdammen. Prosjektering av ny bane har
foregått i 2017. Det er viktig å påpeke at tiltaket
må godkjennes før det kan realiseres.
Lekeplassen på Fjellstad er et grøntområde som
i 2017 ble oppgradert, med nytt lekeplassutstyr.

I tråd med planperiodens delmål i hovedplan for
friluftsområder og idrettsanlegg ble det i 2017
jobbet med løypekjøring og prioritering av disse.
Kommunen arbeidet med en tydeligere
kommunikasjon av hvilke løyper som ble kjørt
opp, og deres prioriteringer. I tillegg ble det sett
på løsninger for oppgradering av utstyr og
fremtidig samarbeid med frivillige.

I 2017 har utvikling av nye nærmiljøanlegg vært
knyttet til utvikling av et nytt stort anlegg i
Marikollen. Det nye nærmiljøanlegget forventes
å bli bygget og stå ferdig til bruk sommer 2018.

Det har vært gjennomført dialog med både
Rælingen idrettsråd og Rælingen friluftsråd med
tanke på videreutvikling av kommunens arbeid
og samarbeid med det frivillige.

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.
Det ble gitt økonomisk støtte til 53 barn/unge,
som er flere enn året før.

Det ble i 2017 bestemt at veilederen for
nærmiljøanlegg skal revideres og reforankres i
eiendom, kommunal teknikk og kultur i 2018.
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Viktige aktiviteter i 2017 har vært høstferieaktiviteter i samarbeid med Rælingen
videregående skole, svømming for innvandrere i
samarbeid med Lørenskog og Rælingen
kappsvømmingsklubb og riding i samarbeid med
Stall Nordstjerna.
I 2017 ble det satt i gang et prosjekt hvor målet
er å få i gang en ordning med gratis utlån av
aktivitetsutstyr i Rælingen. IMIID fungerer som
prosjektgruppe, og kommunen er representert
ved kulturenheten. Utlånsordningen har fått
økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune,
Sparebankstiftelsen DNB og kommunen. Drift av
ordningen vil bli håndtert av Aktivum, som setter
av plass i sine lokaler og bemanner ordningen.
Forventet oppstart er sommeren 2018.
Barnas Turlag ble opprettet i Rælingen våren
2017. Turlaget er en del av DNT, og tilbyr turer i
nærområdet for barnefamilier. I løpet av 2017
har de arrangert flere turer og aktivitetsdager,
blant annet i Marikollen, med stor suksess.
Kommunens organisasjonsliv har tre fellesorgan; kulturrådet, idrettsrådet og friluftsrådet.
Rådene beskjeftige seg med saker som angår
helheten for sine medlemsorganisasjoner,
arbeider for bedre rammebetingelser og
forsøker å skape samhandling mellom de tre
frivillighetsfeltene. De er også høringsinstans i
plansaker og bistår kommunen med å ta
beslutninger til beste for alle medlemsorganisasjonene. I 2017 har rådene blant annet
gitt innspill til nytt kultur- og helsebygg, ny
idrettshall og til ny kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv.
Rælingen kulturråd er en aktiv bidragsyter i
prosessen med utvikling av nytt Fjerdingby
sentrum. Gjennom idedugnad, orienteringer og
innspillsmøter har kulturrådet fått delta i
prosesser omkring kommunalt bygg i sentrum,
torg og nytt nærmiljøanlegg. Kulturrådets bidrag
har vært viktig i planleggingen for å sikre gode
funksjonelle rom og arenaer med mål om stor
framtidig sambruk.
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Arbeid med kommunalt bygg i sentrum Ravinen kultur- og familiesenter - har vært viktig
i 2017. Kulturenheten og enhet familie og helse
har bidratt med funksjonsbeskrivelse av
tjenestetilbudet og hvordan huset må være
utformet for å gi et godt tilbud til brukerne.
Det er gjennomført en medvirkningsprosess
med deltakere fra Ungdomsrådet og ulike lag og
foreninger, med innspill til utforming av tjenester
og bygg. Det er et mål å få økt mestringsfokus
og brukermedvirkning.
Alle barn og unge har behov for å lære og å
mestre. Kulturskolen kan gi et annet tilbud som
når elever på en annen måte enn i ordinær
barnehage og skole. Kulturskolens tilbud
spenner fra opplevelsestilbud for de yngste til
tilbud med mye egeninnsats; musikalkurset.
I oppfølgingen av vedtatt Strategi for Rælingen
kulturskole har det vært rettet innsats for å
videreutvikle kulturskolen som lokalt ressurssenter. Det har også vært avholdt innledende
møter rundt en kulturell barnehagesekk; et
samarbeid mellom kultur og barnehage.
Rælingen bibliotek har samarbeidet med
Fylkesbiblioteket i Akershus og flyktningeog integreringstjenesten om en rekke
arrangementer for flerkulturelle. Biblioteket har
hatt medvirkningsprosesser med ungdomsrådet
til nytt kultur- og helsebygg.
I oppfølgingen av vedtatt Strategi for Rælingen
bibliotek har det i 2017 vært gjennomført språkkafeprosjekt sammen med fylkesbibloteket og
flyktning- og inkluderingstjenesten. Flerkulturelle
er invitert til å ha arrangementer i biblioteket.
Det har vært fokus på språk og økt integrering.
Det ble gjennomført to spillkvelder, en
multikulturell fortellerstund og et foredrag.
Vi har tro på at samarbeid på tvers av enheter
er en styrke i integreringsarbeidet.
Biblioteket har også samarbeidet tett med
skolene og barnehagene for å styrke språk- og
leseferdigheter hos barn og unge.
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Aamodt ungdomshus har i 2017 gjennomført et
vellykket tiltak med enkel severing av gratis mat
etter skoletid. Måltidet har bidratt positivt til det
sosiale samværet blant alle, fordi mattilbudet
benyttes av mange. En fredagsfest i måneden
er også gjennomført som et nytt sosialt tiltak.
I oppfølgingen av vedtatt Strategi for Rælingen
ungdomshus har det i 2017 vært fokus på tiltak
som kan trekke flere ungdommer til huset, noe
som resulterte i økning i besøkstallet fra 2016 til
2017. Åpningstidene er justert etter behov og
ønsker. Ungdommens kulturmønstring er gjort til
en helårsaktivitet med workshops, konserter,
utstillinger med mer. Det har vært jobbet med å
øke ungdommers initiativ, deltakelse, engasjement og ledelse på ungdomshuset og i
Rælingen for øvrig. Samarbeid med valgfag
natur og miljø/fysisk aktivitet er utvidet.
Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer ble vedtatt i november 2017.
Som del av planprosessen ble det gjennomført
en høring, hvor 240 grunneiere og andre
interessenter ble tilskrevet og gitt mulighet for å
komme med en uttalelse. Før høringsfristens
utløp ble det avholdt et folkemøte.
Regionkontor Landbruk gjennomførte i 2017
et prosjekt i fire kommuner med urbant og
bynært landbruk som tema. I Rælingen ble det
gjennomført en temporær skolehage i
Rådhushagen i samarbeid med Fjerdingby
barneskole SFO. I tillegg har elever ved
Smestad skole snekret humlekasser i samarbeid
med Aktivum. De ble satt opp rundt rådhuset
sammen med informasjon om viktigheten av
insekter og humler, som elevene hadde
utarbeidet selv. Når elevene fra Fjerdingby skole
høstet hagen i slutten av september, ble det satt
pollinatorvennlige blomsterløk slik at det skal bli
mat å finne for humlene når de kryper ut av
humlekassene rundt rådhuset til våren.

Folkehelsedagen ble arrangert i Marikollen
idrettspark første gang i 2014, og er fortsatt
under utvikling. Dette er en dag fylt med
aktiviteter for hele familien, og gjennomføres i
kulturuka, i samarbeid med idrettslag og andre
frivillige foreninger. I 2017 ble det gjort forsøk
med ny lokalisering av aktivitetene, men det
fungerte ikke optimalt. I 2018 vil en ny løsning
bli forsøkt.
Rælingstrimmen ble igangsatt høsten 2014.
I samarbeid med frivillige foreninger og ildsjeler
er trimpostkasser hengt opp ved turmål av ulik
vanskelighetsgrad. I 2017 ble det registrert
11 484 postkassebesøk. Det er litt færre enn
tidligere år, noe som kan skyldes manglende
innrapporteringer fra enkelte postkasser. Årets
Rælingstrimmer kåres med tilfeldig uttrekk av en
deltaker, og prisen deles ut på Rælingskvelden.
Stolpejakten er et enkelt aktivitetstilbud i
samarbeid med Orienteringsforbundet. Det
settes ut 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 2017 ble det
registrert 1 826 stolpejegere i Rælingen, en
markant økning fra året før.
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. I 2017
ble det for første gang arrangert bryggedans ved
Nordhagan kafé i Kulturuka. Vi har tro på at slike
tiltak styrker tilhørigheten, bidrar til integrering
og til at flere deltar aktivt i sitt nærmiljø.
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. Høsten 2017 åpnet stua igjen, og
den fremstår nå som uskadet.
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Fjerdingbyfestivalen ble arrangert for andre
gang i 2017, i samarbeid mellom Kulturrådet og
kulturskolen. Festivalen har en lokal profil og
skal vise bredden i kommunens kulturliv. Det er
et mål at festivalen skal bli en attraktiv møteplass for innbyggere i alle aldre. Det jobbes
fortsatt med å utvikle konseptet. I 2017 ble et
stort ungdomsarrangement avholdt på Aamodt
ungdomshus, med ungdom på og bak scenen.
Dette fungerte godt.
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.
I 2017 har tilbudet blitt mer regelmessig, med
aktiviteter stort sett hver lørdag. Det har også
blitt mer samarbeid med lag og foreninger, bla.
husflidslaget, bygetunet og Barnas Turlag.
Rælingen kommune har siden 2010 vært et
Lokalsamfunn med MOT. Grunnet endringer hos
MOT sentralt, ble det i slutten av 2017 besluttet
å si opp avtalen. Fritidsarenaen er ikke lenger
en del av konseptet, og MOT gjør nå bare
direkteavtaler med skolene. I Rælingen er det
Marikollen ungdomsskole som har vært MOTskole. Det er ikke avklart om dette blir videreført.
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. Hensikten er å
integrere flest mulig i kommunens ordinære lag
og foreninger. Det har i 2017 vært jobbet videre
med å gjøre tilbudet kjent internt i kommunen.
Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom
har videreført støtten til tilbud ved Nordstjerna
undervisningssenter. Flyktninge- og inkluderingstjenesten, Nav 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 2018.
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Kommunen ble anmodet om å bosette 25
flyktninger i 2017. For 2018 ble ikke alle
kommuner anmodet om bosetting pga. lavt
behov etter lavt antall asylsøknader. Kommuner
med gode resultater ble prioritert, og Rælingen
er anmodet om å bosette 15 i 2018. Det er viktig
for en stabil og forutsigbar økonomi i flyktningearbeidet å bosette årlig. Stabilitet bidrar til god
kompetanse i tjenesten og gode resultater.
I helse- og omsorgsplanen betones samarbeid
med frivillige, nærmiljøet og pårørende som en
betydelig ressurs. Kommunen har flere samarbeidsordninger med frivillige organisasjoner
og enkeltpersoner som gir tilbud til pårørende
og/eller brukere innenfor eldreomsorg og
hjemmebaserte tjenester.
Pleie og omsorg samarbeider med stadig flere
organisasjoner og noen frittstående ildsjeler
gjennom året i noe ulikt omfang. Det fokuseres
mye på samarbeidet med pårørende. I 2017 har
kommunen to formelle samarbeid; Frivillighetssentralen, med matombringing til hjemmeboende og Nasjonalforeningen for folkehelsa,
med ordningen Aktivitetsvenn.
Hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester
og Frivillighetssentralen har i 2017 inngått avtale
med Nasjonalforeningen for folkehelsa om
aktivitetsvenn. Målet er å bidra til at personer
med demens kan få flere aktiviteter og gode
opplevelser i hverdagen.
Et uformelt samarbeid med Kirkens Bymisjon er
i god videreutvikling, og kan forventes å bli et
formalisert samarbeid tidlig i 2018.
Boligkoordinator har i 2017 etablert sosiale
møteplasser for beboere i kommunale utleieboliger med tjenester. Sammenkomstene har
ulike helse- og trivselsfremmende aktiviteter.
Målet er å få et godt samspill mellom frivillighet
og kommunale tjenester.
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Barn som pårørende av foresatte eller søsken
som er syke, er i utgangspunktet barn og
ungdom som er friske selv, men som har en
belastning i livet sitt, og som på sikt kan føre til
vansker. I 2017 er det gjennomført et prosjekt i
samarbeid mellom Ahus og alle kommunene i
opptaksområdet om digital melding fra sykehus
til barnets bostedskommune om barn som
pårørende. Avdeling psykiatri og avhengighet
har oppnevnt barneansvarlige som skal bidra til
å sikre kommunens plikt til å se barnas behov,
og avdelingen samarbeider med Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst) om
kvalitetssikring og kompetanseheving.
Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført for
andre gang i mars 2017. Alle trinn på
Sandbekken og Marikollen ungdomsskoler
deltok. 85 % av elevene har deltatt.
Ungdomsskoleelevene i Rælingen skiller seg i
liten grad ut fra landsgjennomsnittet. De røyker
og drikker enda mindre enn sine jevnaldrende,
de er litt mindre fornøyde med skolen sin og det
er flere som har slåss. Det er fortsatt slik at
mange ungdommer, særlig jenter, rapporterer
om tristhet, følelse av ikke å strekke til og andre
symptomer på nedstemthet, som i verste fall kan
føre til depresjon.
Kommunen har tatt initiativ overfor Akershus
fylkeskommune og KoRus-Øst for å få med alle
videregående skoler i Ungdata, slik at vi får tall
også for ungdom mellom 16 og 19 år. Fylkets
videregående skoler vil delta i neste gjennomføring av UngData.
Frafall i skole og manglende fullført videregående skole 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.
I 2017 har Nav styrket arbeidet med oppfølging
av ungdom som faller ut fra videregående, kalt
kull-ansvar, bla. ved å ha faste dager på
Skedsmo videregående skole. Kommunen er
tildelt midler ut 2018 til deler av en stilling som
ungdomsLOS, dedikert til arbeid med ungdom i
fare for frafall.

Det er i løpet av 2017 utarbeidet en Strategi for
barnehageeier for perioden 2018-2021, som
skal bidra til å kvalitetssikre barnehagene i
Rælingen. I 2017 har det vært jobbet med to
pilot-prosjekter for utvidet samarbeid mellom
skole og barnehage med fokus på språk- og
leseutvikling. Fire barnehager og to skoler har
vært deltakere.
ICDP-foreldreveiledning har vært satset på i
Rælingen over år. Kommunen er tildelt midler
for en fireårsperiode for å styrke tilbudet om
foreldreveiledning, noe som har hatt god effekt
på antall ansatte med veiledningskompetanse
og antall gjennomførte grupper. Det er gjennomført ni foreldreveiledningsgrupper, blant annet
for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser,
for ungdomsforeldre og for fosterforeldre.
I tillegg er det gjennomført kollegaveiledning for
ansatte i barnehager.
SafiR-utvalget er kommunens SLT-utvalg
(Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), og skal ha oversikt over og
koordinere det forebyggende arbeidet generelt
og innenfor forebygging av rusbruk og kriminalitet spesielt. SafiR utarbeider årsrapport.
I 2017 er det inngått avtale med KoRus-Øst om
kompetansehevende tiltak i rusforebyggende
arbeid. Kompetanseuka «Trygg oppvekst i
Rælingen» har i 2017 arrangert rusfri temakveld
på Sandbekken ungdomsskole, og avholdt
workshop om plan mot vold i nære relasjoner.
Det ble gjennomført et prosjekt om nettvett, med
kursing av foreldre og elever ved Sandbekken,
Rud, Løvenstad og Blystadlia skoler.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble
vedtatt av kommunestyret i september 2017.
Den viste at kommunen gjør gode forebyggende
tiltak som reduserer risiko og sårbarhet for
uønskede hendelser. Dette systematiske
arbeidet må holdes på samme nivå og være
førende for lokalt beredskapsarbeid. Analysen
viste videre utfordringer på IKT-siden som
følges opp med tiltak som ekstra tekniske
sikringer, forbedring av struktur og roller i
sikkerhetsoppfølging samt etablering av
sikkerhetsråd. Kommunen har også etablert
system for informasjonssikkerhet.

23

Årsberetning 2017

Oversikt styringsindikatorer
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Utbygging, transport og klima
Hovedområdet omhandler retning og prioritering for den fysiske
utviklingen av kommunen. I dette arbeidet er oppfølgingen av den
regionale areal og transportplanen sentral. I 2017 var Ruter ferdig med å
utarbeide en konseptvalgutredning for kollektivtransporten på Nedre
Romerike og det ble også ferdigstilt en felles næringsstrategi for disse
kommunene. Det har pågått arbeid med flere område- og detaljreguleringsplaner i kommunen. I tillegg har oppfølging av Kommunedelplan klima og energi og Tilstandsrapport natur og miljø vært sentralt.
Regionale plan for areal og transport i Oslo og
Akershus ble vedtatt i slutten av 2015 og har et
handlingsprogram for oppfølging de fire første
årene. Oppfølging av den regionale planen
vektlegges sterkt fra overordnede myndigheter i
dialogen mot kommunene.

Byregionprogrammet er inne i fase 2 og SNR
skal i denne fasen arbeide med by- og
regionutvikling, herunder utviklingsanalyse for
tvillingbyen (Lørenskog/Skedsmo). Arbeidet
omfatter også et delprosjekt for utviklingen av en
regional næringsstrategi.

Rælingen deltar i en arbeidsgruppe for felles
strategisk areal- og transportplanlegging i
bybåndet. Dette er en definert samarbeidsoppgave i handlingsprogrammet for den
regionale planen for areal og transport. Viktige
tema er grønnstruktur, langsiktig grønn grense
for prioriterte vekstområder, utviklingsområder,
gode sammenhenger for fotgjengere og
syklister, blågrønne strukturer, viktige kollektivforbindelser og transportinfrastruktur. Oslo
kommune har ansvaret for samarbeidet,
sammen med Bærum, Asker, Oppegård, Ski,
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, samt at
fylkeskommunen, Fylkesmannen og
transportaktørene deltar.

SNR ferdigstilte i 2017 arbeidet med å utarbeide
en næringsstrategi for Nedre Romerike.
Rælingen kommune har, sammen med de
øvrige kommunene på Nedre Romerike,
Akershus fylkeskommunen, næringslivet og
representanter for kunnskapsmiljøer, deltatt i
arbeidet med å utforme strategien.
Kommunestyret i Rælingen sluttet seg til
strategiens felles retning om et Nedre Romerike
som kjennetegnes av sterkere samhørighet, et
variert næringsliv og flere spennende,
kunnskapsrike arbeidsplasser.

Rælingen kommune deltar, sammen med
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), i
det nasjonale utviklingsprogrammet for
byregioner. Byregionprogrammet er et
utviklingsprogram for byregioner som skal øke
kunnskapen og samspillet mellom by og omland
for å styrke den regionale vekstkraften i disse
områdene.

I regi av SNR og Ungt entrepenørskap deltok
over 2000 elever på 8. trinn fra Nedre Romerike
i en innovasjonscamp med «Den gylne omvei»
som tema. Eirik Bøe, leder for hovedutvalg for
plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune
åpnet finalen der Marikollen ungdomsskole ble
premiert med 3. plass. Innovasjonscampen
videreføres også i 2018.
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I juni 2017 var Ruter ferdig med å utarbeide en
konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransporten på Nedre Romerike, på oppdrag fra
Akershus fylkeskommune. Kommunene som er
berørt av KVUen er Oslo, Skedsmo, Lørenskog
og Rælingen. Fordi tiltakene som er vurdert i
KVUen er av stor regional betydning valgte SNR
(Samarbeidsrådet for Nedre Romerike) å
utarbeide en høringsuttalelse til saken. Saken
ble behandlet i kommunestyret i Rælingen som
sluttet seg til SNR sin høringsuttalelse om at en
baneløsning på Nedre Romerike er den
løsningen som vil gi den beste robustheten for å
tilfredsstille kapasitetsbehovet som utløses
dersom veksten som forutsettes blir en realitet.
Forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby
ble førstegangs behandlet og lagt ut på offentlig
ettersyn i 2017. I etterkant av offentlig ettersyn
har det vært jobbet med å avklare innsigelse til
planen fra Statens vegvesen, angående tiltak
tilknyttet fylkesvei 301, Øvre Rælingsveg. Det
har også vært fremforhandlet en utbyggingsavtale mellom Rælingen kommune og utbygger i
området. Det forventes vedtak av både plan og
utbyggingsavtale i 2018.
Det er gjennomført forberedende arbeider for
etablering av infrastruktur i Fjerdingby. Det er
prosjektert en fylling i ravinen mellom
Bjørnholthagan og dagens Fjerdingby skole,
hvor fordrøyningsanlegg for overvann skal
etableres. Videre er det anlagt anleggsvei,
etablert midlertidig gangvei, samt igangsatt
arbeid med en ny parkeringsplass.
Realisering av første trinn av sentrum
forberedes ved at første utbyggingsområde
(parkering foran Marikollhallen samt skolegård
ved Marikollen skole) fristilles. Det er prosjektert
et nytt inngangsparti til skolen og dette
prosjektet omfatter også ny adkomstsituasjon
samt nytt nærmiljøanlegg/skolegård.
Det ble fattet vedtak om bygging av ny
barneskole på Fjerdingby, basert på
gjennomført konseptvalgutredning. Den nye
skolen skal planlegges innenfor planområdet til
områdereguleringsplan for Fjerdingby.
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Kommunen vedtok to reguleringsplaner i 2017;
Myrvold sør og gang- og sykkelvei mellom
Hektneråsen og Nesvegen. I tillegg pågikk det
oppfølging og forberedelser av andre
reguleringssaker.
Arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for
Strandveien 1 pågikk i hele 2017 etter at den i
2016 ble sendt tilbake fra planutvalget til
forslagsstiller med anmodning om å vurdere en
del forhold ved planforslaget, blant annet høyere
utnyttelsesgrad i Rælingen kommune innenfor
planområdet. Formålet med detaljreguleringen
er å tilrettelegge for utbygging av et større
område i Skedsmo og Rælingen kommune som
i stor grad eies av forslagsstiller, Strandveien 1
AS. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn på
slutten av 2017 etter ny førstegangsbehandling i
planutvalget.
Områdereguleringsplan for Hansefellåsen var
en av tre pågående områdereguleringsplanprosesser i 2017. I 2017 ble det startet en
privat detaljreguleringsplan for nordre deler av
Hansefellåsen. Viktige problemstillinger som har
vært jobbet med i både område- og
detaljreguleringsplanen er forholdet til
ravinelandskapet og veiadkomster til
planområdet.
Dammensvika er ett av tre områder hvor
kommunen har hensynssone for felles
planlegging i kommuneplanen, med krav om
områdereguleringsplan som skal legge opp til
omforming og fornyelse. I 2017 ble det vedtatt å
inngå avtale med grunneierinteresser i området
om utarbeidelse av planforslaget. Kommunen
har deltatt inn i planarbeidet med grunneiernes
innleide plankonsulent. Forholdet til vei,
tilpasning til terreng og landskap, god
arkitektonisk utforming og områdets attraktive
beliggenhet inntil Lillestrøm har vært viktige
tema i planarbeidet.
Arbeidet med å regulere området er potensielt
nytt idrettsanlegg på Nordby skal ligge ble
påbegynt i 2017. Dette reguleringsarbeidet
fortsetter i 2018.
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Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og
byggesaker har vært under revisjon og skal
ferdigstillelse i 2018. Veilederen skal bidra til å
bedre kunnskapsgrunnlaget og gi en
systematisk vurdering av verdiene i planlegging.
Det har vært gjennomført to workshoper og en
befaring for å oppnå felles forståelse mellom
politikere og administrasjon. Workshopene
hadde henholdsvis fokus på kvalitet ved
uteområdene og kvalitet ved arkitektonisk
utrykk. Befaringen gikk til ulike
forbildeprosjekter, hovedsakelig i Oslo.
I tillegg til denne veilederen er det gjennomført
barnetråkkregistreringer for tre av skolene i
kommunen, kommunens friluftsområder er
kartlagt og verdsatt, det er utarbeidet et
sykkelkart for kommunen og kommunens
raviner er kartlagt og verdisatt. Det er i tillegg
gjennomført en omfattende nyregistrering av
kommunens kulturminner og kulturmiljøer i
forbindelse med utarbeidelsen av ny
kommunedelplan for dette fagområdet. Dette
bidrar til et viktig og bedre kunnskapsgrunnlag
for kommunen og vil bidra til en systematisk
vurdering av disse verdiene i planleggingen.
Rælingen kommune har i 2017 utarbeidet et nytt
system for behandling av reguleringsplansaker
med det formål å gjøre prosessen mer
forutsigbar og tydelig, både for interne og
eksterne aktører. Systemet består av en
prosedyrebeskrivelse som beskriver de ulike
fasene av en reguleringsplanprosess, med
tilhørende maler. I tillegg består systemet av en
tydeliggjøring av innholdet av de ulike
hensynene og krav som skal tas og stilles.
Prosessen har vært viktig intern for å skape en
felles forståelse for kommunens ulike roller i
reguleringsplanprosess.
Kommunedelplan klima og energi ble vedtatt av
kommunestyret i august 2015. For å følge opp
planen ble det i 2017 ferdigstilt en utredning om
valg av miljøledelsessystem for kommunen.
Utredningen ble behandlet i forbindelse med
Tilstandsrapport natur og miljø 2017 og
anbefaler at kommunen videreutvikler det
systemet kommunen allerede har for hvordan
kommunene gjennomfører, leder, måler og
kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning.

Det anbefales også at dette systemet vurderes
sertifisert etter ISO 14001 standarden og at det
vurderes å ta i bruk BREEAM for nye
byggeprosjekter.
Kommunen mottok i 2017 midler til å etablere
ladepunkter ved flere av kommunens bygg,
arbeidet er planlagt gjennomført i 2018. Det ble
gjennomført en kampanje med en støtteordning
for etablering av ladepunkter ved borettslag og
sameier. Kommunen mottok 10 søknader med
til sammen 147 planlagte plasser. Det ble tildelt
midler til fire av søknadene, til sammen støtte til
11 punkter. Oljefyr er utfaset på Marikollen og
Løvenstad. Det er etablert en brønnpark på
Fjerdingby som skal avgi varme til en ny
energisentral. Energisentralen skal forsyne
Fjerdingby med fornybar varme, og det er
gjennomført en anskaffelse av entreprenør for
energisentralen. Den nye systematikken for
utarbeidelse av reguleringsplansaker skal skape
et bedre grunnlag for å gjøre vurderinger av
ulike hensyn i reguleringsplansaker, herunder
klimatilpasning og natur. Videre ble tekniske
retningslinjer for overvannshåndtering er
ferdigstilt.
Tilstandsrapport natur og miljø 2016 gir føringer
for arbeidet på dette feltet for det kommende
kalenderåret. Det ble i 2017, for å følge opp
tilstandsrapporten ble det blant annet
gjennomført kartlegging og verdsetting av
kommunens ravinesystemer, kommunens
nettsider for natur og miljø ble oppdatert og det
ble utarbeidet konkrete verktøy for å vurdere
natur, friluftsliv, vilt og fiske, landbruk og vann i
kommunens behandling av reguleringsplansaker. Det ble også jobbet aktivt for at
forståelsen i organisasjonen knyttet til ansvaret
for naturen i egne prosjekter og tiltak økes. Blant
annet ble det gjennomført workshop i hvordan
naturen skal ivaretas i saksbehandling og i egne
prosjekter og tiltak som kan komme i konflikt
med denne.
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Oversikt styringsindikatorer
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Organisasjon og tjenesteutvikling
Hovedområdet omhandler retning og prioritering for kommuneorganisasjonen slik at den kan bidra til ønsket utvikling av kommunen
som lokalsamfunn og som tjenesteprodusent. Sentrale utviklingsområder
i 2017 var digital kommunikasjon med innbyggerne, systematisk
oppfølging av planer og strategier for tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og system for disponering av kompetansefondet, tydeliggjøring
av lederroller og ledelseselementets betydning for ressursutnytting,
medarbeiderutvikling og resultater.
Tjenesteutvikling
Brukernes behov i fokus
For å forbedre og utvikle kommunens tjenester
må behovene til brukerne ligge til grunn, og de
må derfor involveres i utviklingen av tjenestene.
Dette er også sentralt i utviklingen av digitale
løsninger, og har vært et viktig premiss i
arbeidet med Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021. Samskaping er viktig i
innovasjonsarbeid, og det er så vidt startet
utprøving av dette i organisasjonen.
Kommunikasjon med innbyggerne
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når
offentlig forvaltning kommuniserer med
innbyggere og næringsliv. Det er etablert et
felles register for stat og kommuner med
innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og det
er obligatorisk for alle forvaltningsorganer, også
kommuner, å benytte dette registeret.
Digital post fra forvaltningen til innbyggere skal
sendes til en sikker digital postkasse som
innbyggerne velger selv. Det er gjennomført
utviklingsarbeid på dette området gjennom blant
annet opprettelse av digital løsning for
utsendelse av brev. Denne skal kobles til sikker
digital postkasse, slik at innbyggerne vil få post
fra stat og kommune i samme postkasse.

Pr 1. mars hadde 45,2 % av innbyggerne i
Rælingen over 15 år opprettet digital postkasse
(Digipost eller eBoks). I tillegg kan innbyggere
motta digital informasjon fra det offentlige via
Altinn, og 97 % av våre innbyggere har denne
muligheten.
I tillegg til utgående post produsert i
saksbehandlingssystemet ePhorte, sendes
dokumenter digitalt fra Visma Flyt Skole til
elever og foresatte, HSPRO og noe gjennom
Visma Enterprise. Det er etablert et grunnlag slik
at barnevern og Visma Profil tar i bruk SvarUt i
løpet av 2018, slik at andelen digitale
forsendelser vil øke i takt med påkobling og
intern opplæring.
Det er utviklet nye nettsider for kommunen, der
ulike selvbetjeningsløsninger som gir
innbyggerne tilgang til døgnåpne tjenester er
sentrale. Videre brukes sosiale medier som
Twitter og Facebook aktivt for å dele
informasjon med innbyggerne. Kommunen har
2970 følgere på Facebook.
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Overordnede plan- og strategidokumenter
Det har også i 2017 vært viktig å sikre et godt
tjenestetilbud for alle brukere ved å bygge på
felles standarder og fellesskap i utviklingsarbeid.
Dette er gjort gjennom gode planer og
strategidokumenter for tjenestene.
Strategi for skoleeier 2015-2018
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 2017 både
omfatter deler av andre og tredje 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:
• Bedre sammenheng og progresjon mellom
barnehage og skole med særlig vekt på
språk- og leseutvikling
• Evaluering av ressurslærerfunksjonen
• Sikre implementeringen av ny standard for
første leseopplæring i rælingsskolen
• Sikre kompetansearbeid knyttet til nasjonale
føringer og reformer
• Følge opp skolenes arbeid med elevenes
læringsmiljø
Strategi for barnehageeier 2018-2021
Strategien ble utarbeidet gjennom 2017 med
bred medvirkning fra sentrale aktører i
rælingsbarnehagen i form av intervjuer,
dialogmøter og drøftinger. Resultater fra
brukerundersøkelser er brukt for å ivareta
foreldrenes innspill.
Strategi for barnehageeier 2018-2021 har som
overordnet funksjon å bidra til langsiktighet.
Strategidokumentet gir grunnlag for andre
planprosesser og for årlige prioriteringer i
handlingsprogrammet.
Intensjonen er at de strategiske prioriteringene
skal gi kraft og kontinuitet i barnehageeiers
innsats de kommende fire årene, og at de
sentrale aktørene har et felles overordnet fokus i
det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i
rælingsbarnehagen.
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Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027
Gjennomførte tiltak er rettet inn mot tre av
planens temaområder:
Det ordinære undervisningsprogram
• Tilbudet er videreutviklet gjennom
opprettelse av selvfinansierende grupper
(pianogrupper og en ny gruppe dans)
• Gjennomgang av våre tilbud for å
tydeliggjøre hvilke tilbud som tilhører
grunnprogram, kjerneprogram,
fordypningsprogram.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter
• Det er forhandlet frem avtaler med
skolekorpset rundt økonomiske og faglige
vilkår på tjenestene de kjøper fra
kulturskolen.
• Det er utviklet opplegg for et lærende
nettverk i musikk for grunnskolen, som
igangsettes høsten 2018. Videre er det
gjennomført innledende møter rundt en
kulturell barnehagesekk i et samarbeid
mellom kultur og barnehage.
• Det er gjennomført innledende møter med
helsestasjon, ppt og barnevern om mulige
samarbeidsarenaer.
• Internt i kultur- og fritidsenheten er
Barnerekka etablert som et samarbeid
mellom kulturskolen og biblioteket.
Gode rammefaktorer
• Lokale fagplaner i alle tilbud i kulturskolen
ble ferdigstilt.
• Det er etablert et fagforum som fast del av
lærermøtene, der fokus er faglige
problemstillinger og deling av kunnskap.
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Strategi for Rælingen bibliotek 2015-2027
Målet med strategien er å sikre at Rælingen
kommunes bibliotektjenester er gode,
fremtidsrettede og i tråd med kommuneplanen.

Strategi for Aamodt ungdomshus 2015-2027
Det er gjennomført tiltak for å trekke flere
ungdommer til huset, noe som resulterte i
økning i besøkstall fra 2016 til 2017.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Det er utarbeidet og inngått en samarbeidsavtale med Rælingen vgs som setter føringer
for samarbeidet om bibliotektjenestene vi
tilbyr.
Lørdagsåpent bibliotek har blitt en
innarbeidet del av Barnerekka og utvider
bibliotektilbudet. Det har vært åpent ni
lørdager, med aktiviteter for de minste i regi
av biblioteket eller andre.
Biblioteket har samarbeidet tettere med
skolene og barnehageneom å styrke språkog leseferdigheter hos barn og unge. Dette
er gjort gjennom bibliotekets digitale
lesekampanje Sommerles, flere lesevaker og
-prosjekt, økning i antall bokprater og økning
i antall bokkasser som er sendt skolene.
Antall lesestunder i og for barnehager har
vært stabilt.
Det er gjennomført språkkafeprosjekt med
fylkesbiblioteket og flyktning- og inkluderingstjenesten. Det er også gjennomført andre
flerkulturelle arrangementer ved biblioteket.
Ansatte har deltatt på kurset «23 offentlige
ting», et kurs om de viktigste offentlige
digitale tjenestene.
Biblioteket har hatt medvirkningsprosesser
med ungdomsrådet om det nye kultur- og
helsebygget.
Biblioteket har hatt økt fokus på aktiv
formidling. Bibliotekrom.no har en side som
heter bokanbefalinger. Det er et samarbeid
med andre bibliotekarer i Norge og denne
siden viser bokanbefalinger for voksne og
barn. Litteraturanbefalinger og
arrangementer formidles via facebook og
instagram. I tillegg har ansatte vært på
leserservicekurs for å styrke sin kompetanse
på å formidle «rett» bok til brukerne.
Biblioteket samarbeidet med fylkesbiblioteket
og de andre folkebibliotekene i Akershus om
videreutviklingen av ebokutlån.

•
•

•

•

Justering av åpningstider etter ungdommens
behov. Huset stenger tidligere mandag og
onsdag. I stedet er bemanningen etter
skoletid bedre, og huset er åpent én fredag i
måneden.
UKM er utvidet til å være helårsaktivitet med
workshops, konserter, utstillinger med mer.
Ungdomshuset har arrangert rap-workshop,
talentkonkurranse, Fjerdingbyfestival for
ungdom, det er kjøpt inn digitalt studioutstyr
og startet opplæring av ungdommer i bruk av
dette.
Det er satset på å øke ungdommers initiativ,
deltakelse, engasjement ved å stimulere
deres vilje til selvstyrte aktiviteter, og ved å ta
i bruk deres egne ressurser. Det er f.eks
opprettet arrangørgruppe for fester og
etablert samarbeid med varierende arrangørcrew om andre arrangementer.
Samarbeidet med Marikollen ungdomsskole
er utvidet.

Strategi for velferdsteknologi
Rælingen ble sammen med Lørenskog,
Skedsmo, Sørum og Fet tatt opp i Nasjonalt
Velferdsteknologiprogram i 2017. Kommunene
har forberedt en anskaffelse av trygghetsteknologi for hjemmeboende, som vil bli
implementert høsten 2018. I tillegg er det
samarbeid om rutiner og kompetanseheving for
ansatte i helse og omsorg gjennom
Velferdsteknologiens ABC, samt erfaringsdeling.
Rælingen kommune har også fått
prosessveiledning gjennom det nasjonale
programmet på tjenestedesign og
gevinstrealisering.
Kommunens alarmplattform for helse og omsorg
er nå utvidet ytterligere. Systemet er i bruk på
Løvenstadtoppen, Bjørnholthagan boliger,
Hauger boliger og DAT. Videre utbredelse er
planlagt i 2018.
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Temaplan Psykisk helse og avhengighet 20172020
• Arbeidet med å videreutvikle dialogen med
bruker- og interesseorganisasjoner er i gang
gjennom samhandling med bla
pårørendesenteret, RIO, Nasjonalforeningen,
NKS og Mental helse.
• Videreutviklet rutine for oppstart av ny bruker
og/eller ved endringer i vedtak er iverksatt.
Avsluttende samtale ved opphør av tjeneste
er innført
• Plan som sikrer koordinering av behandling,
tjenester og oppfølging av bruker er
påbegynt, og skal sluttføres innen høsten
2018.
• Tilbudet om dagaktivitet for brukergruppene
er økt ved at det er inngått samarbeidsavtale
med Kirkens Bymisjon om bruk av
Arbeidslaget og aktiviteter. Det er også
etablert samhandling med ROAS om
innebandy for brukere. Ytterligere økning er
planlagt gjennom oppstart av suppekjøkken
med månedlige temakvelder for
rusavhengige. I tillegg jobber alle tjenester
for å implementere aktivitet som en del av
oppfølgingen. ROP konsulent har deltatt på
kurs med fokus på å øke aktiviteter hos
brukergruppe.
• Det er etablert tettere samarbeid med
frivilligheten og ressurspersoner. Avdeling
psykisk helse og avhengighet er
medarrangør av boligskolen, som har høyt
fokus på denne samhandlingen. Det er
videre etablert kontakt med Aktiv på dagtid i
Skedsmo kommune, og boligkoordinator
rekrutterer frivillige og ressurspersoner til å
bidra inn i aktivitetstilbud for brukergruppene.
• Det er startet opp et arbeid med å
videreutvikle tjenestens nettside med fokus
på selvhjelp og pårørendestøtte. Mobil
omsorg er iverksatt i Lognsdalen.
• Det er iverksatt økt bruk av instansmøter.
• Antall avdelinger som bruker BrukerPlan er
utvidet.
• Det er gjennomført brukerundersøkelse.
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Plan for kommunens boligsosiale virksomhet
Planen beskriver ansvar og arbeid knyttet til
kommunens boligsosiale virksomhet på individog systemnivå.
• Opprettet felles vedtaksteam for søknad om
kommunal bolig uten tjenester og startlån.
• Statusmøte boligsosialt arbeid med deltagere
fra psykisk helse og avhengighet, Nav og
tjenestekontoret etablert. Holdes hver 4. uke.
• Boligfaglig nettverk er avholdt 6 ganger,
dette er et tverrfaglig nettverk på tvers av
enheter i kommunen med deltagelse fra
enhetsledernivå. Aktivitetsplan gjennomgås i
hvert boligfaglige nettverk.
• Boligsosialt enhetslederforum avholdt 2
ganger og interkommunalt nettverk for
boligsosialt arbeid ble avholdt i Rælingen i
juni og i november 2017.
• Ny boligkoordinator EHT er godt
implementert med utvidet ansvar for å
tilrettelegge for trivsel gjennom aktivitet, og
samhandling med frivilligheten.
• Avholdt 2 dialogmøter med Husbanken,
deriblant årsmøte mellom kommunens
ledelse og Husbanken Øst for oppfølging av
handlingsplan og aktivitetsplan i kommuneprogrammet 2016-2020.
• Kommunen har deltatt tverrenhetlig på
følgende kompetansehevende fora:
o Nasjonal konferanse for bostedsløse med
rus og/eller psykiske helseutfordringer i
regi av husbanken og helsedirektoratet.
o Temadag med husbanken med tema
«utfordrende bosettinger».
o Urban boligplanlegging for alle i regi av
fylkesmannen.
• Det ble fremmet sak om status og revisjon av
kommunens plan for boligsosial virksomhet.
• Det er jobbet systematisk med veiledning av
leietakere slik at det har vært en større
rullering med inn/ut flyttinger.
• Nytt tilbud «Boligskole – Bo og leve» godt ble
planlagt i 2017 med oppstart januar 2018.
Dette er et samarbeid mellom avdeling helse,
omsorg og bolig, og avdeling for psykisk
helse og avhengighet.
• Det er gjennomført systematisk befaring av
kommunale utleieboliger uten tjenester
sammen med eiendom. Rapport utarbeidet.
• Boligsosialt team videreutviklet med ROP
konsulent for større bredde i enkeltsaker.
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Strategi for mottak og inkludering av flyktninger
Strategien innholder ikke konkrete tiltak, men
beskriver det faglige grunnlaget for tjenesten.
Plan mot vold i nære relasjoner 2014-2017
Det er gjennomført workshop for evaluering av
plan med tverrfaglig deltakelse inkludert
krisesenteret, og det er gjennomført
informasjonsmøte med krisesenteret.
Alkoholpolitisk plan 2016-2019
Det er i planen ikke listet spesifikke tiltak. Salg
og skjenkekontroller er gjennomført av eksternt
kontrollselskap. Det ble ikke avdekket avvik eller
utdelt prikker i den forbindelse. Det ble tildelt
salgsbevilling for alkohol til to forretninger som
driver netthandel. Overskudd fra
omsetningsavgift etter utgifter til kontroller
overføres hvert år til SafiR for å benytte til
rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Helse- og omsorgsplan 2015-2026
Planen har et langsiktig og overordnet
perspektiv. Det er utarbeidet mål og strategier
for planperioden. Den enkelte enhet skal årlig
utarbeide konkrete tiltak i samsvar med planens
satsningsområder. Dette skal gjøres i
forbindelse med arbeid med kommunens
handlingsprogram og enhetens årlige
virksomhetsplaner. Beskrivelser av arbeid
knyttet til satsningsområder, målsettinger og
strategier som er lagt til grunn for å utvikle
helse- og omsorgstjenestene videre, inngår i
tilstandsrapport.
Gjennomførte tiltak:
• Fjerdingby omsorgssenter med drift av
korttids- og langtidsplasser er planlagt
erstattet med nytt bygg, dagens drift korttidsog langtidsplasser må erstattes. Disse kan
samlokaliseres med andre tjenester for å gi
innbyggerne tverrfaglige, helhetlige og
koordinert tilbud i tråd med nasjonale føringer
og god ressursutnyttelse. Det er gjennomført
konseptvalgutredning nytt helsehus som
erstatning for Fjerdingby omsorgssenter.
Konseptvalgutredningen danner grunnlag for
hvilke tjenester som bør samlokaliseres i nytt
helsehus, samt sikrer at videre arbeid senere
i prosjektet er gjennomtenkt, bevisst og best
egnet til å dekke det behov kommunen har.
Utredningen inneholdt tre ulike alternative
tjenestekonsept. Utredningen ble behandlet i
kommunestyret i mai 2017, tjenestekonsept
alternativ 2. vedtatt. Ved budsjettbehandling
ble investeringsprosjektet for nytt helsehus
skjøvet ut av planperioden.
• Interkommunalt samarbeid om akuttmedisin
og lindrende enhet evaluert med
utgangspunkt i de erfaringer Rælingen
kommune har. Dette arbeidet skal være et
grunnlag for det videre arbeidet med et mere
omfattende helsetjenestetilbud tilbud til
voksne. Evalueringene ble behandlet i
kommunestyret i mai 2017, det ble vedtatt at
kommunen arbeider videre med å etablere
tjenestene i egen regi i planperioden.
Innfasing av tjenestene lindrende enhet og
kommunal akutt døgnenhet er planlagt i
forbindelse med utvikling av tjenestene i nytt
helsebygg og dette må dermed vurderes
nærmere avhengig av tilgjengelige lokaler.
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Demensplan 2016-2020
• System for brukerdialog: Gjennomført
brukerundersøkelse for samtalegruppene,
evaluering av pårørendeskolene, deltagelse i
forskningsprosjekt om brukers opplevelse.
Oppdaterte nettsider og etablert egen
Facebookside.
• Rælingen som et demensvennlig samfunn:
Skrevet avtale med nasjonalforeningen om
Aktivitetsvenn, utdannet 10 aktivitetsvenner,
undervist på skolene og i flere lag og
foreninger.
• Pårørendeskole og samtalegrupper er
gjennomført.
• Tilrettelegge for trening i hjemmet:
Gjennomført undervisning fra innsatsteamet,
og er implementert i tjenesten.
• Tilrettelegge for samspising i hjemmet: Søkt
om statlige midler til prosjektstilling for 2018
og 2019. Planlegges videre når svar er
mottatt.
• Fleksible aktivitets- og avlastningstilbud:
Etablert turgruppe. Søkt om prosjektstilling til
dyrebar omsorg 2018/2019. Eksisterende
tilbud med terapihund fra røde kors.
Aktivitetsvenn.
• Korttidsplasser: Somatisk avdeling har
plasser som skal benyttes til korttidsopphold,
avlastning, vurdering, rullering og
optimalisering til hjemmeboende med
demens i en tidlig fase.
• Demensomsorg i institusjon: Innført VIPS
som metodikk.
• Samlokalisering av demensomsorg på
institusjon er gjennomført.
• Generell kompetanseheving: Løpende
gjennomføring av demensomsorgens ABC
og kursing i VIPS for implementering.
Formell kompetanseheving: Flere
medarbeider startet videreutdanninger i
geriatrisk vurderingskompetanse, samt
fagleder er i masterforløp i helse og
sosialfaglig arbeid med eldre.
• Intern kompetanseheving: Er utarbeidet ny
rutine for møteledelse og samhandling på
tvers. Etablert møtearenaer for å sikre felles
forankring rundt bruker.
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Kompetanse
Overordnet kompetansestrategi
Utfordringsbildet på kompetanseområdet
skisseres i den overordnede kompetansestrategien for Rælingen kommune.
Samfunnsendringer som påvirker dette bildet er
blant annet lokale utfordringer som demografien
i befolkningen og vår egen sammensetning av
ansattgruppen. Videre påvirkes utfordringsbildet
av samfunnsendringer som igjen påvirker
hvilken kompetanse vi som tjenesteyter må
inneha, og ikke minst hva som er identifisert
som kritiske utdanningsgrupper i Rælingen.

av arbeidsgiver hvor ufaglærte ansatte deltar på
et teorikurs som leder frem til et fagbrev. Første
to klasser som ble gjennomført var skoleåret
2015/2016, og bare i 2017 besto 6 av deltakerne
fagbrevet i helsearbeiderfaget, og 10 i barne- og
ungdomsarbeiderfaget. Det er ansatte som har
jobbet lenge som assistenter i kommunen, som
nå har blitt fagarbeidere. For skoleåret
2017/2018 arrangeres det ny tilsvarende klasse
hvor 22 ansatte deltar i barne- og
ungdomsarbeiderfaget, samt at 6 ansatte deltar i
en klasse i helsearbeiderfaget.

I kompetansestrategien fokuseres det på fem
overordnede hovedtrekk; folkehelse, endringer i
sykdomsbildet i befolkningen, flerkulturell
kompetanse, klima samt digitalisering,
innovasjon og utvikling.

Kommunen har løpende samarbeid med ulike
videregående skoler, fagskoler, og høyskoler
når det gjelder både utvikling av utdanningstilbudet og som sted for praksis i studier. Dette
er en viktig rekrutteringsarena for kommunen
innen yrker som er vanskelig å rekruttere, for
eksempel vernepleier og sykepleier.

De overordnede satsingsområdene i strategien
er at Rælingen skal være en lærende og
utviklende organisasjon, alle ansatte skal ha
mulighet for individuell utvikling, det skal foregå
løpende internopplæring av de ansatte, det skal
sikres formell kompetanse i hele organisasjonen
og det skal kontinuerlig jobbes med ledelse.
Det ble i 2017 utarbeidet en prosedyre for
bruken av kompetansefondet i kommunen.
Formålet med prosedyren er å klargjøre hvordan
prosessen rundt fordeling av midlene i
kompetansefondet skal gjennomføres hvert år.
Fondet skal benyttes i tråd med prinsippene i
den overordnede kompetansestrategien for
Rælingen kommune.
Grunnleggende kompetansebehov
Det ble under utarbeidelsen av overordnet
kompetansestrategi avdekket et behov for å
redusere andelen ufaglærte i de fleste enheter,
både ved å kreve minimum fagbrev ved ledighet
og ved å øke kompetanse til de ufaglærte
ansatte vi har. Hovedregelen er nå at det ved
ledighet kreves fagbrev for tilsetting innen de
fleste tjenesteområdene. I forhold til å øke
kompetansen til de ufaglærte ansatte har det
blitt opprettet klasser for praksiskandidater i regi

Som tidligere har kommunen lærlinger i barneog ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget,
vei- og anleggsfaget og IKT-faget.
Våren 2017 hadde vi 11 andreårslærlinger som
alle besto fagprøven. I tillegg hadde vi en
lærekandidat som fikk kompetansebevis.
Vi hadde i 2017 5 førsteårslærlinger som gikk
videre til andre år etter sommeren, i tillegg til
at 7 nye lærlinger begynte høsten 2017.
Det er startet opp et arbeid med kartlegging av
digital kompetanse blant de ansatte i
kommunen. Dette henger sammen med den
store satsingen på digitalisering og at vi skal ta i
bruk mange ulike digitale verktøy i tiden
fremover. For å få best mulig utnyttelse av
digitaliseringen og best mulig tjenester for
innbyggerne, må de ansatte ha digital
kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Både for
å kunne utnytte verktøyene fullt ut, men og for å
føle mestring i arbeidshverdagen.
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Kompetanseutvikling i barnehagene
Gjennomførte tiltak i 2017:
• I funksjonsnettverket for alle barnehageledere i kommunen (kommunale og ikkekommunale) har det vært fokus på deling av
kunnskap lederne imellom, og gjennomført
en felles planleggingsdag for alle enhetene.
• Det er gjennomført kursrekke med
International Child Development Program
(ICDP) for barnehageansatte. Ansatte fra
kommunale og ikke-kommunale barnehager
har deltatt. Kursene drives av interne krefter.
• Det er gjennomført veiledning for nyansatte
og for pedagoger på dispensasjon fra
utdanningskravet.
• Knyttet til utviklingsarbeid lek, læring og
pedagogisk ledelse har hver av de
kommunale barnehagene gjennomfør tiltak i
egen enhet. I tillegg er det, i samarbeid med
Terje Melaas fra Høgskolen i Sørøst-Norge,
opprettet nettverk for pedagoger med tema
pedagogisk ledelse i lek.
• Det kom i 2017 ny rammeplan for
barnehagen. Barnehagene i Rælingen
(kommunale og ikke-kommunale) har
sammen jobbet med implementering av
denne. Det er gjennomført to hele kursdager
hvor tema bl.a. har vært barnehagen som
lærende organisasjon, pedagogisk ledelse i
lys av ny rammeplan, mm. Kursdagene har
vært ledet av Kari Pape. I tillegg har hver av
de kommunale barnehagene utarbeidet egne
opplegg for implementeringsarbeid i egen
enhet, disse har også vært gjennomført i
2017. Arbeidet pågår fortsatt.
• Det er gjennomført pilotering av utvidet
samarbeid mellom skole og barnehage med
fokus på språk og leseutvikling, med fire
barnehager og to skoler.
• I 2017 startet to barnehageledere på
styrerutdanning ved høgskolen i Oslo og
Akershus (nå Oslo Met).
• En ansatt startet på det fireårige løpet
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Vi har flere underveis i
denne utdanningen.
• Kommunen har samarbeidet med Strømmen
VGS om utdanning av fagarbeidere. Mange
av de som tok denne utdanningen i 2016 har
gjennomført fagprøve i 2017. I 2017 går nye
åtte assistenter på utdanningen.
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Kompetanseutvikling i skolene
Gjennomførte tiltak i 2017:
• For å oppnå helhetlig, systematisk og
langsiktig kompetanseutvikling ble det både
gjennomført tiltak knyttet til videreutdanning
(formell kompetanse med studiepoeng) og
etterutdanning. Det har vært gitt
kompetanseheving knyttet til spesifikke
fagområder og til det nasjonale arbeidet med
fornying av læreplanene i Kunnskapsløftet.
• Rælingen kommune har prioritert å ha med
lærere på videreutdanning i regi av den
statlige ordningen. Rælingen kommune har
hittil fått med alle som har søkt på
videreutdanning og som har vært anbefalt av
skoleeier.
• Fagene engelsk, norsk og matematikk er
prioritert, men også grunnleggende
ferdigheter og andre behov innmeldt fra den
enkelte skole.
• Rælingen kommune inngikk høsten 2017 et
samarbeid med Lørenskog kommune i tråd
med desentralisert ordning for
kompetanseutvikling i skolen. I den
desentraliserte ordningen skal flere
kommuner gå sammen om kompetansetiltak
og knytte til seg en høyskole, universitet eller
annet fagmiljø. Samarbeidet er med
HiOA/OsloMet og handler om faget
matematikk for lærere i ungdomsskolen.
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Kompetanseutvikling helse, omsorg, velferd
Kvalitet i helse- og omsorgstjenester har direkte
sammenheng med tjenesteyters kvalifikasjoner,
kunnskap og holdninger. Det er drevet
systematisk kompetanseheving av helse- og
omsorgspersonell, i takt med innbyggernes
behov og nasjonale føringer, for å sikre
bærekraftige og faglig forsvarlige tjenester av
god kvalitet.

Rekruttering og talentutvikling
Lønnspolitikk og avtaleverk er innrettet mot å la
kompetanse få økt betydning. Stadig flere av
våre ansatte tar etter- og videreutdanning som
gir kommunen nødvendig kompetanse, og den
enkelte ansatte får et lønnsmessig kompetansetillegg. Dette er ytterligere forsterket gjennom
innføringen av nytt lokalt garantilønnsnivå for de
store, konkurranseutsatte høyskolegruppene.

Det er gjennomført kurs i selvmordsforebygging
for ansatte i samarbeid med VIVAT. VIVAT-kurs
er støttet av helsedirektoratet og er rettet mot å
gi kunnskap om hvordan å møte personer som
står i fare for å ta sitt eget liv.

For å øke rekrutteringsgrunnlaget til høyskolegruppene, er det etablert en lokal lønnsstige for
studenter. Dette sikrer studenter som jobber i
kommunen ved siden av studier en forutsigbar
lønnsutvikling som fortløpende gjenspeiler den
kompetansen de har tilegnet seg gjennom
studiene. Tilsvarende gis det kompetansetillegg
til ansatte som har bestått teoriprøven som
praksiskandidat. Disse vil etter å ha opparbeidet
seg tilstrekkelig praksis kunne gå opp til
fagprøve. Det er videre startet utprøving av
individuelle karriereplaner for viktige
nøkkelpersoner og talenter i organisasjonen.

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. For 2017 fikk kommunen tildelt
kr 921 000,- til spesifikke utdannings- og
opplæringstiltak for ansatte innen helse og
omsorg. Blant tiltakene vi har fått støtte til å
gjennomføre var demensomsorgens ABC,
velferdsteknologiens ABC og ProAct.
Det er for tiden 3 løpende lærekontrakter knyttet
til helsefagarbeiderutdanningen i kommunen.

Erfaringsmessig har tidligere bruk av
stillingsannonser i aviser nådd få aktuelle
søkere. Gjennom iverksetting av en ny
annonseringsstrategi med fokus på digitale og
sosiale medier når vi frem til en bredere
søkermasse.

Kompetanseuka «Trygg oppvekst i Rælingen»
hadde i 2017 kurs for ansatte i taushetsplikt og
opplysningsplikt, med god deltakelse også for
ansatte i ikke-kommunale barnehager.
Det er inngått avtale med KoRus-Øst om
kompetansehevende tiltak i rusforebyggende
arbeid. Det vil i 2018 bli gjennomført kartlegging
av kompetanse og opplæring for voksne i skole,
barnehage, enhet familie og helse og avdeling
for psykiatri og rus.
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Organisasjonskultur
Formidling av verdigrunnlag, visjon og
retning
Organisasjonens verdigrunnlag, visjon og
retning har vært sentralt i rådmannsgruppas
internkommunikasjon rettet mot ansatte og
ledere, blant annet gjennom formidling i utvidet
enhetsledermøte, faglunsj og introduksjonsdager for nyansatte. Overordnede hensyn slik
de er beskrevet i kommuneplanen, er også
tydeliggjort i ulike sammenhenger.
Lederutvikling
Utvikling av god lederkommunikasjon har også i
2017 hatt prioritet, og har blant annet vært tema
på enhetsledermøter og i veiledning av ledere
og ledergrupper.
Gjennom arbeidet med Helhet i ledelse er
ledernivåene og lederrollene i organisasjonen
tydeliggjort og prinsippene for ledelse, styring,
organisering og delegering er konkretisert i form
av revidert Arbeidsgiver-, organisasjons- og
ledelsesplattform (AOLP) som behandles
politisk våren 2018. Ledelseselementets
betydning er vektlagt, og rammene for
personalledelse er tydeliggjort.
Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet er fra 2017 forankret i
en kommunikasjonsstrategi. Strategien skal
behandles politisk, men foreløpig arbeides det
administrativt med denne som retningsgivende.
I 2017 ble det utarbeidet interne retningslinjer for
publisering på nett. Tiltak som ellers er gjort i
2017 er utvikling og lansering av ny designguide
og oppgradering av kommunens nettsider.
662 av våre ansatte er medlem av Facebookgruppa «Intranett Rælingen kommune». Gruppa
brukes som et supplement til intranettsidene
våre, og mange av våre ansatte benytter denne
gruppa til å dele små og store nyheter fra sine
enheter og avdelinger med resten av gruppens
medlemmer.
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Bruken av sosiale medier til internkommunikasjon har fordeler som lavt
brukergrensesnitt, uformell tone og lett
tilgjengelighet til å kunne publisere. En rekke av
nyhetssakene og stillingsannonsene på
Facebook deles av våre ansatte, og spres på
denne måten langt ut over vår egen
organisasjon.
Det er også utviklet nye intranettsider som
beskriver kommunens styringssystem, og det er
etablert løsning for å kunne publisere og
behandle kommunens handlingsprogram
heldigitalt.
Utvikling av arbeidsmetoder og tverrfaglig
samarbeid
Fagforum økonomi og HR ble relansert som
tverrfaglig arena, og faglunsj som en arena på
tvers for inspirasjon refleksjon og læring knyttet
til kommunens verdigrunnlag og overordnede
hensyn ble innført etter utprøving. Det er
tydeliggjort og plassert et veiledningsansvar
knyttet til resultatledelseskonseptet, og
konseptet er under revidering. Metoder for
tjenestedesign og gevinstrealisering ble
introdusert for enhetslederne, og inngår i
digitaliserings- og innovasjonsstrategien som gir
føringer for dette arbeidet fremover. Strategien
legges frem til politisk behandling våren 2018.
Samlokalisering av tjenester rettet mot barn,
ungdom og familier i nytt kommunalt bygg i
sentrum skal gi grunnlag for fleksible og
effektive tjenester basert på tverrfaglig
samarbeid organisert rundt brukerne.
Planleggingen av bygget og tjenestenes
samhandling har vært i fokus for mange
enheter.
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Oversikt styringsindikatorer
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Øvrig rapportering
Likestilling og inkluderingsarbeid

Antall årsverk
Antall ansatte

2015
890,0
1088

2016
937,9
1135

2017
950,2
1147

Gjennomsnitt alle stillinger
Gjennomsnitt deltidsstillinger
Antall årsverk 100 %

82,26
55,48
649

83,09
55,87
700

83,18
55,44
711

Kilde: Visma HRM

Antall årsverk pr. 31.12.2017 er 950,2. Dette er
en økning på 12,3 fra året før. Den største
økningen er innen skole- og helsesektoren. I
tillegg er antall timelønnede årsverk 103,6, en
økning på 7,3 årsverk siden 2016. Antall ansatte
pr. 31.12.2017 er 1147, en økning på 12 fra
2016.
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 innen 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.
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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 var 74,6
% av kommunens årsverk 100 % stillinger. I
2017 har dette økt til 74,8. Rutinen er nå å lyse
ut ledige stillinger internt for at ansatte skal
kunne øke sine stillingsstørrelser. Vi ser allikevel
fortsatt en trend der mange kvinner ønsker å
jobbe i redusert stilling, og heller ønsker å
«shoppe» ledige vakter etter eget ønske. Reelt
uønsket deltid er en utfordring for få av våre
ansatte.
Retningslinjer for heltidskultur ble vedtatt i 2017.
Ved oppstart av prosjektet «Sammen om en
bedre kommune» i 2013 var gjennomsnittlig
stillingsstørrelse 80 %. I 2017 har
gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt til 83,18 %.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant
deltidsansatte har gått noe ned det siste året
fordi flere av de som hadde store deltidsstillinger
nå har 100 % stilling. De som jobber deltid får
derfor en lavere gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Det er fortsatt fokus på heltidskultur.
Dette vises og i økningen i antall heltidsstillinger,
fra 649 i 2015 til 700 i 2016 og 711 i 2017.
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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Gjennomsnittlig lønnsøkning

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

Kilde: Visma HRM

Gjennomsnittslønn

Kilde: Visma HRM

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 ved 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 for disse gruppene.
Gjennomsnittslønn for kvinner har hele tiden
ligget under gjennomsnittslønn for menn, men
forskjellen er redusert siden 2013. I 2017 utgjør
gjennomsnittslønnen for kvinner 95,7 % av
mennenes gjennomsnittslønn, mens den i 2013
utgjorde 93 %.
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 med innvandrerbakgrunn

Antall ansatte som potensielt kan ta ut AFP (6265 år)
År
Potensielle Faktiske
2014
37
10
2015
45
6
2016
57
8
2017
49
13
2018
66
2019
70
2020
81
2021
83
2022
80
2023
90
2024
87

Kilde: SSB

Kilde: Visma HRM/SPK/KLP

Pr 31.12.2016 var andelen av befolkningen i
Rælingen med innvandrerbakgrunn 23,2 % og
24,3% ved utgangen av 2017. i Akershus var
tilsvarende tall 18,7 % for 2016 og 19,4 % for
2017.

28 % 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, gitt at AFP-ordningen består i nåværende
form.

Rælingen kommune ser mangfold som en
styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss,
uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, nasjonal eller etnisk
bakgrunn. Dette fremkommer også i alle våre
stillingsannonser.
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. Blant våre ansatte har 20,0 %
innvandrerbakgrunn pr 4. kvartal 2016 og det
samme pr 4. kvartal 2017.
Vi tilpasser og tilrettelegger arbeidsplassen for
en rekke ansatte hvert år, basert på den
enkeltes behov og i tråd med arbeidsgivers
tilretteleggingsplikt.
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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, og implementert gjennom hele 2017 ved
at alle senioravtaler ble gått gjennom og vurdert
iht ny seniorpolitikk.
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Andel årsverk fordelt på ledergrupper

Kilde: Visma HRM

Gjennomsnittslønn fordelt på ledergrupper

Kilde: Visma HRM

Årsverk fordelt på alder

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.
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.
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. Dette har
vært et viktig satsingsområde i 2017.

Kilde: Visma HRM
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Internkontroll og etikk
Kommunen benytter Kvalitetslosen som system
for å sikre internkontroll. Systemeier og -ansvar
er plassert i organisasjonsenheten.
Kvalitetsrådet er en tverrfaglig, intern arena som
er etablert for å bidra til å sikre at rådmannen
har betryggende kontroll med virksomheten.
Kvalitetsrådet følger derfor med på arbeidet med
kvalitetssikring og internkontroll i hele
organisasjonen.
Det er fortsatt variasjoner i enhetenes
internkontrollarbeid, men samtlige enheter
etablerte i 2016 overordnet system for
internkontroll i egen enhet, og implementering
av dette og bruk av avvikssystemet har vært
viktige innsatsområder i 2017. På grunn av
vakanse i stillingen som systemansvarlig i deler
av 2017, har arbeidet med vedlikehold og
oppgradering av Kvalitetslosen blitt noe
forsinket.
Digitalisering skaper nye muligheter, men også
nye trusler og risiki. 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 gjennom eForvaltningsforskriften
§15 pålagt å ha internkontroll, styring og kontroll
på informasjonssikkerhetsområdet. Dette skal
baseres 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 risikoområdene.
Lederne har gjennom 2017 hatt som oppgave å
implementere et system for informasjonssikkerhet i sine tjenester, i tråd med «System for
informasjonssikkerhet i Rælingen kommune».
Hensikten er å bygge nødvendig tillit til en digital
forvaltning og ivareta personvernet til
kommunens interessenter, ansatte og brukere
av kommunens tjenester på en god måte.
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Rollen som personvernombud ble opprettet i
2017, og vil få en viktig rolle i oppfølgingen av
dette området.
«Retningslinjer for etisk praksis» og «casehefter
for ansatte og politikere» gjennomgås med alle
nyansatte, og er tema i opplæring av
folkevalgte. Relevante problemstillinger
beskrives og danner grunnlag for samtale og
diskusjon i intern opplæring. Retningslinjene og
caseheftet beskriver blant annet forhold knyttet
til etisk forvaltningspraksis, seksuell
trakassering, habilitet, gaver og personlige
fordeler, representasjon og reiser, god
yrkespraksis og behandling av informasjon.
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Sykefravær
Helse blant nordmenn kontra sykefraværstall
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, og at inkludering
av arbeidstakere med ulike helseutfordringer
nødvendigvis vil bidra til å holde fraværstallene
på et visst nivå.
I følge KS er kvinners sykefravær i underkant av
90 % høyere enn menns. Deler av denne
forskjellen kan forklares med at kvinner oftere
har stillinger der fraværet er høyt og jobber med
oppgaver som er preget av høyt fravær. Andre
påpeker at sykefraværstallene rommer mer enn
sykdom i 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).

Tallene som er publisert er tatt ut på fastlønte
hovedstillinger, og er uten timelønte, vikarer og
bistillinger. Bare ansatte som har vært ansatt i
hele rapporteringsperioden på 12 måneder er
med, slik at nyansatte og personer i korte
engasjementer ikke inngår i statistikken.
Gruppene KS har holdt utenfor har typisk lavt
fravær. Statistikkene fra KS kan derfor brukes til
å sammenligne tall kommuner i mellom, se på
utvikling over tid eller sammenligne ulike
fraværstyper eller fravær i ulike sektorer. Man
kan imidlertid ikke sammenligne KS' tall med tall
fra lønns- og personalsystemet.
De siste tallene fra KS er for perioden 4. kvartal
2016 – 3. kvartal 2017. I denne statistikken har
Rælingen 8,88 % sykefravær og kommer ut som
nr. 4 av alle de 22 kommunene i Akershus.
Akershuskommunenes gjennomsnitt er 9,88 %,
og gjennomsnitt for landets kommuner er 9,91
%. Rælingen ligger altså 1 prosentpoeng under
snittet for kommunene i Akershus og Norge for
øvrig.
Vi har videre sett på KS sine tall og
sammenlignet tjenesteområdene i Rælingen
kommune med snittet i landets kommuner, se
tabell:

Sykefraværstall fra Kommunenes
Sentralforbund (KS)
Kommunenes Sentralforbund (KS) fører
sykefraværsstatistikk over ansatte i
kommunene. Det er gjerne en nivåforskjell
mellom tallene til KS og tallene fra andre kilder,
for eksempel den enkelte kommunes lønns- og
personalsystem. Dette skyldes at det er flere
ulike metoder for å beregne sykefravær. De
viktigste forskjellene er i de fleste tilfeller hvilke
grupper som inkluderes, hvordan fraværsdager
defineres og hvor mange mulige dagsverk som
brukes. Når det gjelder mulige dager bruker KS
196 dager for undervisningspersonell og 235
dager for øvrige ansatte.
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Egne sykefraværstall
Rælingen kommune har en målsetting om 7,2 %
sykefravær eller lavere. Etter to år med negativ
utvikling i 2014 og 2015, hadde Rælingen
kommune en svært god nedgang på hele 2,5
prosentpoeng i 2016, og målsettingen ble
endelig nådd med god margin (6,7 %). I 2017
økte sykefraværet litt igjen, med 0,8 prosentpoeng, til 7,5 %. 2,5 % er korttidsfravær, mens
4,9 % utgjør langtidsfravær over 16 dager. Det
er langtidsfraværet som har økt. Vi er dermed litt
over målsettingen på 7,2 %, men dette er
fortsatt nest beste resultat (sammen med 2013) i
løpet av de siste 10 år.

Kommunens tre største tjenesteområder er pleie
og omsorg, barnehagene og skole/SFO, og
disse står for ca. 75 % av kommunens totale
antall dagsverk.
Støtteenhetene: 2,0 % korttidsfravær og 3,4 %
langtidsfravær, totalt 5,3 %. Dette er en økning
på 1,4 prosentpoeng fra 2016, - kun
langtidsfraværet har økt.
Skolene og SFO: 2,5 % korttidsfravær og 4,1 %
langtidsfravær, totalt 6,6 %. Dette er en økning
på 0,7 prosentpoeng i fht. 2016. Korttidsfraværet
er redusert med 0,5 prosentpoeng, langtidsfraværet har økt med 1,2 prosentpoeng.

Sykefraværsutvikling
Barnehagene: 3,1 % korttidsfravær og 7,7 %
langtidsfravær, totalt 10,8 %. Dette er en økning
på 0,6 prosentpoeng i fht. 2016. Korttidsfraværet
er redusert med 0,2, langtidsfraværet har økt
med 0,8 %.
Pleie og omsorg: 3,1 % korttidsfravær og 5,9 %
langtidsfravær, totalt 9,0 %. Dette er en økning
på 1,3 prosentpoeng i fht. 2016. Korttidsfraværet
har økt med 0,4 prosentpoeng og langtids har
økt med 0,9 prosentpoeng.

Sykefravær utvalgte virksomhetsområder
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I tillegg til disse tjenesteområdene har vi
kommunalteknikk, utbyggingsservice, kultur og
fritid og Nav som ikke er innbefattet i noen av de
fire kategoriene over.
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Sykefravær over 10 %
15 enheter og avdelinger har sykefravær på 10
% eller mer. I 2016 var det 11.
To-tre avdelinger/enheter har ligget, og ligger
stadig, i toppen med mest sykefravær over
mange år.
På lista over 10 % har vi: 6 barnehager, 3
avdelinger i ETT, 2 avdelinger på
sykehjemmene, 2 skoler (i realiteten er dette 2
SFO), 2 avdelinger hos eiendomsenheten, samt
Nav. Se diagram:

Fordeling på alder og kjønn
Av ulike grunner har kvinner generelt høyere
sykefravær enn menn. I kommunene jobber det
langt flere kvinner enn menn. Dette beror på at
det er mange kvinnedominerte yrker i
kommunene, som innen pleie, barnehager,
skoler og SFO. I Rælingen kommune er ca. 79
% av de ansatte kvinner.
Den største ansattgruppen finner vi i alderen 30
til 50 år. Gruppene «under 30 år» og «50-59 år»
er nesten like store, mens aldersgruppen «over
60 år» er minst.
Totalt sett, når man ser menn og kvinner samlet,
er det aldersgruppen 30-39 år og 50-59 år som
har det høyeste sykefraværet med 8,5 %.
Lavest ligger gruppen under 30 år med 5,6 %.
Det er menn under 30 år som har lavest
sykefravær med 2,8 %, mens menn over 60 år
har det høyeste sykefraværet (dette er en liten
gruppe). Det er de yngste og de eldste som har
det laveste sykefraværet blant kvinnene. Det
mest urovekkende er at kvinner i alderen 30-39
år har 9,9 % sykefravær, og desidert høyest
sykefravær blant kvinnene. Det er grunn til å
anta at dette har sammenheng med at disse
kvinnene i stor grad har småbarn. Man ser ikke
en slik sammenheng hos menn.
Skjematisk fremstilling av sykefravær fordelt på
alder og kjønn i 2017:
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Økonomisk bilde
SINTEF beregnet for noen år siden at et
dagsverk i snitt koster 2600 kr. I dette ligger tapt
produksjon, samt vikar og administrasjonskostnader. Lønn og refusjoner fra Nav er ikke
medregnet i kostnaden.
Rælingen kommunes sykefravær i 2017 utgjør
16 587 dagsverk av 220 318 mulige.
Kommunens sykefravær vil kunne kostnadsberegnes til 43 millioner kroner. I 2016 var
kostnaden 37 millioner, og i 2015 49 millioner
kroner.
Reduksjonen i sykefraværet er viktig for å
redusere kostnadene. Lavere sykefravær vil
også ha positiv virkning på kvaliteten på
tjenestene, kontinuiteten, arbeidsmiljøet og
slitasjen på de ansatte.

Tiltak for å redusere sykefraværet
Både ny sykefraværsrutine og revidert
attføringsreglement ble tatt i bruk fra senhøsten
2015. Dette har bidratt til at ansatte som har blitt
syke har fått tidlig og tett oppfølging fra sin
leder, samtidig som det samarbeides tettere
med Nav lokalt, sykmelder/lege, bedriftshelsetjenesten og vår IA-rådgiver. HR bidrar i enda
større grad enn tidligere med råd og støtte til
lederne, og har igjen vært ute i alle kommunens
avdelinger/enheter og presentert rutinen for
ansatte og ledere.
IA-verksted for ledere med personalansvar ble
innført høsten 2015, og gjennomføres fire
ganger i året. Det gjennomføres årlig kurs i
«Sykefraværsoppfølging og sykefraværssamtalen» for ledere og tillitsvalgte, og i 2017
hadde vi kurs for ledere med temaet: «Hvordan
få mest mulig ut av et dialogmøte». Det er også
utarbeidet eget HMS-grunnopplæringskurs for
kommunens ledere, verneombud og AMUmedlemmer, og kurset gjennomføres nå hver
høst på rådhuset.
Kommunen har bedriftsjordmor i 20 % stilling.
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 2017
økte sykefraværet blant gravide markant, og
endte på 20,5. I bruken av svangerskapspenger
(når det er fare for fosteret ved at mor jobber) så
vi en nedgang fra 27,6 % i 2016 til 24,0 % i
2017.
Totalt for 2016: 38,8 %
Totalt for 2017: 44,5 %
Mensendieck og vannaerobic: treningstilbud til
alle ansatte. Begge treningsformene er forebyggende, men også direkte oppbyggende for
de som allerede har muskel-/skjelettplager. I
tillegg styrkes muskulatur og kondisjon, og
treningen bidrar til økt bevegelighet og
smidighet. Kommunens enheter har også
mange ulike HMS-tiltak lokalt, samt at
bedriftsidrettslaget bidrar med mange og
varierte aktiviteter.
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Økonomi
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Økonomiske indikatorer
Det er etablert økonomiske nøkkeltall som mål på sunn økonomi, og det
er anbefalt å se flere i sammenheng. Nøkkeltall i prosent av brutto
driftsinntekter viser utviklingen i økonomiske størrelser i forhold til
inntektsveksten. Nøkkeltallene for 2017 viser Rælingen kommunes
økonomiske indikatorer er omtrent på anbefalt nivå, en positiv utvikling
fra i fjor, men svakere enn gjennomsnittet i Akershus.
Oversikt økonomiske indikatorer
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Resultat
Resultatet angir om den løpende driften er robust og har nok reserver til
å møte kostnadssvingninger. Det økonomiske resultatet i 2017 ble et
overskudd på 28 mill. Netto driftsresultat ble 2,6 % av brutto
driftsinntekter, omtrent på anbefalt nivå, og noe svakere enn
gjennomsnittet i Akershus.
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Det foreligger to anbefalinger for netto
driftsresultat, over 2 % og over 3-5 %.
I tabellen «hovedoversikt drift» er resultatet et
uttrykk for bruk eller avsetning til kommunens
generelle disposisjonsfond.
Det ble opprinnelig budsjettert med balanse i
2017. Prognosene gjennom året viste et
forventet underskudd på 5 mill ved 1. tertial, og
en tilsvarende positiv prognose ved 2. tertial, da
enhetsprognosene var betydelig forbedret og
merskatteveksten ble tydelig. Den største
endringen fra 2. tertial til resultat er en spesielt
høy skatteinngang i november.

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017

Hovedoversikt drift
Skatt og rammetilskudd

Regn
898 271

Bud
878 475

Avvik
19 796

Enhetsrammer

810 564

812 502

1 938

Sentral lønn og pensjon
Sentrale driftskostnader
Finans
Overført til investeringer
Sentrale kostnader

-9 523
9 158
57 485
2 517
59 637

-4 012
9 350
60 500
2 400
68 238

5 511
192
3 015
-117
8 601

Resultat

28 069

-2 265

30 334

Overskuddet i 2017 skyldes i hovedsak høyere
skatteinntekter enn forventet, men også pensjon
og finans bidrar positivt. Skatt og rammetilskudd
er samlet sett nesten 20 mill bedre enn
budsjettert.
Sentrale kostnader til lønn og pensjon viser et
samlet positivt avvik på 5,5 mill, der pensjonskostnader/premieavviket utgjør 3,1 mill, samt at
det ble avsatt 1,2 mill for mye til årets
lønnsoppgjør. Resterende avvik er knyttet til
avsetning variabel lønn mellom år.
Samlet innbetalt pensjonspremie i 2017 var 71,3
mill, hvorav det ble benyttet 11,77 mill av
premiefondet. Premieavviket for 2017 ble 0,4
mill, og siden innbetalingen av amortisert
premiavvik var høyere, medførte dette en
nedgang i akkumulert premiavvik fra 2016 til
2017 på omtrent 5 mill. Akkumulert premieavvik
per 31.12 var 36,5 mill og saldo på premiefondet
var 13,4 mill.

51

Årsberetning 2017

Enhetsrammer

Enhetsrammene hadde et samlet mindreforbruk
på om lag 2 mill.
Støtteenhetene hadde et stort negativt avvik.
Dette skyldes i hovedsak engangsutgifter knyttet
til sentrumsutviklingen. Dette er utgifter som
kommunen får igjen deler av fra utbyggerne. I
tillegg har eiendom betalt tilknytningsgebyrer for
fjernvarme på flere bygg på Løvenstad.
Skolene har et samlet mindreforbruk. Høyere
inntekter enn budsjettert på tilskudd til
voksenopplæring, mer enn dekket opp for
merforbruk på de enkelte skolene.
Barnehagene hadde et samlet negativt avvik på
2,1 mill. Dette skyldes i hovedsak en økning i
kommunalt tilskudd til private barnehager i
kommunen og i andre kommuner.
Kultur hadde et lite merforbruk.
Helse og sosial viser et positivt avvik på omtrent
3,3 mill, som i hovedsak skyldes mindreforbruk
sosialhjelp og overskudd knyttet til
flyktningstjenesten. Barnevern derimot hadde et
merforbruk i 2017.
Pleie og omsorg viser et samlet positivt avvik på
1,8 mill, hvorav institusjonstjenesten hadde et
merforbruk på omtrent 2,5 mill, som i hovedsak
skyldes overforbruk lønn. Enhetene
hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte
tjenester hadde et mindreforbruk, som blant
annet kan forklares med vakante stillinger og
økte tilskuddsmidler.
Teknisk hadde balanse utenfor
selvkostområdene. Merforbruk på idrett og
friluftsliv dekkes opp av mindreforbruk på veg og
utbygging. Mindreforbruk på selvkostområdene
skyldes høyere indirekte utgifter enn budsjettert.
For mer informasjon om enhetene henvises det
til vedlegg enhet- og prosjektsider.
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Frie inntekter
Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og er inntekter som
kommunen kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og
forskrifter. I 2017 utgjorde frie inntekter i Rælingen ca 50 000,- pr
innbygger, noe lavere enn både gjennomsnittet i Akershus og landet.
Skattevekst i prosent
12,6

10,8
7,8
6,3

6,5

4,8

5,1

1,2

Skatteveksten i 2017 ble 5,1 % i Rælingen og
4,5 % i landet. Veksten er vesentlig høyere enn
forventet, både i Rælingen og nasjonalt, og den
høye nasjonale veksten forklares med skatteyternes tilpasning til skattereformen. At veksten i
Rælingen er høyere enn landsgjennomsnittet
skyldes positiv effekt av fordelingstallene i
november, og dette var også tilfelle i fjor.

- 5,8
Rælingen

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

3,2

Landet

Skatteinntekter pr. måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

Regn
Bud
63 053 61 488
1 454
984
85 873 83 131
2 329
2 460
97 020 95 429
2 219
3 935
56 924 55 585
9 031
4 917
90 697 86 083
4 195
3 935
103 525 90 018
3 089
3 935
519 408 491 900

Avvik
1 565
470
2 742
-131
1 591
-1 716
1 339
4 114
4 614
260
13 507
-846
27 508

Skatteinntektene i Rælingen ligger jevnt lavere
enn gjennomsnittet, blant annet fordi vi ikke har
innført eiendomsskatt. Den prosentvise veksten
i skatteinntekter fra år til år ligger omtrent på
nivå med landsgjennomsnittet.

Rammetilskuddet 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, fikk vi et trekk i
rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen.
Rammetilskudd
Regn
Bud
Innbyggertilskudd
409 489 409 400
Utgiftsutjevning
-39 277 -39 200
Overgangsordninger
-1 772
-1 700
Saker med særskilt vurdering 3 000
3 000
Skjønnsmidler
3 400
3 200
Veksttilskudd
6 000
6 000
Endringer i statsbudsjettet
-295
675
Inntektsutjevning
-1 682
5 200
Rammetilskudd
378 863 386 575

Avvik
89
-77
-72
0
200
0
-970
-6 882
-7 712

53

Årsberetning 2017

Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet representerer oppsparte midler og angir evnen til å
håndtere perioder med endrede betingelser uten å måtte endre
tjenestetilbudet. Rælingens disposisjonsfond er ved utgangen av 2017
på 92,6 mill, og utgjør 7,5 % av driftsinntektene. Dette er godt over
anbefalt nivå, men vesentlig lavere enn gjennomsnittet i Akershus.
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Anbefalingen er at disposisjonsfondet bør være
over 4 %.
Disposisjonsfondet ble i 2013 strukturert slik at
deler av midlene ble dedikert ulike formål.
Disposisjonsfondet til Rælingen kommune har
de siste årene vært på omtrent anbefalt nivå
etter at det ble disponert relativt store beløp til å
dekke flere påløpte engangskostnader i 2014.
I 2017 ble overskuddet på 28 mill tilført det
generelle disposisjonsfondet. Ved utgangen av
2017 utgjør den generelle delen 57 mill.

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017

Disposisjonsfond
Flyktningfond
Pensjonsfond
Kompetansefond
Øvrige fond med formål
Sum fond med formål
Generelt disp.fond
Sum disp.fond
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2016
11 952
11 400
5 633
6 059
35 044
29 070
64 114

2017
11 952
11 400
5 093
7 020
35 465
57 139
92 604

Endring
0
0
-540
961
421
28 069
28 490
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Lånegjeld
Gjeldsgraden angir kommunens evne til å betjene lånene. Ved utgangen
av 2017 utgjør lånegjelden til investeringer og formidlingslån 1,4 mrd, og
gjeldsgraden er 100,7 %, omtrent på anbefalt nivå.
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Anbefalingen er under 100 %, det vil si at en
kommune ikke bør ha høyere gjeld enn
inntekter.
Netto lånegjeld etter at utlån og ubrukte
lånemidler er trukket fra utgjør 1,2 mrd. Netto
lånegjeld økte med 55 mill fra 2016 til 2017,
men siden driftsinntektene økte noe mer, gikk
gjeldsgraden litt ned.
Lånegjelden til investeringer er redusert noe da
det meste av låneopptaket for 2017 først vil bli
gjort i 2018.

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017

Gjeldsgraden forventes å øke relativt mye de
neste årene.

Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017

Netto lånegjeld
Lånegjeld investeringer
Lånegjeld formidlingslån
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld

2017
2016 Endring
1 240 396 1 240 671
-275
144 501 125 527 18 974
-122 567 -109 108 -13 459
-12 374
-62 197 49 823
1 249 956 1 194 893 55 063
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Investeringer
Vann og avløp
Boliger
Gruppeboliger
Inv.finansiert av selvkost og leie
Skole og bhg
Sykehjem
Adm./IKT/maskiner/utstyr/kirken
Veg
Idrett og friluftsliv
Inv.finansiert av frie inntekter
Totalt

Utgifter Inntekter
39 201
-41
31 662
-5 718
41 229 -14 145
112 092 -19 904
39 150
-6 342
810 -48 138
32 797
-5 465
21 543
-8 326
10 592
-1 890
104 891 -70 161
216 983 -90 065

Lånefinasiert
39 160
25 944
27 084
92 188
32 808
-47 328
27 332
13 217
8 702
34 731
126 919

Investeringene er gruppert og delt inn i
investeringer som finansieres gjennom selvkost
eller av leieinntekter, og investeringer som
finansieres av frie inntekter.
Det lave tallet på investeringer finansiert av frie
inntekter skyldes at kommunen i 2017 har
mottattt tilskuddet på Løvenstadtunet nybygg på
ca 60 mill.
Smestad skole og Marikollen ungdomsskole er
de største bidragsyterne på skolebygg i 2017.
På veg 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.
Investeringer finansiert av selvkost og leie har
hatt stor aktivitet innenfor alle grupper. På
gruppeboliger er det Løvenstadvegen boliger,
Hauger boliger og Lognsdalen boliger som har
stått for det meste av aktiviteten i 2017.
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Finanskostnader
Finanskostnader i prosent viser hvor stor andel av inntektene som er
bundet opp i å betjene lån, og er dermed et uttrykk for belastningen
lånegjelden har på driftsbudsjettet. I 2017 er kommunens
finanskostnader 57,5 mill og utgjør 5 % av driftsinntektene, som er
innenfor anbefalt nivå.
Netto finanskostn. i % av brutto driftsinntekter

Anbefalingen sier at finanskostnadene ikke bør
utgjøre mer enn 6 % av driftsinntektene.
Finanskostnadene forventes å øke i de neste
årene ved økt lånegjeld. På dagens gjeldsnivå
ville en renteoppgang på ca 1 % ført til at
kommunen hadde kommet over anbefalt
grense. Med et høyt investeringsnivå de
kommende årene, vil selv en liten oppgang i
rentene føre til at kommunen kommer over
anbefalt grense.

Kilde: Foreløpige Kostratall 2017

Finanskostnader
Renteinntekter
Renteutgifter
Internfakturering
Rentekompensasjon
Avdrag
Finans

Beregnet avdragstid

Regn
-6 305
28 057
0
-3 184
38 917
57 485

Bud
-5 000
29 100
-2 500
-3 500
42 400
60 500

Avvik
1 305
1 043
-2 500
-316
3 483
3 015

Rentenivået i 2017 var som budsjettert.
Merinntekten på renteinntekter skyldes bl.a
utbytte fra ROAF. Renteutgiften ble lavere enn
budsjettert da låneopptaket for 2017 ble utsatt
til 2018. Rentekompensasjonen ga mindre enn
budsjettert da renteberegningen fra husbanken
er endret noe.
Avdrag ble betydelig lavere enn budsjettert.
Dette skyldes hovedsakelig høyere
gjennomsnittlig levetid på anleggsmidler enn
budsjettert. I tillegg har vi endret
regnskapspraksis slik at 1 mill er utgiftsført på
Øyeren IKT, som i sin tur har gjort at det ikke
er noen inntektsføring på internfakturering.
Avdragstiden øker noe som følge av at
ekstraordinære avdrag knyttet til Øyeren IKT er
redusert fra 2016 til 2017.
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