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Om handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet viser gjennomføring og oppfølging av kommunens
satsingsområder, utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder
økonomiplan med årsbudsjett.
Bakgrunn
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal
kommunen ha en samlet kommuneplan som
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Handlingsdelen av
samfunnsdelen skal vise hvordan planen skal
følges opp i de fire påfølgende år. Arealdelen viser
forvaltning av arealer og naturressurser i
kommunen.
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende
økonomiplan som skal omfatte de neste fire
budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele
kommunes virksomhet og gi en realistisk oversikt
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og
prioriterte oppgaver i planperioden. Årsbudsjettet
utgjør første år i planperioden.

Innhold
Befolkningsutvikling, både historisk og forventet
vekst framover, beskrives innledningsvis i
dokumentet.
Retning og prioritering innenfor kommune-planens
hovedområder legger føringer for
handlingsprogrammets øvrige innhold.
Økonomi ivaretar krav til økonomiplan og
årsbudsjett og redegjør for forventet økonomisk
utvikling, samt hvilke grep som gjennomføres for å
sikre økonomisk balanse på lengre sikt.
Enhets- og prosjektsider er vedlegg til
handlingsprogrammet. Enhetssidene beskriver
enhetenes utviklingsområder det neste året, og
prosjektsidene beskriver de planlagte
investeringsprosjektene.

Dokumentet har ulike tidsperspektiver:
• Årsbudsjettet og enhetssidene viser planlagte aktiviteter og utvikling det kommende året.
Årsbudsjett er første år i økonomiplanen.
• Økonomiplanen og kapittelet “retning og prioritering” viser planlagte aktiviteter og
utvikling de neste 4 årene.
• Befolkningsprognosene og økonomikapittelet har med seg perspektivet fram mot 2030,
for å ha oversikt over de langsiktige konsekvensene av aktivitetene de nærmeste årene,
samt hvordan vi innretter oss for å møte innbyggernes behov ved forventet
befolkningsvekst.

3

Handlingsprogram 2019-2022

Befolkningsutvikling
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Befolkningsutvikling
Rælingen har hatt en befolkningsvekst på ca 230 personer i snitt i perioden
2015-2017. Ved halvårsskiftet 2018 bor det 18 046 personer i Rælingen.
Forventet høy utbygging i årene framover gir en forventet befolkningsvekst på
gjennomsnittlig 2,2 %, eller 440 personer årlig fram mot 2030. Antall
innbyggere i 2030 forventes å være ca 23 600.
Utviklingstrekk
Befolkningsveksten i landet fram mot 2040
forventes å bli sterkest i Akershus og Oslo. I de
siste års trendbilde har fruktbarheten gått betydelig
ned, og forventes å holde seg lav i noen år til før
den øker noe. Samtidig forventes en tydelig økning
i antall døde tross økt levealder, pga de store
kullene fra etterkrigsgenerasjonen. De siste årene
har innvandringen gått tydelig ned, og den
forventes å bli på et lavt nivå framover, særlig på
grunn av lavere innvandring fra Øst-Europa.
Innenlands flytting har først og fremst skjedd til de
sentrale strøk av landet. Akershus har de siste
årene vært det fylket i landet med den sterkeste
befolkningsveksten. Årsaken har først og fremst
vært en sterk nettoinnflytting fra andre nabofylker
(særlig fra Oslo).

Boligbygging
Den viktigste faktoren som påvirker befolkningsutviklingen er boligbyggingen. Boligmengde og
boligtyper vil påvirke hvor mange som flytter til
kommunen og hvilken alderssammensetning de
har.
Utbyggingstakten forventes å være på omtrent
samme nivå som de siste årene en periode
framover før boligbyggingen forventes å øke
vesentlig fra ca 2021. I perioden 2018-2030
forventes det at det etableres over 2500 nye boliger
i Rælingen, et gjennomsnitt på ca 200 nye boliger
pr. år. Høyest utbygging forventes på Fjerdingby,
med over 800 nye boliger i samme periode.
Forventet boligbygging pr skolekrets

Befolkningssammensetning i Rælingen
Mye av veksten i Rælingen har vært drevet av
innflytting av personer med innvandrerbakgrunn,
både gjennom tilflytting direkte fra utlandet og
gjennom innenlands tilflytting. I 2018 utgjør
innbyggere med 24,3 % av vår befolkning. Veksten
i innvandring siste året er høyere i Rælingen enn i
fylket og landet.
Rælingen har en ung befolkning - og også en ung
innflytterbefolkning. Aldring i befolkningen er likevel
et vesentlig utviklingstrekk. Vi har hittil hatt flere
unge voksne og færre eldre enn landet og fylket,
men denne sammensetningen er under endring.
Rælingen er en utpreget flyttekommune med høy
mobilitet i befolkningen. Det er mange som flytter
både til og fra kommunen, og flytteaktiviteten ligger
markant over gjennomsnittet i fylket. Vi har hatt et
høyt nivå på nettoinnflytting de siste årene.
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Lokale befolkningsprognoser
Som grunnlag for å dimensjonere tjenestetilbudet
etter forventet behov utarbeider kommunen lokale
befolkningsprognoser med utgangspunkt i SSBs
forutsetninger for blant annet levealder og
fødselsfrekvens, og lokale utbyggingsplaner.
Lokale prognoser viser en høyere befolkningsvekst
enn sentrale prognoser utarbeidet av Akershus
fylkeskommune, sist oppdatert i 2016. Det er
knyttet stor usikkerhet til prognosene. Med høy innog utflytting er det vanskelig å forutse hvilke
innbyggere som kommer til å bo i Rælingen i
fremtiden, og hvilke tjenestebehov de kommer til å
ha. Avstanden mellom lokale og sentralt
utarbeidede prognoser kan være et uttrykk for
usikkerheten i prognosene.
Med en høy utbyggingstakt forventes det at
befolkningsveksten vil bli 2,2 % årlig i gjennomsnitt,
med en topp i perioden 2021-2028. Antall
innbyggere i 2030 i lokale befolkningsprognoser
viser ca 23 600, mens Akershus fylkeskommunes
anslag for samme tidspunkt er ca 23 000.

Befolkningsprognoser, aldersfordelt
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Befolkningsprognoser, prosentvis vekst
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Kartutsnitt utbyggingsområder
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Retning og prioritering
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Overordnede føringer
Kommunens langsiktige styring er forankret i kommuneplanen, kommunens
strategiske styringsdokument. Visjon, verdier og overordnede hensyn ligger til
grunn for hele kommunens virksomhet. Hovedområdene er et uttrykk for
retning og prioritering.
Visjon
Visjonen Trivselskommunen med nærhet til
Østmarka og Øyeren er et verbalt uttrykk for det
kommunen vil være i møte med sine innbyggere og
omverden, og for den overordnede betydningen av
kommunens virksomhet. Visjonen skal være
retningsgivende for, og gi drakraft til de politiske
vedtakene og den kommunale virksomheten.
Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og
livskvalitet. Trivselskommunen er summen av
helsefremmende lokalsamfunn.
Nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingens
fysiske fortrinn og særpreg. Dette gir føringer for
kommunens virksomhet og for hvordan vi
tilrettelegger for bruk, opplevelse og tilgjengelighet.
Verdier
Verdigrunnlaget er grunnleggende verdier og
holdninger som preger alle ansatte i kommunen.
Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det
enkelte mennesket i alt vårt arbeid, vi er lydhøre for
andres behov og bidrag, og for oss har alle
mennesker lik verdi.
Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan
stå for og begrunne, og vi er forpliktet som en del
av organisasjonen.

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

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

Kommunal planstrategi
Planstrategien er et prioriterings- og
styringsdokument for kommunestyreperioden, som
danner grunnlag for kommunens planlegging i en 4årsperiode og viser sentrale utviklingstrekk og
utfordringer framover. Planoppgaver inkluderer
planbehov og tilhørende større arbeid som følger
av planbehov, som utredninger ol.
Hovedområder
Hovedområdene skal bygge på visjon og
overordnede hensyn, med utgangspunkt i
nåværende og framtidige utfordringer og
samfunnstrekk. De representerer en helhet og
prioritering av vektlagte tema, samt bidrar til å
videreutvikle sammenhengen i kommunens totale
plan- og styringssystem.

Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å
bygge positiv kultur og nå felles mål.
Hovedområder:
• Trivsel, livskvalitet og folkehelse
• Utbygging, transport og klima
• Organisasjon og tjenesteutvikling
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Hovedområder, satsingsområder og styringsmål
Hovedområde
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Særskilte føringer
I kommende periode vil statlige satsingsområder, kommunens
utfordringsbilde og utvikling av Fjerdingby være sentrale temaer som i
vesentlig grad påvirker kommunens drift og prioriteringer.
Nasjonale føringer
Stortinget har gjennom kommune- og regionreformen vedtatt en ny kommune- og fylkesstruktur
fra 2020. Skedsmo, Fet og Sørum blir til Lillestrøm
kommune, og fylkene Akershus, Østfold og
Buskerud blir til region Viken. Selv om Rælingen
fortsetter som egen kommune, vil reformene
påvirke oss ved at kommuner rundt oss blir større.
Vi må tilpasse eksisterende samarbeid, blant annet
avklare hvordan Øyeren IKT, der Rælingen er
vertskommune for Fet og Enebakk, skal
videreføres, i tillegg til NRI og andre samarbeid.
Vi vil se utslag av reformene i inntektssystemet,
gjennom at sammenslåtte kommuner får
økonomiske fordeler, og de vil påvirke fremtidige
politiske føringer og oppgaveendringer. Det er
varslet videre prosesser også etter 2020 for å få
flere kommuner til å slå seg sammen.
Ny kommunelov trer i kraft i 2019. Det kommunale
selvstyret lovfestes, egenkontrollen styrkes, og det
stilles krav til langsiktighet i den økonomiske
planleggingen. De tilhørende forskriftene må også
revideres, og det blir høringer i 2019.
I statsbudsjettet 2019 formidler regjeringen at de vil
bidra til bærekraftige velferdskommuner gjennom
redusert statlig detaljstyring, større og sterkere
kommuner og regioner, og mer effektiv ressursutnyttelse. Effektiviseringsbehovet oppstår blant
annet ved forventet økt behov for, og forventninger
til helse- og omsorgstjenester med en aldrende
befolkning, kombinert med lavere oljeinntekter. For
å lykkes med effektivisering understreker
regjeringen at arbeidet med innovasjon i offentlig
sektor må forsterkes, og varsler at det vil
utarbeides en stortingsmelding om innovasjon.
Det er vedtatt bemanningsnormer i skoler og
barnehager som trer i kraft i 2019.

Kommunens utfordringsbilde
Rælingen kommune står foran en periode med
forventet høy befolkningsvekst. Vi planlegger å
legge til rette for nye innbyggere gjennom et
investeringsnivå der investeringene gjennomføres i
en raskere og høyere takt enn befolkningsveksten
forventes å komme, slik at gjeldsgraden vil øke
betydelig. Kommunens handlingsrom vil reduseres
når en større andel av inntektene går med til å
betjene lån. Kombinert med forventninger om et
fremtidig økt tjenestebehov innebærer dette at
økonomien må tilpasses utfordringsbildet.

«Forventet høy
befolkningsvekst og høyt
investeringsnivå»
Økonomisk robusthet vil være nødvendig for å
håndtere usikkerheten i vekstprognosene. Vi blir
spesielt utsatt for renteøkninger med et høyt
gjeldsnivå. Endringer i boligmarkedet og
befolkningssammensetningen gir en betydelig risiko
for reduserte skatteinntekter og feildimensjonering
av investeringer som f. eks. skolebygg, og en
kombinasjon av disse vil gi ytterligere utfordringer.
For å ruste oss til å møte fremtidige utfordringer er
digitalisering og tydelig fokus på gevinstrealisering
spesielt viktig. Digitalisering gir bedre og mer
effektive tjenester for innbyggere og næringsliv,
samt smartere verktøy for ansatte i kommunen. Vi
skal benytte metodikk innen tjenestedesign og
gevinstrealisering for å oppnå gode og strukturerte
digitale tjenester. Fremtidsrettede digitale tjenester
skal skape økt brukertilfredshet og reduserte
kostnader. Vi må jobbe målrettet for å redusere et
spesielt høyt kostnadsnivå innen heldøgns
omsorgstjenester Velferdsteknologi blir en viktig
faktor for å lykkes.
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Utvikling av Fjerdingby
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for
hele kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av
næringsliv, boliger og offentlig tjenestetilbud, gode
møteplasser og grøntområder samt et godt
aktivitets- og idrettstilbud. Kommunedelplan
Fjerdingby – vår aktive møteplass danner det
langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen. Et
nytt sentrum på Fjerdingby sett i sammenheng med
en videreutvikling av Marikollen idrettsanlegg vil
være sentralt.
Sentrumsutviklingen skal bidra til å gjøre
kommunen attraktiv, skape identitet og trivsel hos
innbyggerne, tilrettelegge for befolkningsveksten
gjennom boligbygging og styrket tjenestetilbud
innen skoler, helse og kultur. Sentrumsutviklingen
vil også bidra til økt næringsliv i kommunen.
Det skal etableres et bygg med butikk og lokaler til
annen småhandel, samt leiligheter i sentrum. I
tillegg etableres et kommunalt bygg i sentrum, som
skal være en samlende arena og huse kommunale
tjenester innen kultur og helse, blant annet
bibliotek, kulturskole og helsestasjon. Mellom disse
to byggene vil det bli et torg.
Dette sentrumsområdet knyttes sammen med
Marikollen idrettspark, Marikollhallen, et nytt
nærmiljøanlegg på Marikollen, samt en ny
Fjerdingby skole med idrettshall. Kombinert med
eksisterende offentlige bygg i området, som
rådhuset, og utbygging av et stort antall flere
boliger, vil området videreutvikles til å bli en aktiv
og attraktiv møteplass for nye og eksisterende
innbyggere.

«Sentrumsutviklingen skal
bidra til å skape identitet og
trivsel hos innbyggerne.»
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Overordnet planlegging
Overordnet kommunal planlegging handler om å
legge til rette for at lokalsamfunnet utvikler seg slik
vi ønsker. Rammene for kommunens overordnede
planlegging bestemmes i stor grad av plan- og
bygningslovens bestemmelser. Det er en sentral
målsetting for plan- og bygningsloven å motvirke
sektortenkning innenfor planleggingen,
ressursforvaltning, miljøvern og utbygging. Den
kommunale planleggingen skal være samordna. I
dette ligger det at bruk og vern av ressurser skal
vurderes i sammenheng med en bredere
samfunnsplanlegging. Dette gjelder både fysiske,
økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle forhold.
I 2019 skal det gjennomføres kommunestyrevalg.
Kommunestyret skal minst en gang i hver
valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi. Planstrategien skal inneholde en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planleggingsbehov i
perioden.
Kommunens gjeldende planstrategi, vedtatt i 2016,
konkluderte med at kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel ikke skulle revideres i perioden.
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Planer og strategier til revidering i perioden

Hovedplan vei og veilys
Hovedplan vann og avløp
Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg
Kommunikasjonsplan
Strategi for skoleeier
Strategi for Rælingen kulturskole
Strategi for Rælingen bibliotek
Strategi for Aamodt ungdomshus
Kompetanseplan for Rælingsskolen
Kommunal planstrategi
Overordnet kompetansestrategi
Temaplan psykisk helse og avhengighet
Demensplan
Alkoholpolitisk plan
Kompetanseplan for kommunale barnehager
Kommunedelplan trafikksikkerhet
Kommunedelplan for kulturminner og -miljøer

2019
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2020

2021

2022

x
x
x
x
x
x
x
x
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Trivsel, livskvalitet og folkehelse
Hovedområdet omhandler retning og prioritering som bidrar til gode liv for
den samlede befolkningen. For den kommende perioden er det mange
statlige og regionale føringer som sammenfaller godt med lokale behov. Det
er en klar retning på å mobilisere frivillige i godt samspill med offentlige tilbud
og på å mobilisere og styrke pårørende. Økt aktivitet og bedret kosthold og
ernæringsstatus er et annet satsingsområde som trer tydelig fram. Bedret
tilgjengelighet til marka, tilrettelegging for gående og syklende, god
trafikksikkerhet, et aldersvennlig samfunn og trivsel blant ungdom blir viktig.
Nasjonale føringer
St. meld. 19 (2014- 2015) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter viser prioriterte tema.
Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del
av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring
skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal
utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på
aktivitet og deltakelse. Hensynet til befolkningens
helse skal få økt plass i steds-, nærmiljø- og
lokalsamfunnsutviklingen. Samarbeid på tvers av
sektorer skal styrkes, også med utviklingsarbeid.

Det forventes at kommunene tilrettelegger for
tilstrekkelig og variert boligbygging, og bidrar til å
fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper.

Folkehelserapporten 2018 ble publisert i mai 2018.
Rapporten er utabeidet av Folkehelseinstituttet, og
er en revisjon av rapporten fra 2014. Rapporten er
et kunnskapsgrunnlag der datagrunnlaget er hentet
fra helseregistre, helseundersøkelser, rapporter og
forskningspublikasjoner. Folkehelserapporten har
ikke en direkte førende betydning, men vil være en
kunnskapskilde for vårt arbeid med
folkehelseoversikt og utviklingsarbeid i perioden
2019-22.

Fylkesmannen skal være pådriver for at
kommunene utvikler et helhetlig og samordnet
tilbud til barn og unge. Opplæringssituasjonen og
skoleresultatene til barn og unge i barnevernet skal
ha et spesielt fokus.

0-24-samarbeidet innebærer at alle som møter
barn og unge - helsestasjoner, barnehager,
barnevern, skoler og Nav - må samarbeide og få
tjenestene til å fungere godt. I perioden 2015-2020
vil departement, direktorater og fylkesmannsembeter arbeide for at fylkeskommuner og
kommuner skal styrke det tverrfaglige samarbeidet.

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene
samler de statlige signalene på en tydelig måte, slik
at det er lettere for kommunene å planlegge i tråd
med disse. Integrering av boligsosiale hensyn i
planleggingen og satsing på befolkningsgruppa
0-24 år er prioriterte områder.

Fylkesmannen har ønsket å gjøre FNs
barnekonvensjon mer kjent i Oslo og Akershus, og
skal bistå kommunene i deres arbeid med å
implementere konvensjonen på alle områder.
Kommunene bes om å rette spesiell
oppmerksomhet mot barns rettigheter etter
barnekonvensjonen og Grunnloven § 104, samt å
sikre barn og unges medvirkningsrett i plansaker.
Ved fortetting er det svært viktig at kommunene er
bevisst på at nødvendige uterom og grøntaraeler
må bestå.

Fylkesmannen forventer at kommunene tar opp
boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene bør implementere den
nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020),
og ta i bruk det digitale verktøyet veiviseren.no.

Fylkesmannen vil legge vekt på at kommunene har
etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og har vektlagt utjevning av sosiale
helseforskjeller i kommunene sitt planarbeid. Det
langsiktige og det løpende oversiktsarbeidet skal
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legges til grunn for drøfting av konsekvenser,
årsaksforhold og prioriteringer.
Fylkesmannen peker på at kommunene bør
arbeide for å nå mål om økt kapasitet, kvalitet og
tilgjengelighet i helse- og omsorgssektoren. Målene
er gitt i regjeringens satsinger, og bør konkretiseres
i lokale helse- og omsorgsplaner. Bruken av
tilskuddsmidlene kommunene blir tildelt, bør
forankres i planarbeidet.
St.meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En
kvalitetsreform for eldre er fra mai 2018. Reformen
skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for
det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og
at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.
Hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge
og finne nye og innovative løsninger på de
kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og
fellesskap, mat og måltider, helsehjelp,
sammenheng og overganger i tjenestene.
Reformperioden varer fra 2019 til 2023. Kommuner
som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i
statlige støtteordninger. Det forventes også at
arbeidet med å bli en aldersvennlig kommune
tematiseres i den kommunale planstrategien og i
det øvrige kommune- og fylkesplanarbeidet.
St.meld. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning –
Forståelse er en fornyelse av Kunnskapsløftet, og
Stortingets Innst. 19 S (2016–2017) angir målene
og rammene for fornyelsen av læreplanverket for
Kunnskapsløftet. Grunnopplæringen i Norge har en
sentral samfunnsbyggende oppgave. I læreplanverket utdypes verdigrunnlaget i opplæringslovens
formålsparagraf og de overordnede prinsippene for
grunnopplæringen. Skolen skal legge til rette for
læring innenfor de tre tverrfaglige temaene
folkehelse og livsmestring, demokrati og
medborgerskap og bærekraftig utvikling.
De tre tverrfaglige temaene tar utgangspunkt i
aktuelle samfunnsutfordringer som krever
engasjement og innsats fra enkeltmennesker og
fellesskapet, i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.
Folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene
utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse
og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i
livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få
støtte til å oppleve livet som meningsfylt.

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver (R17) trådte i kraft 1. august 2017.
Rammeplanen bygger på blant annet
Stortingsmeldingene 19 og 21, samt Lov om
Barnehager og FNs barnekonvensjon. Barnets
beste og barnets rett til å bli hørt er viktige
grunnprinsipper som vi må reflektere over og
avstemme vår praksis i forhold til. Rammeplanen er
et juridisk bindende dokument med rundt 200
forpliktelser til hva barnehagen og personalet skal
gjøre eller bidra med. Med den nye rammeplanen
er det økt fokus på følgende områder:
- Livsmestring og helse
- Krenkelser og mobbing
- Rett til hvile
- Overganger
- Barnehagens digitale praksis
Opplæringsloven har i kapittel 9a kommet med et
nytt lovkrav til skolemiljø. Målet for endringen i
loven er å styrke elevenes rettssikkerhet og legge
til rette for bedre etterlevelse av regelverket.
Skolemiljø gjelder både det fysiske og det
psykososiale miljøet.
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (20172020) inneholder en kombinasjon av strukturelle og
befolkningsrettede tiltak og tiltak som retter seg mot
den enkelte, gjennom tilrettelegging for gode og
enkle valg. Tiltakene skal bidra til sunt kosthold og
måltidsglede for å fremme helse og forebygge
kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer
i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers
av sektorene og samarbeid mellom offentlig, privat
og frivillig sektor. Planen vil styrke ernæringsarbeidet i kommunene og i sykehusene. Målene i
Folkehelsemeldingen legges til grunn for handlingsplanen for bedre kosthold. Planen skal også bidra
til å oppfylle tre av FNs bærekraftsmål.
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten handler om involvering av og støtte til
pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.
Veilederen er et tiltak innenfor Programmet for en
aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk, som er
forankret i St.meld. - Morgendagens omsorg.
Veilederen omfatter alle pårørendegrupper,
uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose,
og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som
pårørende. Mange pårørende utøver betydelige
ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine
nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del
av vårt samfunns totale omsorgsressurs.
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I 2018 har det kommet flere nye sentrale føringer
for det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet.
Nye retningslinjer for arbeidet i helsestasjon,
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom,
endringer i lov om barneverntjenester, samt
Nordahl-utvalgets forslag til endringer av PPT
understreker behovet for god tverrfaglig
organisering av tjenestetilbudet til barn og unge.
Satsing på psykisk helse hos barn og unge og
livsmestring som del av folkehelsearbeidet og i nye
rammeplaner for barnehage og skole trekker i
samme retning, og underbygger kommuneplanens
strategi om tverrfaglig samarbeid for å løse
oppgaver og gi gode tjenester.
Retningslinjen for behandling av støy i
arealplanlegging skal legges til grunn ved
planlegging og behandling av enkeltsaker. Støy er
definert som forurensning i forurensningsloven.
Støyforurensning er et økende problem. Langvarig
eksponering for støy øker risikoen for
søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom.
Fortetting og urbanisering skaper utfordringer,
spesielt når boliger etableres i områder med
kollektivknutepunkter og mye trafikk. God og
helhetlig arealplanlegging i kommunene kan
forebygge støyplager. Det er gjort lite målrettet
forskning på ulike sårbare grupper, men en rapport
fra WHO fremhever barn, eldre og kronisk syke
som sårbare for støy.

Regionale føringer
Regional planstrategi for Akershus for 2017-2020
trekker fram utdanning og kunnskap sett i sammenheng med næringsutvikling som et viktig tema der
det er behov for videre planarbeid. Strategien peker
på at den store innflyttingen fra inn- og utland til
Akershus krever et fokus på mangfold og
inkludering. Gode og attraktive byer og tettsteder
med et mangfold av aktivitetstilbud og møteplasser
blir viktige tema for videre planarbeid i regionen. Ny
regional planstrategi vil komme tidlig i hp-perioden.
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus 2016-2030 skal bidra til ny langsiktig og
samlet satsing som skal løse felles behov i
regionen. Planen legger grunnlaget for koordinert
samhandling for å nå vedtatte mål. Det er satt mål
for aktivitet, areal og anlegg samt kompetanse og
kunnskap. Planen er basert på samarbeid og
partnerskap, skal gi styringskraft og merverdi
utover kommunenes egne planer og gi best mulig
nytte av tilgjengelige virkemidler. Formålet med
planen er å utvikle Akershus til et godt og
bærekraftig sted å leve. Planen skal bidra til å
tilrettelegge for å oppnå et trendskifte for økt fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen.
Handlingsprogrammet til planen viser tiltak som
skal følges opp og iverksettes i en fireårsperiode.
Rullering av kunnskapsgrunnlaget for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv inngår i oversiktsarbeid
for folkehelse og er grunnlagsdokument for ny
regional planstrategi. Anleggsregisteret må
oppdateres løpende av kommunene.
Kulturplan for Akershus 2016-2023 har som formål
å tydeliggjøre hvordan Akershus fylkeskommune
skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet
til å oppfylle kulturloven. Formålet med regional
utvikling er å møte komplekse og sammensatte
utfordringer med helhetlig politikk, og dermed bidra
til å skape en ønsket samfunnsutvikling. Regionnivået skal ha en strategisk, en mobiliserende og
en samordnende rolle. Kunst og kultur er og skal
være et viktig element i dette. Kulturplanen er en
sektorplan og er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men forankret i særlover, stortingsmeldinger
og fylkespolitiske vedtak. Kulturplanen er utarbeidet
på bakgrunn av et bredt kunnskapsgrunnlag med
særlig stor vekt på dialog med kommunene og
mange aktører på kunst- og kulturfeltet i Akershus.
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Lokalt plan- og utviklingsarbeid
Det jobbes videre i 2019 for bedret tilgjengelighet
og ferdsel i marka, som en oppfølging av
kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Det skal utarbeides mal og bestemmelser for
friluftslivstiltak, gjennom å standardisere og se
overordnet på hvordan tiltak skal gjennomføres.
Dette skal bidra både til kvalitetssikring av viktige
hensyn og bedre ferdselsmulighetene.

«Gang- og sykkelvei langs Nitelva
fra Fjerdingby til Lillestrøm vil ha
effekt både for folkehelse, miljø og
klima»
I perioden 2019-2021 skal ferdsel langs Nitelva
utvikles, ved å tilrettelegge for økt gang- og sykkeltrafikk fra Fjerdingby sentrum til Lillestrøm sentrum
gjennom en sammenhengende gang- og sykkelvei.
Dette skal bidra både til redusert bilbruk, støy og
forurensning og til god folkehelse gjennom bedre
tilgjengelighet til Øyeren og Nitelva. Arbeidet er en
oppfølging av både lokalt og regionalt planverk.
I perioden 2019-2021 skal det jobbes for å etablere
flere aktivitetsformer og anlegg i Rælingen, slik at
flere innbyggere får mulighet til å være aktive. Det
skal gi bedre tilbud for uorganisert aktivitet og nye
aktivitetsformer. Arbeidet er en oppfølging av både
lokalt og regionalt planverk.
I 2019 skal revidert veileder for nærmiljøanlegg
implementeres. Veilederen skal sikre at
plasseringen av anlegg er riktig i forhold til
kommunens utvikling, føringer i kommunedelplan
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og statlige føringer
for planlegging av grøntstruktur.
Det er kommunestyrevalg i 2019, og dette medfører
at det skal utarbeides en ny kommunal planstrategi
for perioden 2019-2022. For å sikre effektive
planprosesser som tilstrekkelig hensyntar relevante
miljø- og samfunnshensyn i planarbeidet, viser
erfaringer at det er behov for å vurdere virkemidler i
kommuneplanleggingen på nytt. Dette gjelder blant
annet utarbeidelse av barnetråkk, arbeid med ny
handlingsplan for støy samt sikring av god mobilitet
for gående og syklende. Arbeidet blir viktig i
perioden 2019-2022.

Registrering av barns arealbruk er startet opp og
gjennomført i noen av skolekretsene i 2016 og
2017. Kartleggingene skal brukes i planarbeid.
Arbeidet skal bidra til å utvikle gode oppvekstmiljøer, gode møteplasser, trygge skoleveier,
bevare grønne arealer og attraktive hverdagsomgivelser. Arbeidet skal også bidra til å styrke
barn og unges tilhørighet til eget nærområde, og gi
erfaring med medvirkning.
Økt innsats på tilrettelegging for sykling er viktig i et
folkehelse- og et klimaperspektiv. Det vurderes
videreutvikling av det pågående arbeidet med
sykkelkartet i retning av en sykkelstrategi.
Støy er et miljøproblem som rammer mange. En
reduksjon av støyplager vil være helsefremmende.
Fravær av støy vil kunne bidra til at kulturmiljø,
frilufts- og rekreasjonsområde får full verdi.
Kommunen kan bidra til å redusere støyplager
blant annet ved å pålegge anleggseiere tiltak.
Støybelastede områder i Rælingen gjelder i
hovedsak områder som ligger nært til biltrafikk.
Arbeidet med ny strategisk støykartlegging for Oslo
byområde startet i 2016, og støyrapporten ble
ferdigstilt i 2017. Kommunale handlingsplaner mot
støy skal foreligge innen ett år etter at rapporten
foreligger. De syv kommunene som defineres som
Oslo byområde skal i løpet av 2018 lage en felles
handlingsplan mot støy. Det bør i perioden 2019-22
jobbes for å bedre samarbeidet med anleggseiere
som er forpliktet til å kartlegge støy. Kommunen vil
videre vurdere om enkelte rekreasjonsområder bør
avsettes som stilleområder i arealplaner.
Kommunen ble godkjent som
trafikksikker kommune i 2017,
som første kommune på
Romerike. De som har levert
inn rutiner og dokumentasjon
til Trygg Trafikk, følger opp
sine innsatsområder gjennom
målrettet jobbing med
trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid. Nye
rutiner og dokumentasjon som er blitt laget er lagt i
kvalitetslosen og følges opp av de ulike enhetene.
Det er også en regodkjenning etter tre år, dvs.
innen 2020. Regodkjenning gjøres i samarbeid med
Trygg Trafikk.
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I perioden 2019-2022 vil samarbeidet mellom barn
og unge, skolene og landbruket i Rælingen om
urbant landbruk være sentralt. Arbeidet er forankret
i kommunedelplan landbruk. Arbeidet skal bidra til
langsiktig målsetting om økt matproduksjon i
Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet,
ved å øke kompetansen og rekruttering til
landbruket.

I 2018 ble det startet et arbeid med å utvikle et mer
differensiert aktivitetstilbud enn dagens tilbud. Det
skal bidra til livsmestring og kvalitet, virke
forebyggende og ressurseffektivt. Det kan gi økt
tilhørighet, økt samarbeid med frivilligheten og
forebygge ensomhet. Arbeidet er en oppfølging av
lokalt planverk, brukertilbakemeldinger og statlige
føringer. Arbeidet er viktig i et langsiktig perspektiv.

I perioden 2019-2022 vil arbeidet med rydding av
siktlinjer fra bilvei ut i kulturlandskapet og særlig
rydding av siktlinjer ut i Nitelva og Øyeren være
sentralt. Det er bevilget midler til prosjektet, som er
et samarbeid mellom landbrukskontoret og
vegvesenet. Arbeidet skal bidra til langsiktig
målsetting om å ha et åpent kulturlandskap for
friluftsliv og naturopplevelser.

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.
Boligkoordinator skal i samhandling med
frivilligheten fortsette arbeidet med å skape
trivselsskapende tiltak for de som bor i ulike
kommunale boliger med og uten tjenester.

System for sikring av elevenes rett til et trygt og
godt skolemiljø skal revideres, i tråd med endringer
i opplæringslovens kapittel 9a. Arbeidet ble startet i
2018, og vil fortsette og være sentralt også i 2019.
Det vil i perioden 2019-2022 være sentralt for
skolene å forberede gode prosesser for
implementering av nytt læreplanverk i starten av
planperioden. Skolen skal legge til rette for læring
innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og
livsmestring, demokrati og medborgerskap og
bærekraftig utvikling. De nye læreplanene tas i bruk
fra skoleåret 2020-2021.
Rælingen kommune deltar i Husbankens
kommuneprogram i perioden 2016-2020.
Kommuneprogrammet skal, sammen med
foranalysen til NIBR fra 2016, danne grunnlag for
videreutvikling av det boligsosiale arbeidet. I 2019
vil innsatsen med oppfølging av årlig aktivitetsplan
som utarbeides på tvers av de ulike enhetene
innenfor helse, omsorg og velferd samt eiendom
fortsette. En samlet status på området og
kunnskapsgrunnlaget som foreligger, vil være
utgangspunkt for vurdering av behovet for, og
innretningen på, en revisjon av den boligsosiale
planen i neste kommunestyreperiode.
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«Samarbeid med frivillige og
nærmiljøet som viktig ressurs for å
utvikle gode tilbud»

I perioden 2019-2022 skal pårørendearbeid
videreutvikles. Arbeidet ble startet i 2018 og skal
blant annet koples til framtidig lærings- og
mestringssenter i nytt helsehus. Arbeidet vil gjelde
pårørende innenfor voksne aldersgrupper.
Ernæring innenfor eldreomsorgen og for andre
brukergrupper som har ernæringsmessig risiko, har
betydning for både trivsel og funksjonsevne.
Oppfølging av ernæring hos eldre og brukere med
ernæringsmessig risiko, er både et forebyggende
og behandlende tiltak. I 2018 ble det gjennomført
kartlegging av ernæringsstatus for alle som mottar
tjenester fra hjemmesykepleien, demensteam og
psykisk helse og avhengighet - og utarbeidet
individuell ernæringsplan der det er aktuelt. Det
skal vurderes tiltak med samspising i hjemmet for
utsatte grupper. I bolig for mennesker med
rusavhengighet, som har oppstart tidlig i 2019, vil
det bli servert felles frokost hver morgen og tilbudt
opplæring i matlaging.
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Hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og
frivillighetssentralen har 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. Aktivitetsvenn bidrar til å styrke den
frivillige innsatsen på demensområdet. Arbeidet
startes høsten 2018. I 2019 skal det inngås avtale
med Nasjonalforeningen om et demensvennlig
samfunn. Målsetningen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, som tar vare på og
integrerer personer med demens i fellesskapet.
Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om
demens i samfunnet generelt.
Det har vært jobbet med å se på antibiotikabruken i
kommunen, med hensikt å redusere antall
forskrivninger på antibiotikaresepter i framtiden.
Kommunelegen har holdt møter med fastlegene der
status og utfordringene er diskutert. Helsestasjonen
er informert om utfordringene og har sikret at det
deles ut informasjonsbrosjyrer til alle foreldre ved
barnets åtte måneders kontroll. Alle
barnehageledere (kommunale og private) er
informert om utfordringene, og har diskutert
hvordan de kan bidra til sunne holdninger hos
foreldrene. Arbeidet bør ha fokus videre i perioden
2019-2022, med tanke på om bruken vil gå ned
som følge av tiltakene.
I 2018 ble det igangsatt utviklingsarbeid med sikte
på å få etablert tilbud til barn fra lavinntektsfamilier
som kan gi økt mulighet for deltakelse i kultur- og
fritidsaktiviteter. Dette er gjort i et samarbeid
mellom kulturrådet, kulturenheten, enhet familie og
helse og Nav. Arbeidet videreføres i 2019-2022.
Hovedfokus for SafiR i 2019 blir oppfølging av BTI bedre tverrfaglig innsats i samarbeid med
Kompetansesenter for rus, Korus-øst, med
videreutvikling og implementering av tverrfaglige
handlingsveiledere. I 2018 er det gjennomført en
kompetansekartlegging som i kombinasjon med
statistikk, Ungdata og SafiRs oversiktsarbeid gir et
godt grunnlag for å jobbe videre med å utvikle
«Trygg oppvekst i Rælingen». Det skal være en
arena for å istandsette ansatte som jobber med
aktuelle barne-, ungdoms- eller voksentjenester til å
være trygge voksne i møte med barn og familier i
vanskelige livssituasjoner.

Plan mot vold i nære relasjoner bør ses i
sammenheng med arbeidet med BTI. Revidering av
planen utsettes, og arbeidet som er gjort i 2018 tas
med videre i arbeidet med BTI.
Helhetlig oppfølging av ungdom i Rælingen er et
tverrfaglig prosjekt med samarbeid for kartlegging
og oppfølging av elever som slutter på
videregående skole. Målet er at flere ungdommer
fra Rælingen skal fullføre videregående skole.
Arbeidet fortsetter i perioden 2019-22.
Mestring med mentor er et prosjekt med todelt
formål; å øke rekrutteringen av unge under 30 år
med psykiske plager og beholde ansatte som står i
fare for å falle ut pga. helseplager og holde ansatte
lenger i jobb. Arbeidet fortsetter i perioden 2019-22.
I perioden 2019-2022 skal nytt kommunalt bygg i
sentrum utvikles, og samarbeidet mellom
kulturenheten og enhet familie og helse styrkes.
Det skal planlegges for nye arbeids- og
ledelsesformer og for kompetansebehov. Forventet
effekt er mer koordinerte tjenester, bedre
ressursutnyttelse, større fokus på mestring samt å
kunne stå bedre rustet til å møte overføring av nye
oppgaver fra statlig nivå. Høy grad av brukermedvirkning fra lag og foreninger prioriteres. Arealer og
utstyr skal i så stor grad som mulig sambrukes, og
bygget tilrettelegges for merbruk for innbyggere.

«Nytt kommunalt bygg i sentrum vil
styrke kultur- og helsetilbudet, og
skal tilrettelegges for innbyggernes
og foreningers bruk»

I perioden 2019-2022 skal biblioteket videreutvikles
som en kulturell virksomhet, en aktiv møteplass for
kommunens innbyggere og som nøytral
debattarena - et sted for demokrati og ytringsfrihet i
lokal sammenheng. Biblioteket har som mandat i
biblioteklov å jobbe med dette. I perioden
prioriteres mangfold i arrangementer i nåværende
bygg. Samtidig er dette en viktig del av utviklingsarbeidet for ett levende bibliotek i det nye sentrum.
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I september 2018 var det premiere på vårt nye
lokalhistoriske spel på Bygdetunet. Spelet har i stor
grad involvert kulturenheten, kulturrådet og mange
av de frivillige organisasjonene. Prosjektet bidrar til
aktive innbyggere, identitetsbygging og tilhørighet.
Målet er at spelet skal bli et fast kulturarrangement i
årene framover, for og med Rælinger. Vårt
lokalhistoriske spel er skrevet slik at man i årene
framover vil kunne legge til nye historier knyttet til
kirkebakken som tingsted. Målet er å kunne tilføre
spelet minst en ny historiedel/scene pr år.
I perioden 2019-2022 skal samarbeidsformer
mellom kulturskole, ungdomshus og bibliotek
videreutvikles. Dette skal gjøres gjennom
arrangementer som Aktive meg, Barnerekka, Ung
Kultur Møtes (UKM), bokbad, den levende boka,
den kulturelle skolesekken med mer.
Ungdataundersøkelsen 2017 i Rælingen viser at
ungdommer føler seg mer presset på tid enn
tidligere, det er viktig å være vellykkede, og de blir
utsatt for press fra kommersielle aktører. Ungdom
er pålogget nesten døgnet rundt, og har tilsynelatende ikke like stort behov for å møte venner for å
være sosial. Samtidig viser undersøkelsen også at
mange ungdommer føler seg ensomme.
Ungdomshuset er en viktig møteplass for
ungdommer. Det er en arena hvor det er gratis å
være, som inkluderer et mangfold og som krever
mindre enn organiserte fritidsaktiviteter.
Ungdomshuset jobber derfor kontinuerlig med å
møte ungdommer for å skape et attraktivt og trygt
sted hvor ungdommer ønsker å tilbringe tid.
Rælingen kommune satser på ungdomshuset som
en trivselsfaktor for ungdommene i kommunen.

20

Strategi for Aamodt ungdomshus vektlegger å
skape et mangfoldig ungdomshus med liv og røre.
Det er sentralt å fremme ungdomskultur, stimulere
ungdommers kreativitet og engasjement samt være
en samarbeidspartner på mange arenaer i
ungdomsmiljøet i Rælingen. I perioden 2019-2022
prioriteres det å trekke flere ungdommer til huset,
ved å tilby et bredt utvalg av aktiviteter. Det skal
også jobbes med å balansere tilbudene mellom
yngre og eldre tenåringer. I 2019 skal det jobbes
med ungdomsstyrte aktiviteter. UKM er under
utvikling. I 2019 skal det jobbes med å utvikle et
tverrfaglig samarbeid og en møtearena mellom
enhet for famile og helse, ungdomshuset og skole. I
2019 vil også medvirkningsprosesser knyttet til
ungdomshusets rolle i nytt sentrumsbygg bli viktig.
Ungdomshuset vil i 2019 starte opp jentegrupper
for ungdom, «sisterhood». Hensikten er å starte et
tiltak basert på ungdommers tilbakemelding i
ungdata-undersøkelsen, som viser at andelen unge
jenter som opplever ensomhet og utfordringer ved
livsmestring øker mer enn den gjør blant gutter.
Rælingen kommune skal være programkommune
i fylkeskommunens folkehelseprogram i perioden
2018-2023. Intensjonen med å delta er å styrke
kommunens folkehelsesatsing på området psykisk
helse hos barn og unge.

Handlingsprogram 2019-2022

Styringsmål og strategier

Strategier
• Synliggjøre konsekvenser for folkehelse i politiske saker og folkehelseinnsats i kommunale planer.
• Sikre et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid gjennom integrering i plan- og styringssystemet.
• Styrke tverrfaglighet og samarbeid mellom kommunens enheter.
• Styrke kompetanse på folkehelsearbeid i kommunens tjenester og forvaltning.
• Sikre at frivillige lag og foreninger har gode betingelser for å drive folkehelsearbeid.
• Prioritere og styre ressurser inn i forebyggende arbeid ut fra forventet effekt.
• Styrke samarbeid med pårørende for å øke evnen til å stå i utfordringer over tid.

Strategier
• Utvikle rekreasjonsområder, tilrettelegge hverdagslandskapet for fysisk aktivitet samt øke kunnskapen om barn og unges
arealbruk i ulike deler av kommunen.
• Ivareta grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder i samfunns- og arealplanleggingen.
• Sikre trygge omgivelser som gir økt mulighet til sykkel og gange som fremkomstmiddel og styrker hverdagsaktivitet. Videreutvikle
kommunen i tråd med krav som trafikksikker kommune.
• Identifisere uheldige levevaner tidlig i barne- og ungdomsår for å kunne sette inn forebyggingstiltak.
• Jobbe for å gi muligheter til å velge sunne kostholdsalternativer på møteplasser og arrangementer i kommunen og skape rusfrie
samlingssteder.
• Legge til rette for gode levevaner og godt kosthold i barnehager, skoler og omsorgstilbud.
• Tilrettelegge aktiviteter og informasjon slik at de inkluderer alle grupper i samfunnet.
• Styrke kunnskapen om effektive virkemidler som kan utjevne sosiale ulikheter.

Strategier
• Sikre tilgang på egnet bolig for en større del av befolkningen, spesielt for vanskeligstilte, samt øke kunnskapen om viktig innsats
for å ivareta bolig for velferd.
• Styrke tidlig identifisering av omsorgssvikt og fattigdom for å avdekke når barn ikke har gode oppvekstsvilkår, og sette inn tiltak
for å motvirke negative konsekvenser.
• Sette inn tiltak for å forebygge og stoppe vold og overgrep i nære relasjoner.
• Styrke sammenhengen mellom skole og barnehage.
• Tilrettelegge skolene og barnehagene for gode og inkluderende læringsmiljø.
• Redusere risiko for frafall i skole og arbeidsliv gjennom systematisk oppfølging av sårbare grupper i barne- og ungdomstid.
• Tilrettelegge for at mennesker ikke faller ut av arbeidslivet, og styrke arbeidet for et inkluderende arbeidsliv og for økt
sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse.
• Tilrettelegge for nye arbeidsplasser i lokalmiljøene.
• Tilby en meningsfull dagaktivitet til de menneskene som ikke mestrer skole eller arbeid.
• Forebygge kriminalitet og styrke samfunnssikkerheten.
• Styrke nyankomne flyktninger sin mulighet i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet.
• Fokusere på å optimalisere brukerne sine ressurser og evne til mestring.
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Strategier
• Styrke innbyggernes tilhørighetsfølelse gjennom samlende arrangementer.
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige foreninger for å skape gode møteplasser og arenaer for aktivitet.
• Skape et åpent lokalsamfunn som inkluderer mennesker med ulike behov.
• Ivareta trafikksikkerhet og best mulig framkommelighet for innbyggerne.
• Ivareta hensynet til universell utforming i bebyggelse og uteområder.
• Ta vare på og bruke kulturminner som en positiv ressurs, for å bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og
verdiskaping.
• Utvikle en profil for Fjerdingby-området som gir en identitet og stolthet.
• Ta hensyn til det fysiske miljøets innvirkning på helse og livskvalitet.
• Sikre at kommunens smittevernarbeid er tilpasset framtidas utfordringer.
• Sikre bo- og nærmiljøer med høy fysisk og sosial kvalitet ved fortetting.

Strategier
• Øke tilgjengeligheten til marka og Øyeren gjennom god adkomst, sammenhengende turveier og utfartsparkeringer.
• Utvikle Fjerdingby tettsted med et levende sentrum med serverings- og opplevelsestilbud og kommunale samlokaliserte tilbud,
slik at sentrumsområdet blir en attraktiv møteplass for alle.
• Utvikle Marikollen idretts- og kulturpark med flere aktivitetsmuligheter og i samspill med sentrumsutviklingen.
• Utvikle flere møteplasser og kulturtilbud, slik at det finnes tilbud for alle aldersgrupper.
• Motvirke frafall fra fritidsaktiviteter hos ungdom.
• Sikre et mangfold i kulturtilbudet gjennom å være tilrettelegger og samarbeidspartner for foreninger og andre som vil skape
aktivitet og opplevelsesmuligheter i kommunen.
• Tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud.
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Utbygging, transport og klima
Hovedområdet omhandler retning og prioritering for den fysiske utviklingen av
kommunen. De statlige retningslinjene gir tydelige signaler til kommunene om
å sikre en utvikling av kommunens arealer og naturressurser som bidrar til
god folkehelse og et lavutslippssamfunn. Sterk befolkningsvekst krever stor
bevissthet om kvalitet i utbyggingsområdene. Den kommende perioden skal
kommunen utarbeide ny planstrategi og med all sannsynlighet ny
kommuneplan. Det er mange kommende områdereguleringer og
fortettingsprosjekter, og sammen med pågående regionale prosjekter som
bybåndsutvikling, næringsstrategi og kollektivutredning vil dette gi nye
premisser for den kommunale planleggingen.
Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging utarbeides hvert fjerde år av
regjeringen for å fremme bærekraftig utvikling og er
retningsgivende for regional og kommunal
planlegging. De tre hovedtemaene i de nasjonale
forventningene er gode og effektive planprosesser,
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene
samler de statlige signalene på en tydelig måte, slik
at det er lettere for kommunene å planlegge i tråd
med disse. I kombinasjon med mer dialog er det et
ønske om at forventningsbrevet skal bidra til færre
innsigelser og økt kommunalt selvstyre.
I årets forventningsbrev er det fokus på at
klimautfordringene er store og at planlegging er et
viktig virkemiddel for å få til en reduksjon av
klimagassutslipp og tilpasninger til et endret klima.
Fylkesmannen forventer at dette følges opp i arealog transportplanlegging og i klima- og energiplaner.
I tillegg er integrering av boligsosiale hensyn i
planleggingen og satsing på de mellom 0-24 år
prioriterte områder.
Nye statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
er vedtatt i Stortinget. Statlige planretningslinjer
brukes for å konkretisere de nasjonale
forventningene til planleggingen og markerer

nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.
De nye retningslinjene innebærer en endring i
dagens retningslinjes formål, virkeområde og i krav
til kommunens klima- og energiplanlegging. Det er
også stilt nye krav, særlig knyttet til kommunens
rolle som planmyndighet. Endringene er i hovedsak
innarbeidelse av krav knyttet til kommunens
klimatilpasning.
Hensikten med nye statlige planretningslinjer er å
sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten
gjennom sin planlegging bidrar til at samfunnet
forberedes på og tilpasses til, et klima i endring, og
planlegger for løsninger som både reduserer
utslippene og reduserer risiko og sårbarhet for
klimaendringer.
Det er vedtatt en ny forskrift om behandling av
private forslag til detaljregulering etter plan- og
bygningsloven. Forskriften gir utfyllende
bestemmelser om utforming av planinitiativ, om
gjennomføring av oppstartmøte mellom
forslagstiller og kommunen, og om referatet fra
oppstartmøtet. Forskriften har også bestemmelser
om krav til planforslag, tidsfrister mm. Forskriften
har bakgrunn i regjeringens arbeid med å forenkle
og effektivisere planprosessene for å legge bedre til
rette for boligbygging og nærings- og
samfunnsutvikling. Målet er rask, effektiv og
forutsigbar offentlig saksbehandling med god
kvalitet.
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Regionale føringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus har et hovedgrep om mer konsentrert
flerkjernet utbyggingsmønster som vil gi bedre
grunnlag for et effektivt og rasjonelt
transportsystem og mer målrettet prioritering av
samferdselsmidler.
Både statlige og fylkeskommunale oppgaver skal
innrettes etter planen og kommunene forventes å
følge opp gjennom å tilrettelegge for fortetting i
knutepunkter og redusere veksten i øvrige
områder.
Forslag til regional plan for handel, service og
senterstruktur har vært på høring. Høringsforslaget
er en oppfølging av regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus. Formålet med den
nye regionale planen er å styrke handels- og
servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, for
derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og
legge til rette for miljøvennlige transportvalg.
Styrkingen av by og tettstedssentrene gjøres for å
unngå en utvikling med byspredning. Miljøvennlige
transportvalg skal motvirke økt bilavhengighet og
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke
disponerer bil. For å nå disse målene er strategier
knyttet til lokalisering av arbeidsplasser, handel og
tjenester og parkeringspolitikk virkemidler.
Regional plan for klima og energi i Akershus er
vedtatt i Fylkestinget. Planforslaget setter mål for
direkte og indirekte utslipp av klimagasser.
Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra
Akershus skal reduses med 55 % innen 2030 og
85-90 % innen 2050 sammenlignet med
uslippsnivået i 1991.
Det er satt tre strategier i høringsforslaget for å
oppnå kutt i både direkte og inndirekte utslipp:
Bruke offentlige innkjøp som aktivt verktøy. Bruke
miljøledelse som aktivt verktøy. Øke kunnskap og
kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos
offentlige og private virksomheter og innbyggere.
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Handlingsprogram for samferdsel er
fylkeskommunens fireårsplan for oppfølging av
målene i samferdselsplanen. For 2018-2021
vektlegger fylkesrådmannens forlag til
handlingsprogram: kollektivsatsning,
innfartsparkering for sykkel og bil, veivedlikehold
noe nedgang, kombinasjon av driftsmidler og
investeringsmidler bidrar til at veistandarden
opprettholdes, satsning på gang- og sykkelveier,
planleggingsmidler og –ressurser til tettstedene.
Det er avsatt investeringsmidler til bygging av
gang- og sykkelvei langs fv. 120 Hektnersletta og
Grinitajet – Tveitertørje. Det foreslås videre å
avsette planmidler til utredning av kollektivfelt på fv.
120 inn mot rv. 159. Videre er det spilt inn ønske
om å få avsatt planmidler til utredning av
mulighetene for gang- og sykkelvei på strekningen
mellom Nordby og Flateby.
Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU)
for kollektivtransport på Nedre Romerike. KVUen
skal danne grunnlag for beslutning om investering i
kollektivsystem på Nedre Romerike frem mot 2030.
KVUen ble behandlet i Fylkestinget juni 2018.
Oppfølgingen av vedtaket vil ha betydning for
kommunens samferdselsplanlegging, og deltagelse
i prosessene med å følge dette opp blir viktig i
perioden. Særlig viktig blir arbeidet med en
tiltakspakke for å dempe biltrafikk på Nedre
Romerike som ivaretar behovet for bærekraftig
vekst og god mobilitet, samt planlegging og
fastlegging av prioriterte kollektivtraseer på
strekningen Kjeller-Lillestrøm-Oslo grense og inn
mot Lillestrøm. Denne blir planlagt med
utgangspunkt i optimalisert konsept fra KVUen.
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Lokalt plan- og utviklingsarbeid
Kommunestyret skal, minst en gang i hver
valgperiode, utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting
av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, enhetenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i perioden.

«Kommunen skal utarbeide ny
kommunal planstrategi»

Gjeldende kommunal planstrategi ble behandlet og
vedtatt våren 2016. Her ble det besluttet at
kommuneplanen ikke skal revideres i inneværende
kommunestyreperiode, og at det i perioden frem til
neste revisjon skal prioriteres andre planoppgaver.
Det er lokalvalg i 2019 og dette medfører at det
skal utarbeides en ny kommunal planstrategi for
perioden 2019-2022. Det er naturlig å anta at dette
vil resultere at behovet for en revisjon av
kommuneplanen i perioden, både samfunnsdel og
arealdel, synliggjøres.
Kommuneplanens arealdel er det viktigste
styringsdokumentet for langsiktig utvikling og
forvaltning av arealene i Rælingen. Sammen med
de nasjonale og regionale føringene legger
kommuneplanens arealdel rammer for arealbruken
i kommunen.
Utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel skal ta
stilling til både overordnet utbyggingsmønster og
konkrete utbyggingsforslag. Dette skal være en
prosess som tar stilling til hvor vi skal ha offentlig
tjenesteyting, samferdsel, boliger etc. Utvelgelsen
og prioriteringen av arealer til de ulike formålene
må basere seg på et godt og grundig
kunnskapsgrunnlag som vurderes opp mot satte
premisser.

«Effektive planprosesser som
ivaretar miljø- og
samfunnshensyn»

For å sikre effektive planprosesser som
tilstrekkelige hensyntar relevante miljø- og
samfunnshensyn i planarbeidet, viser erfaringer
gjort i kommunens arealplanarbeid siden vedtak av
forrige kommuneplan, oppdatert
kunnskapsgrunnlag, konkret arbeid med enkelte
temaer, samt arbeid med ny systematikk for
reguleringsplanarbeid, at det er behov for å vurdere
virkemidler i kommuneplanen på nytt. Dette gjelder
eksempelvis utarbeidelse av barnetråkk, arbeid
med ny handlingsplan for støy, ivaretakelse av
klimahensyn og overvannshåndtering, samt sikre
god mobilitet for gående og syklene.
For å ta gode valg og besvare spørsmål knyttet til
lokalisering og arealformål i kommuneplanens
arealdel er prosessen med utarbeidelsen av denne,
samt forarbeid, viktig. Hvordan viktige miljø- og
samfunnshensyn påvirkes av alternative strategiske
valg som er oppe i planarbeidet må kartlegges og
vurderes.
At utredninger og analyser gjort i forkant eller i
forbindelse med revideringen av arealdelen får
tyngde og viktighet i planprosessen vil bidra til at
kommunen kan ta trygge og langsiktige valg, i tråd
med kommunens visjon og overordna hensyn.
Dette vil skape forutsigbarhet, både for kommunen,
innbyggere og utbyggere, samt minimerer risikoen
for at valgene må revideres eller endres på kort sikt
som vil medføre ineffektive planprosesser. Det er
derfor svært viktig at arbeidet med å revidere
kommuneplanens arealdel får prioritet, involverer et
bredt spekter av kommunens virkeområde, og blir
grundig og godt forankret hos alle involverte.
Kommunen er selv hjemmelshaver til en rekke
tomter. Ved vurdering av hva som skal skje med
disse bør både kommunens økonomiske behov,
samt sikring av kvalitet i områdene, legges til
grunn. Arbeidet med å gjøre valg knyttet til bruk av
disse arealene, og eventuelt avhending disse
arealene, vil kunne kreve ulike former for
prosesser, ekesmpelvis regulering.
Med den store bolig- og befolkningsveksten
kommunen vil oppleve i perioden og fremover er
det viktig å sørge for at teknisk og sosial
infrastruktur holder tritt med utviklingen. For å holde
oversikt over kommunens utbyggingspotensial
utarbeides det boligbyggeprognoser hver vår og
høst.
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Rælingen er en kommune i vekst med flere
pågående større reguleringsplaner, som ble initiert
etter vedtakelse av dagens kommuneplan.
Rælingen kommunes arealstrategiske retningslinjer
slår fast at utbygging bør i framtiden i hovedsak
skje nord i kommunen. Dette vil medføre
omfattende fortetting og transformasjonsprosesser,
men også ved utvikling av nye byggeområder.
Kommunen har blant annet tre sentrale områder
avsatt med hensynssone for felles planlegging i
kommuneplanens arealdel, hvor det er ønske om
fornyelse av områder og mer effektiv
arealutnyttelse enn i dag. Arbeidet med disse
planprossene er viktige i perioden fremover og
erfaringer knyttet til dette arbeidet vil være
verdifulle i videre arealutvikling av kommunen.
Regional plan for areal og transport vil få betydning
for reguleringsplanarbeidet i kommunen i perioden.
Alle planer må, så lenge ikke kommuneplanens
arealdel er revidert, vurderes særskilt opp mot
føringer i den regionale planen. Dette kan medføre
noe usikkerhet knyttet til gjennomføringen av
enkelte planer som er lagt inn som
utbyggingsformål i den gjeldende arealdelen til
kommuneplanen.
Fjerdingby er utpekt som Rælingens prioriterte
tettsted i den regionale planen.
Områdereguleringsplan for Fjerdingby ble vedtatt i
kommunestyret juni 2018. Arbeid med å få planen
realisert er høyt prioritert i hele perioden.
Planforslaget legger opp til en utvikling av et nytt
sentrum i Rælingen med sentrumsfunksjoner,
offentlig tjenestetilbud, kulturfunksjoner, ny
Fjerdingby skole, ny barnehage og et betydelig
antall nye boliger.
Utvikling av bybåndet og definering av «grønn
grense» i Rælingen er også prioritert
oppfølgingsarbeid fra den regionale areal- og
transportplanen. Deler av Rælingen som grenser
mot Lillestrøm og Strømmen befinner seg innenfor
bybåndet, som sammen med Fjerdingby, skal ta en
høy andel av veksten i befolkning og
arbeidsplasser. «Grønn grense» skal definere en
langsiktig avgrensing mellom områder som skal
tilrettelegges for vekst og områder som skal vernes
mot utbygging. Dette skal gjøres i
kommuneplanens arealdel.
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«Fjerdingby er utpekt som
Rælingens prioriterte tettsted»

Rælingen deltar inn i pågående samarbeid mellom
kommunene i bybåndet og fylkeskommunen om
strategisk areal- og transportplanlegging i
bybåndet. I Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
(SNR) deltar Rælingen i arbeidet med å identifisere
utviklingsområder i bybåndet med tanke på
tilgjengelig bolig- og næringsareal og prioritering av
samferdselstiltak.
I samarbeid med de andre kommunene på Nedre
Romerike har Rælingen utarbeidet en felles
næringsstrategi for regionen. Strategien peker på
fem utvalgte satsningsområder som skal gi innhold
til oppfølgingen av strategien. Satsningsområdene
blir utdypet og presisert gjennom egne veikart og
handlingsplaner.
Revidert veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og
byggesaker ble vedtatt av kommunestyret i 2018.
Veilederen skal gi informasjon og inspirasjon til den
enkelte huseier eller utbygger og være til hjelp i
saksbehandlingen av plan- og byggesaker. Den
skal også gi veiledning i hvordan man kan oppnå
god bokvalitet.
Ny kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer
ble vedtatt i 2017. Kommunedelplanen er ment som
en rettesnor for den kommunale forvaltningen av
Rælingens kulturminner. Den inneholder en
registrering og verdidurdering av kulturminner i hele
kommunen. Dette er viktig informasjon i plan- og
byggesaker.
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Lokalt klima- og energiarbeid
Kommunedelplan klima og energi, er sammen med
tilstandsrapport natur og miljø, kommunens
viktigste styringsverkøty for å ivareta kommunens
klimaarbeid. Planen skal være med å bidra til å nå
både nasjonale og regionale klimamål for å
redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen
virksomhet og i kommunen som helhet, samt sikre
at kommunen er forberedt på de utfordringer et
endret klima vil medføre. I henhold til anbefalingene
i statlige planretningslinjer for klima og energi og
plan- og bygningsloven, bør arbeid med å revidere
kommunedelplanen starte høsten 2018 med vedtak
i løpet av 2019. Dette er derfor forankret i gjeldende
planstrategi fra 2016 at oppstart for revidering av
kommunedelplan klima og energi skal starte i 2018.
Tidspunkt for revidering av planen vil imidlertid
måtte avventes til organisasjonens
bemanningssituasjon er avklart.

Det fordrer også at man i forbindelse med rullering
av kommunedelplan klima og energi ser særskilt på
å finne gode virkemidler for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med temaene bygg- og
anleggsprosjekter, innkjøp og forbruk og
arealplanlegging.
Tilstandsrapport – natur og miljø utarbeides årlig og
gir en beskrivelse av status og kommunens arbeid
med natur og miljø, samt sier hvor kommunen bør
rette innsats for å styrke natur- og miljøforvaltningen. Hovedkonklusjonen i årets rapport er
at det er et behov for å ha et system for miljøledelse, og at dagens system bør videreutvikles da
det har noen svakheter som er avdekket de siste
årene. Per dags dato er dette systemet sentrert
rundt kommunens viktigste styringsdokumenter på
feltet; kommunedelplan klima og energi, samt
tilstandsrapport natu og miljø.

Klimagassregnskapet som ble utarbeidet for
Rælingen i 2016 viser at kommunen har store
utslipp knyttet til enkelte områder, både fra egen
drift, direkteutslipp fra kommunen som geografisk
område og fra husholdningene i kommunen. Det
viser videre at tiltakene i kommunedelplanen,
supplert med enkelte tiltak foreslått i klimagassregnskapet, vil kunne bidra til at kommunen når de
målsetninger som klimaplanen skisserer. Dette
forutsetter imidlertid at man jobber med, og får
gjennomført tiltakene, på en måte som sikrer dette,
samt at tiltakene har den effekten man hadde
intendert.
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Styringsmål og strategier

Strategier
• Styrke kommunens deltakelse i regional samhandling om areal- og transportplanlegging.
• Utnytte nærhet til et stort felles arbeidsmarked til å bevare og utvikle robusthet og attraktivitet som bokommune.
• Utvikle ferdselsmuligheter i og ut av kommunen som oppleves trygge og attraktive ved bruk av buss, sykkel eller gange.
• Bidra aktivt til å dempe trafikkomfang og redusere bilbruk gjennom samordnet planarbeid.
• Bidra aktivt i prosessen med å følge opp det regionale arbeidet med kollektivtransport på Nedre Romerike.
• Arbeide med trafikkutfordringer fra RV 159, FV 120 og RV 22 for å bidra til optimal trafikkflyt som grunnlag for næringsutvikling,
byutvikling i Lillestrøm og bedre trafikkavvikling i Rælingen.
• Arbeide for økt kollektivbruk for å dempe utfordringer med økende køproblematikk både miljømessig og samfunnsmessig.
• Utvikle nye områder til utbyggingsformål i samsvar med kommunens arealstrategi.
• Tilrettelegge for fortetting med kvalitet i eksisterende bebygde områder med sentral beliggenhet.
• Årlig vurdere prognoser knyttet til boligutvikling og befolkningsvekst for å følge opp endringer i rammebetingelser.
• Tilrettelegge for mangfold i boligtilbudet som bidrar til egnede boformer for flere av kommunens innbyggere.
• Unngå fysiske barrierer i bygg og utearealer som hindrer deltakelse og sosialt liv.
• Vurdere områderegulering som planform i områder det tas initiativ fra private tiltakshavere til fortetting.
• Fokusere på estetikk i reguleringsplanprosesser, for å bidra til attraktive bomiljø i Rælingen.

Strategier
• Innarbeide klimahensyn som en viktig føring i alle planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.
• Utarbeide konkrete målsettinger for utslippsreduksjoner og energibruk, samt utarbeide konkrete tiltak gjennom kommunedelplan
for klima og energi.
• Samordne areal- og transportplanlegging for å sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling.
• Legge kollektivtilgjengelighet til grunn som et vesentlig kriterium ved utbygging og lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser
samt offentlige bygg og arealer.
• Samordne virkemidler for å investere i energisparende løsninger i den kommunale bygningsmassen samt øke bruken av
fornybare energikilder.
• Påvirke og stimulere til økt bruk av fornybar energi og energisparende løsninger ved all ny utbygging, samt tilrettelegge for dette
ved eksisterende bebyggelse.
• Sikre at kommunens klimatilpasningsarbeid er innarbeidet i den ordinære samfunns- og kommuneplanleggingen og er faglig og
kunnskapsbasert.
• Motivere og tilrettelegge for økt miljøinnsats og -engasjement hos innbyggere, næringsliv, ansatte og politikere.
• Sikre at miljø- og klimahensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i saksbehandlingen for
øvrig.
• Stimulere til bevissthet rundt, og legge til rette for at landbruket i kommunen kan opprettholde og utvikle produksjon med en
klimavennlig driftsform.
• Bidra til økt bruk av fornybare ressurser ved å stille krav om trebaserte løsninger i planprosesser i private og kommunale bygg.
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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. Stor utbygging og høy befolkningsvekst gir
oppbygging av tjenester og økende behov for arbeid med utvikling av gode
lokalsamfunn. Rett kompetanse og godt arbeid med rekruttering blir sentralt.
Digitalisering av kommunikasjonen med innbyggerne og mer bruk av
teknologi i tjenesteproduksjonen vil prege de kommende årene. For å sikre
god, helhetlig og effektiv utvikling må felles kultur ytterligere styrkes gjennom
formidling av visjon, verdier og mål, videreutvikling av felles metoder og
tverrfaglig samarbeid samt tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet i
organisasjonen.
Organisasjonsutvikling
Vekst
I planperioden er det lagt til grunn høy
befolkningsvekst og store investeringer.
Investeringene gjennomføres for å legge til rette for
befolkningsveksten, blant annet gjennom ny skole
på Fjerdingby, utvidelse av Smestad skole, samt
etablering av kommunalt bygg i sentrum på
Fjerdingby.

En kommuneplanrevisjon krever store deler av
kommunens planmessige kapasitet og kompetanse
i en periode. I tillegg har saksmengden knyttet til
arealforvaltningen økt i omfang de siste årene og
det er store og krevende planprosesser som
allerede er igangsatt og som skal igangsettes med
bakgrunn i føringer fra seneste revisjon av
kommuneplanen.

Demografi blir en utfordring framover, både knyttet
til befolkningssammensetning og befolkningsvekst.
Det forventes en lavere andel yrkesaktive og en
større andel pleietrengende. Vi må derfor ta høyde
for en forventet befolkningsvekst med økt
tjenestebehov.

Økt vekst i kommunen med de konsekvenser det
innebærer; økt bemanning, flere og krevende
planprosesser, eiendomsforvaltning (salg av
eiendom), bygg av nye offentlige bygg og tjenester,
medfører at det er behov for samordning og
koordinering for at prosessene skal bli så effektive
og kvalitetsmessig gode som mulig. Dette krever at
kommunen bygger kapasitet til å håndtere dette,
med nødvendig kompetanse og at dette gjøres på
rett sted i organisasjonen, til rett tid. De erfaringene
kommunen har gjort seg i tilsvarende prosesser de
seneste årene tilsier at det er behov for at
arbeidsprosesser, ansvarsfordeling og roller på
tvers mellom enhetene må gjennomgås og tydelig
plasseres på nytt.

«Ta høyde for forventet
befolkningsvekst med økt
tjenestebehov»
Som følge av endringer i demografien også blant
våre ansatte forventes pensjonskostnadene å øke.
For å møte alle disse utfordringene, trenger vi
allerede nå å etablere langsiktige strategier for
blant annet rekruttering, bruk av digitale løsninger
og tjenesteinnovasjon og innrette oss etter dette.
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Som følge av kommunesammenslåing trer Fet
kommune ut av Øyeren IKT fra 2020. Det vil derfor
bli behov for å organisere IKT-driften på en ny
måte. For å holde kostnadene nede er
automatisering av IKT-løsninger for å fjerne
unødvendige manuelle prosesser i organisasjonen
et viktig virkemiddel i denne sammenheng.
Digitale tjenester
Innbyggerne stiller stadig høyere krav til kvalitet,
kompetanse og skreddersydde tjenester, og
forventer å kunne benytte digitale
selvbetjeningsløsninger og andre digitale verktøy i
sin kommunikasjon med kommunen uavhengig av
tid på døgnet. I 2020 vil et flertall av befolkningen
være «digitale», dvs at de er vokst opp med digitale
tjenester, smarttelefoner, internett og
selvbetjeningsløsninger. Dette gir oss noen
utfordringer, men også en rekke muligheter for å
utvikle og ta i bruk digitaliserte tjenester og
arbeidsformer. Fokus på digital kompetanse og
tjenestedesign blir derfor viktig.
I 2018 fikk kommunen en digitaliserings- og
innovasjonsstrategi. Strategien må gjøres kjent og
tas i bruk i alle enheter, slik at kommunen oppnår
modernisering av tjenestene og kan hente ut
gevinster av digitale løsninger. Det er et sentralt
ansvar å gjennomføre nødvendige prosesser, slik
at strategien får fotfeste i organisasjonen. God
planlegging og koordinering mellom
strategiansvarlig, nøkkelpersoner og enhetsledere
vil være avgjørende.
Innføringen av nye digitale løsninger krever altså
tverrfaglig innsats, ledelse og medvirkning for å
sikre at organisasjonen evner å hente ut gevinstene
av de ulike digitaliseringsprosjektene. Digitalisering
og innovasjonsarbeid vil også utfordre oss i måten
vi leverer tjenester på, og gir samtidig rom for nye
arbeidsmåter, samarbeidsformer og
brukermedvirkning. Tradisjonell forståelse av
begreper som arbeidstid, arbeidssted,
tilgjengelighet og ledelse vil kunne bli utfordret når
nye arbeidsformer tas i bruk. Dette vil kreve styrket
fokus på disse områdene fra både ledere, HR og
andre støttefunksjoner.
Den store endringen vil nok først komme når det for
fullt skal tas i bruk løsninger som skal erstatte eller
redusere behovet for tjenester. Utviklingsarbeid
knyttet til selvbetjeningsløsninger og
velferdsteknologi vil derfor bli svært viktig framover.
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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 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 er koblet til sikker digital postkasse
slik at innbyggerne kan få post fra stat og kommune
i samme postkasse. Tilsvarende løsninger for å
legge til rette for digitalisering av post inn til
kommunen, samt mulighet for digital signatur på
avtaler og kontrakter skal tas i bruk. Dette vil også
videre i planperioden kreve både nye systemer og
utviklingsarbeid i enhetene.
Mange av våre systemer inneholder personopplysninger, og det er over tid etablert gode
rutiner for å sikre at lovverket følges på dette
området. EU-forordningen GDPR trådte i kraft i
2018, og setter krav til at kommunen skal ha et
personvernombud. I regelverket er det lovfestet
hvilke oppgaver ombudet skal ha. Den nye
personvernloven gir kommunen større
handlingsrom, men på den annen side stilles det
strengere krav til lokal kontroll.
Kommunens nettsider utvikles kontinuerlig med
løsninger som legger til rette for døgnåpen
forvaltning gjennom selvbetjeningsløsninger for
innbyggerne. Innbyggerne skal oppleve god tilgang
på informasjon og åpenhet om prosesser og
forvaltning. Ledere og øvrige ansatte skal ha høy
kompetanse og bevissthet om felles informasjonsog kommunikasjonsstrategi internt og eksternt.
Formidling av verdier, visjon, mål og resultater
internt og eksternt
Felles forståelse av verdigrunnlag, visjon og mål er
vesentlig for utvikling av organisasjonskulturen. Det
skal derfor legges vekt på dette i vår
kommunikasjon både internt i organisasjonen og ut
til innbyggerne. Vi skal kommunisere beslutninger,
framgang og forbedringsmuligheter, og vi skal
gjennom godt informasjonsarbeid bygge en tydelig
identitet for Rælingen kommune. Det er videre
nødvendig å synliggjøre våre gode tjenestetilbud
slik at vi bygger stolthet både hos innbyggere og
ansatte og tiltrekker oss næringsliv, tilflyttere, og
arbeidskraft.
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Lederutvikling
Rekruttering, veiledning og systematisk oppfølging
av ledere og ansatte er av stor viktighet. Disse
prosessene må tillegges tilstrekkelig vekt gjennom
metodeutvikling, kvalitetssikring og tidsbruk.
Ambisjonen best på ledelse er en erkjennelse av
ledelseselementets betydning for ressursutnytting,
medarbeiderutvikling og resultater. Ambisjonen skal
gi kraft og retning slik at lederansvaret utøves på
alle nivåer og slik at hver enkelt leder både tar
eierskap til egen utvikling og bidrar til
organisasjonens kollektive forbedringskraft.
Ambisjonen etterleves og utvikles, blant annet
gjennom synliggjøring av god ledelse og
videreutvikling av ressurser og arenaer for
lederutvikling.

«Ambisjonen best på ledelse
skal gi kraft og retning i
lederutviklingen.»
Gjennom revidering av Arbeidsgiverorganisasjons- og ledelsesplattformen (AOLP) i
2018, er det etablert et grunnlag for tydeliggjøring
av roller, ansvar og myndighet i kommunen.
Gjennomføring av nye moduler i lederutviklingsprogrammet for avdelingslederne og videreutvikling
av innholdet i enhetsledermøter og -samlinger
bidrar til å styrke ambisjonen «best på ledelse».
Kommunikasjon
Måten vi kommuniserer på, og hvilke kanaler vi
benytter er i rask endring. Digitale medier gir flere
muligheter, men også flere utfordringer og krav til
vår kommunikasjon internt og eksternt. God
kommunikasjon skal være en del av vår felles
organisasjonskultur. Bevisstgjøring på dette og økt
kompetanse om kommunikasjon skal bidra til at vi
blir tydelige og til at vi når våre mål og målgrupper.
Kommunens kommunikasjonsplan 2017-2020 skal
tydeliggjøre og bidra til økt kompetanse og
bevisstgjøring om vårt helhetlige
kommunikasjonsarbeid. Planen skal bidra til at vi
får ønsket effekt av kommunikasjonsarbeidet ved
hjelp av strategisk arbeid. Det skal derfor
gjennomføres en rekke tiltak i perioden knyttet til
blant annet synliggjøring og markedsføring av
Fjerdingby sentrum som bidrag til å bygge identitet
og attraktivitet for næringsliv, tilflyttere og
innbyggere.

Det skal gjennomføres tiltak for å styrke kjennskap
til Rælingen kommune som arbeidsgiver blant
potensielle arbeidssøkere, og tjenestene for
psykisk helse og avhengighet vil videreføre
arbeidet med nye nettsider i 2019. Selvhjelp er
sentralt i utformingen nettsidene, og målet er økt
tilgjengelighet på informasjon samt å øke
mestringsevnen ved at brukerne benytter egne
ressurser.
Resultatledelse
Resultatledelse er et felles og obligatorisk
lederverktøy i Rælingen kommune. Konseptet ble
fornyet i 2018. I 2019 blir det særlig viktig å lykkes
med arbeidsprosesser som sikrer at enhetene i
tilstrekkelig omfang og tidlig nok avtaler gjensidige
forpliktelser og planlegger på tvers.
Arbeidsprosessene bygger opp under ledernes
forpliktelser til å se muligheter, dele og bidra på
tvers i organisasjonen.
Videre vil resultatsikring i enhetene ha høy prioritet
i 2019. Resultatsikring er ikke rapportering, men
arbeidsprosesser som skal bygge opp under en
kultur kjennetegnet av fellesskap rundt prioriterte
utviklingsområder, åpenhet og motivasjon for
gjensidig hjelp og støtte.
Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglig samarbeid skal være et kjennetegn ved
vår egen organisasjonskultur.
Det igangsatte arbeidet med Bedre tverrfaglig
innsats (BTI) videreføres i 2019, blant annet ved å
ferdigstille handlingsveiledere for ulike tjenester og
starte implementeringen av disse i samarbeid med
aktuelle enheter.
Det skal i 2019 vurderes å utforme en strategi for
tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Disse
vurderingene må ses i sammenheng med BTIarbeidet. Det samme gjelder revisjon av Plan mot
vold i nære relasjoner, som ble utsatt fra 2018 fordi
også denne må ses i sammenheng med BTIarbeidet.
Evalueringen av PPT i 2018 ble fulgt opp med
definerte utviklingsmål. Arbeidet videreføres i 2019.

«Tverrfaglig samarbeid skal
være et kjennetegn ved vår
organisasjonskultur.»
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Kompetanse
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.

Rekruttering og talentutvikling
Det er helt nødvendig å satse på nøkkelpersoner
og å utvikle talenter både faglig og ledelsesmessig.
Synliggjøring av mulige karriereveier er viktig, og
flere internrekrutteringer til lederstillinger er
indikator på dette. Individuelle karriereplaner tas i
større grad i bruk og fungerer som et godt
virkemiddel i satsingen på nøkkelpersoner.

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

Rekrutteringsutfordringene er store på flere
områder. Vi skal satse videre på samarbeidet med
videregående skoler om lærlinger, og med
høgskoler omkring praksisplasser for studenter
som viktige rekrutteringsarenaer. Deltakelse i
traineeopplegget for teknisk personell som drives
av nettverk for tekniske ledere på Romerike skal
videreføres.

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 er vedtatt økt pedagognorm i barnehagene og
lærernorm i skolene fra august 2018. Dette gjør at
barnehager og skoler må rekruttere flere
barnehagelærere og lærere. Økt pedagogtetthet
gjelder hele landet og det er allerede en utfordring
å rekruttere gode og kvalifiserte barnehagelærere
og lærere.

Den overordnede kompetansestrategien gir
føringer for alle kommunens tjenesteområder i
arbeidet med egne kompetanseplaner som skal
bygge på denne og strategiene i denne. Målet med
strategien er at gapet mellom kommunens
kompetanse og det faktiske behovet er identifisert,
og at strategier for å dekke dette gapet er skissert
slik at kommunen har tilstrekkelig antall ansatte
med riktig kompetanse.

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. Slik avtalt
kompetanseheving gir den enkelte ansatte en
lønnsmessig uttelling i form av et
kompetansetillegg. Det skal vurderes en endring av
rammer og betingelser for kompetansetillegg slik at
det også gis tillegg for etter- og videreutdanning
utover dagens ordning.

«En lærende organisasjon
med mulighet for individuell
utvikling»
Det er 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.
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Generelle kompetansebehov
Samarbeid med aktuelle høyskoler og
videregående skoler om utvikling av
utdanningstilbud, samt tilrettelegging for
praksisplasser for studenter, er langsiktige tiltak
som vil danne grunnlag for målrettet rekruttering.
Langsiktig planlegging vil også bli viktigere for å
kunne tilby gode lærlinger fast jobb etter fullført
læretid. Det legges konkret opp til å rekruttere
lærlinger som ønsker å ha læretiden sin i boligene i
enhet for tilrettelagte tjenester.
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Det er nødvendig å heve den generelle
kompetansen, særlig innenfor flerkulturell
kompetanse og digital kompetanse. Ikke minst er
det grunnleggende viktig med god
førsteårsopplæring for nyansatte og å integrere
læring i definerte utviklingsprosesser som ledere og
ansatte jobber sammen om i den enkelte enhet.
Kompetanseutvikling i barnehagene
Det utarbeides årlig en kompetanseplan for
kommunale barnehager i Rælingen. Planen er
forankret i den overordnede kompetansestrategien
for kommunen og i Strategi for barnehageeier
2018-2021. Dette er en viktig del av å tilfredsstille
lovkravene til utdannet personale samt å styrke
forutsetningene for å utvikle kvaliteten i
barnehagene. Kompetansetiltakene i planen skal
bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet
med å omsette barnehagelovens
formålsbestemmelse i barnehagens arbeid.
Tiltakene skal også bidra til å gjøre barnehagene i
Rælingen til et attraktivt sted å jobbe slik at vi kan
fortsette å rekruttere personer med riktig
kompetanse til barnehagene. De prioriteringer og
tiltak som har blitt gjort de siste årene bidrar til at
flere av de ansatte i barnehagene øker sin
kompetanse. Dermed blir det også et bedre
grunnlag for økt kvalitet i det faglige tilbudet. Tiltak
som har fungert bra er videreført, og nye tiltak på
nye utfordringsområder er satt inn. Til sammen
inneholder planen kompetansehevingstiltak til alle
grupper av ansatte i barnehagen utfra sentrale og
lokale føringer og prioriteringer.
Kompetanseutvikling i skolene
Opplæringsloven legger grunnlaget for de pliktene
og kravene skolene og skoleeier skal innfri. I
opplæringsloven framkommer skoleeiers plikter i
ulike sammenhenger. I §§ 10-2 og 10-8
framkommer kompetansekravene for å undervise i
skolen og kravet til skoleeier om å ivareta behovet
for kompetanseutvikling ved skolene. Sammen med
kommunens overordnede kompetansestrategi
legger dette premisser for
videreutdanningsområdet og kommunens
prioriteringer. I perioden vil kompetansearbeid
knyttet til nasjonale føringer og reformer ha
prioritet. Blant annet gjelder det fornying av
Kunnskapsløftet, digitalisering og den nasjonale
realfagsstrategien.

Det er viktig at kommunens lærere innen et angitt
tidsrom har fått tilbud om videreutdanning for å
sikre dem og skolen tilstrekkelig formell
kompetanse i form av studiepoeng som møter
kravene til undervisningskompetanse i de fagene
som de skal undervise i. Statens satsing har hittil
sikret at så godt som alle lærere som har søkt
videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk,
har fått studietilbud.
Videre vil læring og utvikling gjennom skolebasert
kompetanseutvikling fortsatt ha prioritet i perioden.
Dette arbeidet må spesielt ha fokus på
læreplanforståelse og endringer i nye fagplaner i
den kommende fornyingen av Kunnskapsløftet.
Kompetanseutvikling i helse, omsorg og velferd
Kvalitet i helse- og omsorgstjenester har direkte
sammenheng med tjenesteyters kvalifikasjoner,
kunnskap og holdninger. Systematisk
kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell,
i takt med innbyggernes behov, kommunens
overordnede kompetansestrategi og nasjonale
føringer, skal sikre bærekraftige og faglig
forsvarlige tjenester av god kvalitet. Det er
nødvendig med nye faglige tilnærminger og nye
arbeidsmetoder for å kunne dekke behovene
framover. Velferdsteknologiens ABC er et sentralt
kompetansehevingsprogram innenfor pleie- og
omsorgstjenestene.
Alle ledd i tjenestene må samhandle mer og
brukerne og deres nettverk må møtes på en ny
måte. I tillegg til satsing på grunn-, videre- og
etterutdanning i helse- og omsorgsfag er det derfor
stort fokus på å sikre en minimumsstandard av
grunnleggende ferdigheter for ansatte uten formell
kompetanse.
Kommunen søker årlig om kompetanse- og
innovasjonstilskudd i tråd med regjeringens
kompetanse- og rekrutteringsplan. Formålet er å
øke andel med høgskole- og fagutdanning, skape
større faglig bredde og legge til rette for
internopplæring. Helse- og omsorgsplanen har
kompetanse som ett av fire satsningsområder, med
tilhørende strategier og tiltak.
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I 2018 ble det etablert ny lokal lønnsstige som skal
bidra til å rekruttere studenter til ekstraarbeid ved
siden av studiene innenfor utdanningsgrupper det
er spesielt utfordrende å rekruttere til innenfor pleie
og omsorg. Ved å knytte til oss studenter under
studiene vil det være høyere sannsynlighet for at
disse velger å jobbe i kommunen også etter endt
utdanning. Det skal vurderes å ta i bruk en
rekrutteringsvei fra praksis som videregåendeelev,
via lærlingplass og deretter høyskoleutdanning for
enkeltansatte vi ønsker å satse spesielt på.
Øvrig kompetanseutvikling
Det gjennomføres en rekke ulike
kompetanseutviklingstiltak også i øvrige enheter.
Deltakelse på ulike kurs i regi av KS og andre
fagmiljøer er viktige tiltak, og det gjennomføres
også løpende internopplæring på tvers i
organisasjonen.
I tråd med satsingen på å øke andelen ansatte med
fagbrev starter høsten 2018 en gruppe
driftsteknikere opp teorikurs i byggdrifterfaget.
Målet med kurset er å kvalifisere disse til å kunne
gå opp til fagprøven i byggdrifterfaget som
praksiskandidater i løpet av 2019.
Tverrfaglighet
Tverrfaglig samarbeid skal være et kjennetegn ved
vår egen organisasjonskultur. For å sikre dette
arbeidet og nødvendig kompetanse er det behov
for en samordning av kompetanseplaner og en
gjennomgang av disse for å sikre at tverrfaglige
tema prioriteres. Enkelte tema krever også delt
kompetanse mellom ansatte i barnehage, skole, og
helse og omsorg. Tema det kan være aktuelt å
heve kompetansen innenfor er vold i nære
relasjoner, og rus og psykisk helse. Det skal også
vurderes om det skal utformes en
kompetansestrategi i regi av SafiR.
Nytt personvernlovverk
I forbindelse med nytt personvernlovverk – GDPR –
som trer i kraft sommeren 2018 vil det være viktig å
sette enhetene i stand til å gjennomføre de kravene
som stilles i det nye regelverket. Enhetene må
gjennomføre ulike prosesser knyttet til egne rutiner
for behandling av personopplysninger for å sikre at
dette regelverket etterleves, med særlig vekt på
riktig bruk av ulike fagsystemer som inneholder
personopplysninger.
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Innovasjon
Det skal startes en prosess med å etablere økt
innovasjonsevne i organisasjonen gjennom
utvikling av innovasjonskompetanse og -kultur.
Arbeidet bygger på den vedtatte
digitaliseringsstrategien 2018-2021. Strategien
bygger opp under vedtatte styringsmål i
Kommuneplanen, og forankres i strategier tilknyttet
digitalisering og innovasjon i Handlingsprogrammet.
Viktige elementer i økningen av
innovasjonskompetansen vil være utvikling av ny
kompetanse knyttet til etablering av nye
arbeidsformer og -metoder i organisasjonen,
utvikling av kompetanse innenfor tjenestedesign og
tjenesteinnovasjon, samt styrking av kompetanse
om prosessledelse og ulike former for medvirkning
fra både ansatte og innbyggere.
Digital kompetanse
Som beskrevet i digitaliseringsstrategien er digital
kompetanse en viktig forutsetning for læring og
aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Arbeid
med kvalitetsutvikling og effektivisering av
tjenestene ved hjelp av digitalisering krever ny
kompetanse. Når kommunen legger vekt på
tverrfaglighet og en sammenhengende offentlig
sektor vil det oppstå et behov for å forstå
organisasjonsutvikling og endringsprosesser på
tvers av tjenesteområder.
Kompetansekartlegging avdekker behov for
kompetanseheving på kort og lang sikt. Dette
gjelder også innenfor digital kompetanse. Ansatte
skal tilføres kompetanse for å være forberedt på å
løse oppgaver på nye måter, som sikrer at alle
ansatte er trygge i utførelsen av sine
arbeidsoppgaver. Der det avdekkes at ansatte har
et kompetansegap i digitale ferdigheter skal det
iverksettes tiltak for å sikre denne kompetansen.
Dette arbeidet er startet opp i helse og omsorg ved
kartlegging av kompetansen i bruken av
fagsystemet Profil. Det er nødvendig for kommunen
som tjenesteyter at alle ansatte har tilfredsstillende
grunnleggende digital kompetanse for å kunne
utføre jobben sin
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Tjenesteutvikling
Barnehage og skole
Prioriteringene for barnehage og skole skjer med
grunnlag i utfordringsbildet slik det framkommer i
Tilstandsrapport grunnskole, tilbakemeldinger fra
brukere, Strategi for skoleeier, Strategi for
barnehageeier og nasjonale føringer.
Befolkningsveksten gir behov for utvidelse av
skolekapasiteten i perioden slik at kommunen kan
tilby tidsriktige arealer med god kvalitet til
innbyggerne. Prioriterte byggeprosjekter i perioden
er utvidelse av Smestad skole og nye Fjerdingby
skole og hall som skal stå ferdige til skolestart i
henholdsvis 2019 og 2020. Byggeprosjektene
lander deler av vekstutfordringene for grunnskole
og idrett på lengre sikt.
Digitalisering er en vesentlig innsatsfaktor i
tjenesteutviklingen innen barnehage og skole i hele
perioden. Digtialiseringen skal bidra til godt
tilpassede pedagogiske tilbud med moderne
verktøy, høy digital kompetanse, bedre
informasjonsflyt mellom barnehage/skole og
foresatte og effektive administrative løsninger.
Strategi for barnehageeier ble vedtatt i 2018 og
skal iverksettes i perioden. De strategiske
prioriteringene skal gi kraft og kontinuitet i
barnehageeiers innsats de kommende fire årene,
og bidra til at de sentrale aktørene i barnehagene
har et felles overordnet fokus i det videre arbeidet
med kvalitetsutvikling i rælingsbarnehagen. Strategi
for barnehageeier gir føringer for prioritering av
barnehagenes pedagogiske utviklingsarbeid i 2019.
Barnehagene skal jobbe med å styrke kvaliteten på
relasjonene i barnehagen, mellom barna og mellom
barn og voksne. I tillegg skal tilvenning i
barnehagen videreutvikles, blant annet med felles
standard for de kommunale barnehagene. Det skal
også jobbes med ledelse på alle nivåer, og
barnehageeier skal videreutvikle arbeidsform og
metoder for resultatoppfølging og lederstøtte.
Ressursbarnehager ble innført høsten 2018 for å
forbedre og ivareta tilbudet til barn med særskilte
behov. Den nye ordningen krever langvarig innsats
og arbeidet vil fortsette i 2019.

Flere barnehagelærere i hver barnehage som følge
av ny pedagognorm, vil kunne bidra til økt kvalitet
på tilbudet. For å lykkes er det viktig å bruke
potensialet som ligger i denne endringen. Økning
av antall barnehagelærere gir en unik mulighet til å
gjennomgå hver barnehages organisering og
ansvarsfordeling, og gjøre justeringer som styrker
kvaliteten i barnehagene.
Samarbeidet mellom skoler og barnehager om
sammenheng og kontinuitet i læringsløpet skal
videreutvikles i perioden. Nye distriktsamarbeid
settes i gang med deltakere fra de kommunale
barnehagene, de ikke-kommunale barnehagene og
skolene.

«God sammenheng og
progresjon mellom barnehage
og skole»
Strategi for skoleeier skal revideres i første del av
2019. Fram til da gir fjerde års oppfølging av
gjeldende strategi føringer for utvikling av
rælingsskolen. Sentrale prioriteringer er
leseopplæringen, tidlig innsats i arbeidet med
elevenes skolemiljø, lærende nettverk realfag,
forberedelse av fagfornyelsen, videreutvikling av
det tverrfaglige arbeidet generelt og samarbeidet
med PPT spesielt.
Innføringen av læringsbrett ved alle skoler i 2018 er
et omfattende utviklingsarbeid som videreføres i
2019. De nye digitale verktøyene skal bidra til økt
læring gjennom bruk av nye arbeidsmetoder som i
større grad sikrer dybdelæring og forståelse, kritisk
tenkning og refleksjon. Videre skal læringsbrettene
bidra til at eleven er mer aktiv i egen læring.
I perioden skal det gjennomføres
holdningsskapende arbeid om kulturminner i
skolene gjennom Den kulturelle skolesekken.
Arbeidet inngår i oppfølgingen av Kommunedelplan
kulturminner og –miljøer.
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Strategi for Rælingen kulturskole definerer særlige
satsningsområder. I første del av perioden
prioriteres videreføring av lærende nettverk for
kunstfagene i skolen og videre planlegging av
samarbeidet mellom kulturskole, ungdomshus og
bibliotek. Videre vil kulturskolen jobbe for et fortsatt
godt kulturtilbud mot lag og foreninger, samt utvikle
kulturskolens fordypningstilbud. Strategi for
Rælingen kulturskole skal rulleres i 2019.
Helse, omsorg og velferd
Prioriteringene under gjøres med bakgrunn i
utfordringsbildet slik det framkommer av
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd,
tilbakemeldinger fra brukere, kommunale planer og
nasjonale føringer.
Demografi vil være en utfordring for
tjenesteutviklingen, både knyttet til
befolkningssammensetning og befolkningsvekst.
Samtidig stiller innbyggere generelt stadig høyere
krav til kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet. Vi
trenger derfor å tilrettelegge for en forventet
befolkningsvekst med økt tjenestebehov.
For å kunne sikre bærekraftige tjenester i framtida,
er det være nødvendig å gjøre grep som reduserer
bruk av kostnadskrevende heldøgns
institusjonstjenester, samt hindre vekst i det
samlede behovet for institusjonstjenester. Det betyr
at ressursene må omprioriteres og styres slik at det
er mulig å gi flere tjenester i eget hjem. Tjenestene
skal dreies fra institusjonsbasert omsorg til
hjemmebaserte tjenester med mestring og
egennomsorg i fokus. Tjenestetilbudene må være
godt koordinerte slik at vi kan møte framtidas behov
innenfor realistiske budsjettrammer. I 2018 ble det
igangsatt flere utredninger for å effektivisere og
skape treffsikre tjenester som en del av
oppfølgingen av vedtak om å redusere kostnadene
i heldøgnstilbud innen pleie og omsorg.
Arbeidet med å utrede nye og samlede
kapasitetsvurderinger for helse- og
omsorgstjenestene videreføres i 2019.
Utredningene skal omfatte kriterier for
bemanningsfaktor og kompetansebehov i tråd med
endringer i tjenestetilbud som følge av
befolkningsvekst i ulike aldersgrupper.
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Riktig lokalisering av tjenester henger sammen
med hvordan tjenestene skal omstilles. Lokalisering
er også viktig for å redusere kostnader i heldøgnspleie og omsorgstjenester, utnyttelse av
kompetanse og sikre et helhetlig, tverrfaglig og godt
samarbeid mellom tjenestene.
Bygging av nytt helsehus er utsatt til nærmere
2030. Som en følge av dette vil det bl.a være
nødvendig å gjøre grep i.f.t bygningsmessige og
risikoreduserende tiltak ved Fjerdingby
omsorgssenter. I helse- og omsorgsplan 2015-2026
er det vedtatt som prinsipp at langtidsinstitusjonstilbud skal gis på Løvenstadtunet.Løvenstadtunet
har ledige lokaler som kan tas i bruk etter
oppussing av lokalene. Langtidsavdelingen ved
Ferdingby omsorgssenter flyttes til Løvenstadtunet.
Hjemmetjenesten som i dag er lokalisert ved
Dovrebygget flyttes til og samlokaliseres med
korttidsavdelingen på Fjerdingby omsorgssenter.
Dette vil bidra til å sikre godt tverrfaglig samarbeid
mellom korttidsavdelingen og hjemmetjenesten og
det vil være mulig å organisere og tilpasse
langtidsstilbudene på Løvenstadtunet mer effektivt
når de er i ett bygg.
Planlegging av nytt helsebygg med tjenester til
voksne skal planlegges i perioden. Planene skal
også omfatte etablering av kommunal akutt
døgnenhet og enhet for lindrende behandling.
Digitalisering og bruk av velferdsteknologi vil være
en vesentlig innsatsfaktor i tjenesteutviklingen
innen helse, omsorg og velferd i hele perioden.
Digitaliseringarbeidet skal bidra til godt tilpassede
og kostnadseffektive løsninger til både gamle og
nye tjenestebehov. Forventede effekter er basert
på erfaringer som viser at godt planlagt utvikling av
digitale tjenester både øker produktiviteten og
brukernes opplevelse av tjenestene som
sammenhengende og helhetlige.
Enhetene innen helse og omsorg skal i hele
perioden bruke tjenestedesign og gevinstrealisering
for å bygge nye tjenesteforløp der
velferdsteknologiske løsninger bidrar til mestring,
selvstendighet og effektiv bruk av ressurser.
Ressursgruppe for velferdsteknologi skal bidra til at
utviklingen skjer med nærhet til innbyggerne og at
arbeidet skaper engasjement og
kompetanseutvikling slik at velferdsteknologi blir en
integrert del av tjenestene.
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«Fra institusjonsbasert omsorg til
hjemmebaserte tjenester med
mestring og egenomsorg i fokus»
Samlokalisering av tjenester rettet mot barn,
ungdom og familier i kommunalt bygg i sentrum gir
muligheter for utvikling av mer fleksible og effektive
tjenester basert på tverrfaglig samarbeid organisert
rundt brukerne. Det er også forventet at
arealeffektive løsninger for samlokaliseringen med
tilhørende sambruk av ressurser, vil gi økonomiske
gevinster.
Tjenester innen psykisk helse og avhengighet vil
videreutvikle dialogen med bruker- og
interesseorganisasjoner i perioden. Formålet er å
øke brukermedvirkningen og den positive effekten
det gir på tjenestene. I 2018 ble det iverksatt tiltak
for økt dagaktivitet i disse brukergruppene. Arbeidet
videreføres i 2019 og i årene framover. Videre skal
arbeidsrehablitering etter modell av Individuell
jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging
innføres i samarbeid med Nav.
Nasjonale retningslinjer for kartlegging, utredning
og oppfølging av demens skal implementeres i
2019. Alle som yter tjenester til personer med
demens eller mistanke om demens må ha god
kjennskap til dette. Det skal i 2019 også innføres en
tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende
atferd ved demens. Verktøyene som skal tas i bruk
er både egnet i klinisk praksis og hjemme hos
pasientene.
Øvrige tjenester og infrastruktur
I planleggingen av kommunalt bygg i nytt sentrum
vil det i 2019 legges vekt på utvikling av
kvalitetsstandarder for møtet mellom ansatte og
brukere av bygget.

I 2019 skal biblioteket samarbeide med skolene om
språk- og leseutvikling gjennom prosjektet Rett bok
til rett barn. Prosjektet skal gi lærere økt kunnskap
om veiledning og metoder for å lære elevene å
velge rett bok, og det skal styrke skolebiblioteket
ved de enkelte skolene. Videre skal biblioteket i
2019 bidra i distriktssamarbeidet mellom
barnehage og skoler som skal styrke sammenheng
og kontinuitet i læringsløpet. Strategien skal
rulleres i 2019.
Kommunalteknikk vil i 2019 prioritere videreføring
av samarbeidet med frivillige lag og foreninger om
tilrettelegging av sommer- og vinteraktiviteter i
marka.
Det vil være en prioritert oppgave å styrke
vedlikeholdet på våre kommunale bygg. Andre
prioriteringer vil framkomme av temaplan for
eiendom som ferdigstilles i løpet av 2018.
Enhetene må hele tida være på søken etter
gevinster ved at systematisk arbeid med
gevinstrealisering er en prioritert og naturlig del av
all tjenesteutvikling i hele perioden. Det er viktig å
etablere en gevinstrealiseringsmetodikk som kan
implementeres i hele organisasjonen.
Office 365 ble innført i 2018. Sammen med ny og
moderne telefoniløsning, gir det muligheter for nye
og fleksible arbeidsformer, tettere samarbeid, økt
effektivitet og bedre tilgjengelighet for innbyggere
og samarbeidsparter. Det er forventet at ledere og
medarbeidere fortløpende tar i bruk disse
mulighetene.
Digitaliseringsstrategien som ble vedtatt i 2018 skal
realiseres gjennom perioden, og det er forventet
bidrag fra samtlige enheter. Formålet med
strategien er å fornye, forenkle og forbedre
tjenester og arbeidsprosesser slik at gevinster kan
realiseres både i form av ressurser og kvalitet.

I perioden vil utviklingen av moderne
bibliotektjenester i det kommunale bygget i nytt
sentrum ha høy prioritet. Samlokaliseringen vil gi
mulighet til samarbeid med andre kommunale
tjenester om aktiviteter og arrangementer.
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«Digitalisering skal fornye,
forenkle og forbedre
tjenestene»
En forutsetning for digitalisering er godt tilpassede
grunnstrukturer og plattformer og fleksible og
kostnadseffektive IKT-løsninger. Dette arbeidet må
derfor prioriteres tidlig i perioden.
Som ledd i digitaliseringsstrategien og arbeidet
med gevinstrealisering, vil det være nødvendig å
etablere en strategi for bruk av skytjenester.
Arbeidet med oppfølging av en overordnet og
helthetlig eiendomsstrategi vil ha prioritet i 2019.
Interkommunalt samarbeid
En del av kommunens tjenesteproduksjon er
organisert gjennom samarbeid med andre i
interkommunale selskaper. Kommunens
eiermelding peker på at kommunen som eier skal gi
klare og langsiktige mål for selskapene og bidra til
at de har stabile rammebetingelser for sin
virksomhet. For å utdype for oss selv som eiere og
for selskapet hvilke mål og rammer som skal gjelde
for utviklingen av selskapene, er det behov for å
utvikle eierstrategier for hvert selskap i samarbeid
med øvrige eiere.
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Sørum og Fet kommuner har varslet at de går ut av
Nedre Romerikes innkjøpssamarbeid (NRI) i
forbindelse med etablering av Lillestrøm kommune
fra 1.1.2020. Sørum er vertskommune for
samarbeidet. Organisering av innkjøpsarbeidet er
planlagt å avklares i løpet av 2018. I 2019 må den
konkrete organiseringen gjennomføres.
Fet kommune har varslet at de går ut av Øyeren
IKT (ØIKT) i forbindelse med etablering av
Lillestrøm kommune fra 1.1.2020. Dermed faller ca
30 pst av finansieringsgrunnlaget for Øyeren IKT
bort. Dette utløser at Rælingen (og Enebakk) har
behov for ny strategi for utvikling av kommunens
IKT-drift som er innrettet mot framtida, i tillegg til at
ØIKT må tilrettelegge for Fet kommunes uttreden.
Ny strategi skal underbygge kommunens behov for
å samarbeide med andre i tjenesteutvikling, og
behov for samarbeid med andre om digitalisering.
Det legges opp til at strategien utarbeides i løpet av
2018 og at implementeringsarbeidet starter i 2019.
Rælingen arbeider videre med spredning av
velferdsteknologi i samarbeid med det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet, samt samarbeidende
kommuner. Grunnlaget for dette arbeidet, er
anskaffelse og infrastruktur som nå er på plass.
Kommunesammenslåing av tre
samarbeidskommuner medfører oppsigelser av
gjeldende avtaler om helsetjenester; legevakt,
lindrende enhet og kommunal akutt døgnenhet. Det
er gitt signaler om at det ikke vil være ønskelig for
Lillestrøm å videreføre samarbeid om lindrende
enhet og akutt døgnenhet. Dette samsvarer med
det vedtak Rælingen kommunestyre har gjort om
hvilke tjenester som skal bygges opp i egen
kommune. Arbeidet med dette vil gå fram mot 1.1.
2020.
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Styringsmål og strategier

Strategier
• Innarbeide langsiktige perspektiver og økonomisk handlingsrom i planleggingen.
• Drive innovasjons- og digitaliseringsarbeid i organisasjonen.
• Sørge for enkel tilgang til tjenester gjennom selvbetjeningsløsninger og velferdsteknologi.
• Etablere gjennomgående metoder for gevinstrealisering og tjenestedesign.
• Planlegge for fleksibilitet og arealeffektivitet i bygningsmassen.
• Utnytte potensialet i tverrfaglig samarbeid.
• Sikre riktig kapasitet på alle nivå og styrke kapasitet i forebyggende arbeid over tid.
• Videreutvikle gode helse- og omsorgstjenester i tråd med avtaleverket mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
• Gi informasjon, veiledning og opplæring for å gi innbyggerne et godt grunnlag for egenomsorg.
• Utvikle tjenestetilbudene gjennom sambruk av ressurser i nytt sentrum på Fjerdingby.
• Utvikle kvaliteten i barnehagen i tråd med Strategi for barnehageeier 2018-2021.
• Ta i bruk nye metoder og ny organisering for å sikre kostnadseffektiver støttetjenester.
• Utarbeide eierstrategier som sikrer at kommunens målsettinger er tydelige og samordnet med øvrige eiere av interkommunale
selskaper

Strategier
• Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunn- og fagkompetanse for oppgavene de skal utføre.
• Drive helhetlig, systematisk og langsiktig kompetanseutvikling.
• Samarbeide med fagutdanning og høyskoler/universitet om utvikling av utdanninger.
• Tilrettelegge for at kommunen benyttes som arena for studenter og forskningsmiljøer.
• Identifisere og utvikle talenter i organisasjonen.
• Videreutvikle og tilpasse kommunens arbeidsgiverpolitikk og ledelsesform til framtidas arbeidsmarked.
• Utvikle ledelseskompetansen i organisasjonen gjennom god lederrekruttering, -oppfølging og -utvikling.
• Sikre at kommunen styrker styringskompetansen innenfor IKT-området tilpasset framtidige behov.

Strategier
• Formidle visjon, verdier, mål og resultater bredt i organisasjonen og til innbyggerne.
• Integrere verdigrunnlag og overordnede hensyn i normer, standarder og holdningsskapende arbeid.
• Forankre styringssystemets betydning for rollebevissthet og samhandling.
• Sikre organisatoriske strukturer på tvers for å løse nye oppgaver og utfordringer.
• Sikre ivaretakelse av etiske standarder i arbeids- og beslutningsprosesser.
• Tydeliggjøre lederansvar på alle tjenesteområder.
• Synliggjøre god lederkommunikasjon internt og eksternt.
• Sikre at IKT-infrastrukturen gir fleksibilitet for samarbeid med andre i tjenesteutvikling, IKT-drift og IKT-utvikling
• Forenkle interne arbeidsprosesser gjennom bruk av digitale samhandlingsverktøy
• Effektivisere arbeidsprosesser gjennom automatisering der det er hensiktsmessig
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Økonomi
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Økonomisk utvikling
Økonomien i Rælingen har vært preget av små marginer og stramme
rammer. Det er gjennomført årlige innsparinger i budsjettrammene
tilsvarende om lag 0,5 % i gjennomsnitt de siste årene. Prognosene for 2018
viser et overskudd ved økte skatteinntekter. Fra 2019 er realveksten noe
lavere, samtidig som finanskostnadene øker i takt med en stigende
gjeldsgrad. Det er lagt til grunn betydelige innsparinger i 2019, som øker fram
til en innføring av eiendomsskatt vil dempe både gjeldsutviklingen og behovet
for å kutte ytterligere i tjenestetilbudet.
Historisk utviklig
I perioden 2010-2012 ble det gjennomført
innsparinger på ca 30 mill, som tilpasning til en
regelendring om momskompensasjon fra
investeringer. 2013 gikk med overskudd, og
disposisjonsfondet ble styrket, mens i 2014 ble
deler av disposisjonsfondet brukt til å dekke
engangsutgifter, bl. a. til egenkapitalinnskudd ved
bytte av pensjonsleverandør, forliksavtale med en
leverandør, grunnerverv og barneskiheis i
Marikollen. En betydelig økning i ressurskrevende
tjenester i 2015 begrenset handlingsrommet, og for
å balansere budsjettet ble det innarbeidet et
prosentvis kutt på 0,5 % i enhetsrammene.

Budsjettsituasjonen for 2019
Ved fremleggelsen av regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2019 ble det nasjonale
skatteanslaget for 2018 oppjustert med 2,4 mrd.
For Rælingen innebærer dette at prognosen for
2018 viser et overskudd på 15-20 mill ved 2. tertial,
hovedsakelig knyttet til økte skatteinntekter.
Økningen forklares med tilpasninger til
skattereformen, og det samme har vært tilfelle de
siste tre årene. De økte skatteinntektene har bidratt
til å bygge opp disposisjonsfondet vårt til et godt
nivå, og prognosen for 2018 viser et
disposisjonsfond ved utgangen av året på over 110
mill, eller nærmere 9 % av driftsinntektene.

I 2016 fikk Rælingen en høy realvekst og
enhetsrammene ble styrket betydelig. Størrelsen på
disposisjonsfondet ved utgangen av 2016 var på 64
mill. I de påfølgende årene ble budsjettrammene i
hovedsak kompensert for aktivitetsøkninger ved
befolkningsvekst, samtidig som det ble innarbeidet
prosentvise kutt i rammene, på hhv 8,2 mill i 2017
(alle enheter unntatt skoler og barnehager), og 8,7
mill i 2018 (alle enheter unntatt barnehager), i
tillegg til andre innsparingstiltak på 3,4 mill.

«Behov for effektivisering for
å skape handlingsrom»

«Små marginer og
stramme rammer»
Økonomien i Rælingen har historisk vært preget av
små marginer og stramme rammer. Skatteinntektene pr. innbygger ligger jevnt lavere enn
landsgjennomsnittet, blant annet fordi vi ikke har
innført eiendomsskatt.

I statsbudsjett er det lagt til grunn en realvekst i
2019 i frie inntekter for kommunene på 2,6 mrd,
tilsvarende 0,7 %. Dette er noe svakere enn
tidligere år, grunnet lavere befolkningsvekst.
Beregninger fra Teknisk beregningsutvalg (TBU)
viser at hele veksten i kommunesektoren vil gå
med til økte demografi- og pensjonskostnader, og
handlingsrommet er lite uten effektivisering.
Regjeringen understreker behovet for
effektivisering i kommunesektoren for å skape et
handlingsrom. Analyser fra Senter for økonomisk
forskning (SØF) anslår at det samlede
effektivitseringspotensialet er 0,5 % årlig, som
utgjør ca 5 mill for Rælingen. Dette tilsvarer omtrent
den gjennomsnittlige innsparingen i
budsjettrammene til Rælingen de siste årene.
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Fordeling av realvekst fram mot 2019
Realvekst
Deflator
Finanskostnader
Handlingsrom
Styrking
Lønns- og prisvekst
Innsparing
Buffer
Fordelt

2015
28 000
22 000
-5 000
45 000
35 500
12 700
-3 200
0
45 000

2016
31 300
21 400
1 600
54 300
31 900
20 800
0
1 600
54 300

2017
22 700
21 400
-6 100
38 000
24 400
21 800
-8 200
0
38 000

Deler av realveksten begrunnes i statsbudsjettet
med ulike satsingsområder, som det er
forventninger til at kommunene skal følge opp.
Satsinger i statsbudsjettet 2019:
• Opptrappingsplan på rusfeltet (200 mill)
• Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering (100 mill)
• Tidlig innsats i skolen (200 mill)

Opptrappingsplanen på rusfeltet har de siste årene
blitt fulgt opp i Rælingen gjennom oppbemanning i
Lognsdalen fram mot etablering av de nye døgnbemannede boligene for mennesker med rusavhengighet. Det er inngått samarbeidsavtale med
Kirkens bymisjon og startet opp aktivitetstiltak på
ressurssenteret. I budsjettet er det prioritert midler
til dette og til ernæringsprosjekt i Lognsdalen.
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
følges opp gjennom videreutvikling av flere
tjenester. Samorganisering av tjenester i avdeling
for rehabilitering og mestring, videreutvikling av
koordinering, styrking av ergo- og fysioterapi,
videreutvikling av korttidsavdelingen på Fjerdingby
omsorgssenter og prioritering av hjemmebaserte
tjenester som skal bidra til aktiv opptrening og
mestring i hjemmet.
De siste årene er skolene styrket gjennom
etablering av ressurslærere. Satsinger på tidlig
innsats i skolen sees i sammenheng med ny
lærernorm. Øremerkede midler skal i
utgangspunktet finansiere lærernormen, men det er
i budsjettrammene for 2019 reservert et beløp
sentralt for å håntere usikkerhet i anslagene.
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2018
18 700
22 800
-1 600
39 900
31 000
20 600
-12 000
300
39 900

2019
18 300
25 700
-4 500
39 500
31 800
24 200
-19 000
2 500
39 500

Realveksten i 2019 utgjør om lag 18 mill for
Rælingen. Dette er noe lavere enn nivået tidligere
år, knyttet til svakere nasjonal vekst.
I tillegg til realveksten er det kompensert for lønnsog prisvekst gjennom en deflator på 2,8 % i 2019,
som utgjør om lag 26 mill for Rælingen. Økte
finanskostnader og andre fellesposter på 4,5 mill
tar noe av handlingsrommet, og for å få til å styrke
enhetenes rammer med til sammen 32 mill er det
behov for å videreføre de planlagte innsparingene
fra gjeldende handlingsprogram, med til sammen
19 mill i 2019.
Styrkingene som er innarbeidet i enhetsrammene i
2019 er i stor grad knyttet til økte kostnader ved
innførte bemanningsnormer i skoler og barnehager,
samt tjenester til nye innbyggere ved forventet
befolkningsvekst.

«Betydelige innsparingsbeløp
med stor usikkerhet»
Innsparingsbeløpene i 2019 er betydelige, og
høyere enn de siste årene. Det er lagt til grunn at vi
skal redusere kostnader med 3 mill gjennom
digitalisering og gevinstrealisering, ytterligere 12
mill i kostnadsreduksjoner i heldøgns pleie og
omsorg, samt 4 mill i prosentvist kutt i alle enheter.
Det er knyttet stor usikkerhet til gjennomføringen av
disse innsparingene, og vi må basere oss på å
bruke noe av disposisjonsfondet i 2019 for å ha tid
til å gjennomføre innsparingene. I tillegg kan det bli
behov for å bruke ytterligere fra disposisjonsfondet
til usikkerhet ved kostnader til bemanningsnormer,
kjøp av sykehjemsplasser og etablering av et nytt
innkjøpssamarbeid.
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Fordeling av realvekst videre framover
Realvekst
Finanskostnader
Handlingsrom
Styrking
Innsparing
Buffer
Fordelt

2020
22 000
-22 000
0
15 000
-15 000
0
0

2021
20 000
-13 000
7 000
15 000
-8 000
0
7 000

2022
29 000
-14 000
15 000
15 000
0
0
15 000

2023
28 000
-6 000
22 000
22 000
0
0
22 000

Videre framover
I perioden framover er det lagt til grunn en høy
befolkningsvekst og et høyt investeringsnivå. I 2019
og de neste par årene vil investeringene øke
betraktelig i forhold til nivået de siste årene,
hovedsakelig knyttet til etablering av en ny skole på
Fjerdingby og et nytt kommunalt bygg i sentrum.
Investeringene lånefinansieres nå i sin helhet, og
de økte finanskostnadene vil bidra til at
innsparingsbehovet fortsetter å være vesentlig
høyere enn den forventede årlige effektiviseringen
vi har hatt de siste årene. Siden handlingsprogram
2017-2020 har det vært omtalt et samlet varig
innsparingsbehov på i størrelsesorden 40-50 mill
fram mot 2025. Det ble innarbeidet innsparingstiltak
på 12 mill i 2018 og nå ytterligere 19 mill i 2019, og
for å tilpasse driften til de neste årenes
investeringer anslås det at vi kommer til å ta ned
driftsnivået med ytterligere i overkant av 20 mill de
neste par årene.

«Eiendomsskatt for å kunne
gjennomføre planlagte
investeringer uten ytterligere
kutt i tjenester»

2024
32 000
0
32 000
32 000
0
0
32 000

2025
32 000
0
32 000
32 000
0
0
32 000

2026
32 000
0
32 000
32 000
0
0
32 000

2027
32 000
-12 000
20 000
20 000
0
0
20 000

2028
28 000
-12 000
16 000
16 000
0
0
16 000

2029
26 000
-12 000
14 000
14 000
0
0
14 000

2030
24 000
-12 000
12 000
12 000
0
0
12 000

Innsparingsbehovet på om lag 50 mill i perioden
2018-2025 er basert på forutsetninger om at
• vi selger eiendommer vi ikke trenger
• enkelte store investeringer utsettes til etter 2025
(blant annet ny skole i Rud krets, nytt helsebygg
og rehabilitering av Sandbekkhallen)
• rentenivået ikke øker mer enn vi har tatt høyde
for i anslagene
• befolkningsveksten faktisk kommer i den takten vi
har forutsatt i anslagene
Endringer i forhold til disse forutsetningene øker
innsparingsbehovet.
For å kunne gjennomføre de planlagte store
investeringene i perioden etter 2025 uten ytterligere
reduksjoner i tjenestetilbudet legges det til grunn
innføring av eiendomsskatt fra 2021. Inntektsnivået
er ikke utredet, med det er lagt til grunn et anslag,
som er forutsatt disponert til egenfinansiering av
investeringer. Dette vil begrense en ytterligere
økning i gjeldsgraden, og driftsnivået kan
stabiliseres gjennom at finanskostnadene gradvis
tar mindre av handlingsrommet etter hvert som
lånene tilbakebetales. Dette vil gjøre oss bedre
rustet for neste runde med økte investeringer i
perioden 2025-2030.
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Resultat
Driftsresultatet har vært positivt men lavt en periode, og med store
innsparingsprosjekter de kommende årene er det ikke funnet rom for å legge
inn buffere i driftsbudsjettet for å håndtere usikkerhet, slik anbefalingene
tilsier.
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter

Positive resultater de siste årene har hovedsakelig
vært knyttet til midlertidig økte skatteinntekter, som
ikke forventes videreført fremover.
Prognosene for 2018 viser et overskudd på litt i
overkant av 1 %, som er svakere enn anbefalt nivå
på minst 3 %.
For 2019 er det lagt til grunn et overskudd på 2,5
mill. Dette utgjør 0,2 % av driftsinntektene.
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Resultatet angir om den løpende
driften er robust og har nok reserver
til å møte kostnadssvingninger.
Resultatet viser samlet avsetning til
generelt disposisjonsfond.
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Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet er bygget gradvis opp i en periode med økte
skatteinntekter, og vil fungere som en buffer i den kommende perioden med
store innsparinger.
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter

Etter at vi disponerte deler av fondet til
engangsutgifter i 2014, er disposisjonsfondet
gradivs bygget opp til et godt nivå, over
anbefalingene på 4 %.

Disposisjonsfondet er oppsparte
midler og angir evnen til å håndtere
perioder med endrede betingelser
uten å måtte endre tjenestetilbudet.

Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2017 på
92,6 mill, og vi forventer en ytterligere økning i
2018, til ca 110 mill.
Uten forventede overskudd i perioden fremover vil
disposisjonsfondet holde seg på et stabilt synkende
nivå utover i perioden, gjennom at
disposisjonsfondet holder seg stabilt og
driftsinntektene øker.
Dersom vi disponerer 10-15 mill i 2019 til å
håndtere innsparinger midlertidig, vil fondet være
tilbake på samme nivå som i 2017, og reduseres
tilsvarende gradivs utover i perioden.
Dette nøkkeltallet er det eneste vi ligger relativt
godt an på, over anbefalt nivå.
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Lånegjeld
Gjeldsgraden har de siste årene vært stabil, men forventes å øke betydelig i
perioden framover, med et planlagt høyt investeringsnivå.
Lånegjeld i prosent av driftsinntekter

En stabil gjeldsgrad er et uttrykk for at gjelda har
økt i samme takt som inntektene. Dagens nivå på
rundt 100 % er litt mer enn anbefalingene, som sier
at gjelden bør være under 100 %, altså at man bør
ha lavere gjeld enn inntekter.
Med et investeringsnivå høyere enn innteksveksten
de neste årene, og full lånefinansiering av
investeringene, øker gjeldsgraden betraktelig, med
en stigning fra 2018. Ved utgangen av 2018
forventes lånegjelda å være om lag 1,5 mrd,
nærmere 120 %.
I de kommende åra vil den øke til ca 150 % før
innføring av eiendomsskatt som delfinansiering av
investeringer demper gjeldsutviklingen noe. Det
forventes en ny topp nærmere 2030 på ca 150 %
ved nye større investeringsprosjekter mot slutten av
perioden.
Dersom eiendomsskatt ikke innføres eller ikke
benyttes til å dempe gjeldsutviklingen vil
gjeldsgraden øke til ca 170 % frem til 2030.
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Kommunen gjør låneopptak for å
finansiere investeringer og
formidlingslån, og gjeldsgraden angir
evnen til å betjene lånene.

Det er ikke tatt høyde for gjeldseksponeringen
kommunen har gjennom sine IKS i disse tallene.
Dersom hovedplanene i NRV og NRA frem til 2033
vedtas så vil kommunens gjelseksponering bare
gjennom disse selskapene utgjøre ca 30 %.
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Finanskostnader
Med en stabil gjeldsgrad og et lavt rentenivå har også finanskostnadene vært
stabile i forhold til driftsinntektene. Med økt lånegjeld i perioden fremover vil
også andelen finanskostnader øke, og dermed redusere handlingsrommet i
de frie inntektene.
Finanskostnader i prosent av driftsinntekter

Dagens nivå er så vidt innenfor anbefalingene, som
er under 6 % av driftsinntektene.
Det er lagt til grunn en svak økning i lånerenta
utover i perioden, og med høy lånegjeld er vi ekstra
utsatt for kostnadsøkninger dersom renta øker
ytterligere. En økning i porteføljenrenta på 1 % vil
øke andelen som går til finanskostnader med ca
1,5 %.

Finanskostnadene viser hvor stor
del av inntektene som er bundet opp
i å betjene lån, og dermed et uttrykk
for belastningen lånegjelden har på
driftsbudsjettet.
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Tabeller
Hovedoversikt drift
Skatt og rammetilskudd

2018
919 300

2019
963 520

2020
2021
2022
985 550 1 004 870 1 033 080

Enhetsrammer

834 160

871 370

869 300

876 020

892 430

8 100
6 580
67 090
3 000
84 770

4 750
7 950
73 300
3 650
89 650

4 750
8 250
94 100
3 650
110 750

4 750
9 050
107 700
3 650
125 150

4 750
9 050
121 400
3 650
138 850

370

2 500

5 500

3 700

1 800

Skatt

2018
519 400

2019
544 100

2020
556 100

2021
565 100

2022
581 700

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger
Særskilt vurdering
Skjønnsmidler
Veksttilskudd
Inntektsutjevning
Rammetilskudd

424 400
-37 100
-1 300
3 200
3 200
4 100
3 400
399 900

445 900
-32 800
-1 000
3 700
3 400
0
220
419 420

455 300
-32 100
-1 000
3 700
3 400
0
150
429 450

463 600
-30 200
-1 000
3 300
3 400
500
170
439 770

473 200
-30 000
-1 000
3 300
3 400
2 400
80
451 380

Skatt og rammetilskudd

919 300

963 520

985 550 1 004 870 1 033 080

2018
12 050
1 700
1 350
-7 000
8 100

2019
13 000
600
1 150
-10 000
4 750

2020
13 000
600
1 150
-10 000
4 750

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

Skatt og rammetilskudd

Sentral lønn og pensjon
Lønnsavsetning
Seniorordning
Personforsikringer og OU
Pensjon
Sentral lønn og pensjon
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2021
13 000
600
1 150
-10 000
4 750

2022
13 000
600
1 150
-10 000
4 750
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Sentrale driftskostnader
Tilskudd Kirkelig fellesråd
Tilskudd andre trossamf.
Internfakturering
Gebyrinntekter
Bankgebyrer
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Sentrale driftskostnader

2018
8 280
1 400
-3 200
-100
200
66 000
-66 000
6 580

2019
8 510
1 440
-2 100
-100
200
68 000
-68 000
7 950

2020
8 510
1 440
-1 800
-100
200
74 000
-74 000
8 250

2021
8 510
1 440
-1 000
-100
200
83 000
-83 000
9 050

2022
8 510
1 440
-1 000
-100
200
92 000
-92 000
9 050

2018
-4 900
29 290
-3 200
45 900
67 090

2019
-6 800
35 000
-3 100
48 200
73 300

2020
-8 700
45 500
-3 100
60 400
94 100

2021
-9 900
50 900
-3 100
69 800
107 700

2022
-10 900
60 500
-3 000
74 800
121 400

Finans
Renteinntekter
Renteutgifter
Rentekompensasjon
Avdrag
Finans

Skatt og rammetilskudd
Ved budsjettering av skatteinntekter legges det til
grunn en vekst med utgangspunkt i det nasjonale
anslaget for landet. For 2019 er det lagt til grunn en
skattevekst på 2,2 %, noe høyere enn landet
knyttet til en forventet høyere befolkningsvekst.

Sentral lønn og pensjon
Lønnsavsetning for 2019 er beregnet ut i fra
forventet lønnsvekst i deflator på 3,25 %, hvorav
det er justert noe i forhold til lokale forhold. Av dette
utgjør overhenget fra 2018 til 2019 omtrent 0,6 %.
Samlet avsetning for 2019 er 13 mill.

Rammetilskuddet består blant annet av
innbyggertilskuddet, som fordeles med et likt beløp
pr. innbygger, og utgjør kr 24 700,- i 2019.

Samlet budsjetterte kostnader for seniorordningen,
OU-midler, gruppeliv og ulykkesforsikringer er
beregnet til 1,7 mill for 2019. Noe som er lavere
enn tidligere år. Dette forklares i hovedsak med
endringer i kommunens seniorordning.

Gjennom utgiftsutjevningen foretas det en
omfordeling fra kommuner som er rimelige å drive
til de som er dyrere. Rælingen defineres som
lettdrevet, og får et trekk i utgiftsutjevningen på 32
mill i 2019. Størst trekk får vi fordi vi har færre eldre
innbyggere enn gjennomsnittet, og samtidig får vi
tilført midler fordi vi har en høyere andel unge.
Skjønnsmidler blir fordelt av Fylkesmannen, og kan
brukes til å kompensere for spesielle forhold som
ikke fanges opp i det ordinære inntektssystemet.
For Rælingen er dagens nivå forutsatt videreført,
med en liten økning.
Veksttilskuddet skal kompensere kommuner med
store investeringsbehov knyttet til høy
befolkningsvekst. Ordningen ga Rælingen 4 mill i
økt rammetilskudd i 2018, men i 2019 oppfyller vi
ikke kriteriene for å motta veksttilskudd.

Samlet forventet pensjonskostnad for alle
ordningene i 2019 er budsjettert til 70,8 mill, hvorav
pensjonspremien er beregnet til 103 mill og
premieavvik 29,3 mill. Det avsettes en fast
prosentsats av enhetenes lønnskostnader til
dekning av kommunens pensjonskostnader. Dette
er innarbeidet i enhetenes budsjettrammer.
Differansen mellom hva som forventes avsatt på
enhetene og budsjettert pensjonskostnad for 2019,
motregnes sentralt. For 2019 utgjør dette anslaget
en mindrekostnad på 10 mill. Dette anslaget
videreføres i planperioden. I tillegg avsettes det
sentralt 3,65 mill til dekning av årlig egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er budsjettert som en
overføring til investeringsregnskapet.
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Sentrale driftskostnader
Driftstilskudd til Kirkelig fellesråd er oppjustert
tilsvarende deflator og er videreført på samme
nominelle nivå videre i perioden. Tilskudd til andre
trossamfunn beregnes ut i fra en sats per medlem.
Denne satsen er beregnet ut i fra hva kirken faktisk
mottar i tilskudd for sine medlemmer. Nivået vil
derfor avhenge av satsen, samt antall medlemmer i
andre trossamfunn.

Finans
Porteføljenrenta er i 2019 forventet å være i
gjennomsnitt 2,0 %. Til grunn for dette ligger
kommunens allerede inngåtte avtaler, en margin på
0,4 % på nye lån og markedets forventning til 3
mnd NIBOR gjennom 2019.
Porteføljerenta er forventet å øke til 2,3 % i 2020
også en jevn stigning opp til ca 3,0 % i 2026 før
den flater ut.

Øyeren IKT og IKT satsingen på skole belastes for
renter og avdrag av investeringene de foretar.
Samtidig betaler kommunen avdrag utover
minsteavdrag knyttet til disse investeringene.

Norges banks styringsrente ligger i dag på 0,75 %,
mens 3 mnd NIBOR ligger på 1,1-1,2 %. Norges
bank og rentemarkedet forventer at styringsrenta
skal opp 0,25 % i mars og opp ytterligere 0,25 % i
september. Dagens prising av rentebanen til 3 mnd
NIBOR tilsier at den i snitt vil ligge på 1,4 % i 2019.

Gebyrinntekter er inntekter fra fakturagebyr,
purregebyr og morarenter. Bankgebyrer er
omkostninger vi betaler til banken tilknyttet ulike
banktjenester.
Budsjetterte avskrivninger er beregnet med
utgangspunkt i balanseførte verdier på eiendeler og
anleggsregisteret. Avskrivningene er estimert ut fra
levetid og kostpris, og er videreført på samme nivå
videre i perioden, men vil øke gjennom et økt
investeringsvolum. Avskrivningene har ingen
direkte resultateffekt, men skal synliggjøres i
regnskapet. Avdrag beregnes på bakgrunn av
avskrivningene, og økte avskrivninger vil dermed gi
utslag i økte avdragsutgifter ved et høyere
investeringsvolum.
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Låneporteføljen til investeringer vil være på over
1,6 mrd etter låneopptak i 2019 og ca 700 mill av
disse har fastrente i 2019 og vil derfor ikke påvirkes
av endrede renter. Ca 350 mill skal tas opp i lån
eller refinansieres og kan få endrede marginer ift
hva som er lagt inn i budsjettet.
Det er lagt til grunn at avdrag fra 2020 skal
beregnes etter metoden beskrevet i forslag til ny
kommunelov. På 2018 tall betyr denne endringen at
kommunens avdrag øker med 3 mill.
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-500
1 850
230
-880
690
710
650
660
200
70
-2 330
-230
0

0
-50
-8 500

8 550
0
-60

-60
0

Prosentvis
innsparing

500
-200
60
230
-750
-600

Innsparing

-100
-140

Styrking

-1
593
-8
-4
-4
-9
567
-12
-14
-10
-6
-14
-16
-11
-13
0
-96
-7
-5
-6
-6
-5
-6
-5
0
-40
-7
-7
-19
-4
-23
-24
-35
-28
-6
0
-93
-4
0
-4
0
-8
300

Lønns- og
prisjustering

Fordeling
gruppeliv og
ulykke

181
670
586
308
0
527
2 272
642
797
524
330
811
982
935
706
0
5 727
273
212
213
266
216
248
184
270
1 882
427
427
2 059
306
2 365
1 247
1 942
1 432
1 017
0
5 638
255
0
307
0
562
18 873

Tekniske
justeringer

Lønnsoppgjør
2018

Politisk virksomhet
5 720
Rådmannskontoret
19 330
Organisasjonsenheten
18 890
Økonomienheten
14 100
Øyeren IKT
10 670
Eiendomsenheten
35 410
Støtteenheter
104 120
Blystadlia skole og barnehage
19 770
Fjerdingby skole
25 300
Løvenstad skole
17 480
Nordby skole
11 130
Rud skole
24 150
Marikollen u-skole
33 490
Sandbekken u-skole
24 930
Smestad skole
22 050
Felles skoler
7 120
Skoler
185 420
Sannum barnehage
10 310
Elgen barnehage
6 830
Løvlia barnehage
7 620
Lilleborg barnehage
7 580
Løvenstad barnehage
7 640
Torva barnehage
7 810
Heimen barnehage
7 490
Felles barnehager
93 720
Barnehager
149 000
Kultur- og fritidsenheten
14 950
Kultur
14 950
Enhet familie og helse
63 590
Nav
27 500
Helse og sosial
91 090
Hjemmebaserte tjenester
75 690
Institusjonstjenester
91 440
Tilrettelagte tjenester
89 450
Tjenestekontoret for helse og omsorg32 670
Felles helse
-20 760
Pleie og omsorg
268 490
Kommunalteknikk
27 050
Kommunalteknikk, selvkost
-11 000
Utbyggingsservice
6 040
Utbyggingsservice, selvkost
-1 000
Teknisk
21 090
Enhetsrammer
834 160

Omfordeling

Oppr. bud.
2018

Rammeutvikling enheter

570
0
0
0
0
4 460
5 030
0
0
0
0
0
0
0
0
450
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940
970
-430
520
0
2 000
100
-2 500
0
0
-2 400
5 080

10
0
50
120
250
0
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 700
3 700
0
0
480
360
840
0
0
0
160
0
160
440
0
0
0
440
5 570

0
700
0
0
1 700
4 920
7 320
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800
2 800
350
0
0
0
0
0
0
6 760
7 110
320
320
1 000
0
1 000
3 300
500
1 930
80
0
5 810
2 020
0
0
0
2 020
26 380

0
-2 360
0
-430
0
0
-2 790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
-1 270
0
-10 430
-12 200
0
0
0
0
0
-14 990

-30
-90
-100
-70
0
-220
-510
-110
-130
-90
-60
-130
-180
-130
-120
0
-950
-50
-40
-45
-45
-45
-45
-45
0
-315
-80
-80
-340
-140
-480
-400
-440
-470
-170
0
-1 480
-150
0
-35
0
-185
-4 000

2019
6 450
18 740
19 280
14 020
13 120
44 890
116 500
20 520
25 200
17 300
11 390
24 820
34 280
25 720
22 120
12 220
193 570
10 000
7 690
8 490
8 450
8 470
8 210
7 690
102 120
161 120
15 610
15 610
66 770
28 020
94 790
80 700
85 380
90 610
34 270
-22 640
268 320
29 650
-13 500
6 310
-1 000
21 460
871 370
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Styrking
2019
2020
2021
Rådmannskontoret
Lønnsmidler
700
700
700
Øyeren IKT
Omstillingskostnader
1 700
0
0
Eiendomsenheten
Vekst i bygningsmasse, drift og vedlikehold
720
1 690
5 500
Eiendomsenheten
Økt husleie Dovrebygget
1 500
1 500
1 500
Eiendomsenheten
Styrking eiendom
2 000
2 000
2 000
Eiendomsenheten
Paviljonger nedtrapping
0
0
-500
Eiendomsenheten
Paviljong Rud skole
700
700
700
Eiendomsenheten
Inntekt nærvarmeanlegg
0
-500
-500
Felles skoler
Vekst i elevtall
1 800
4 700
8 200
Felles skoler
Tidlig innsats/lærernorm
1 000
2 000
2 000
Sannum barnehage
50 % avdelingsleder
350
350
350
Felles barnehager
Bemanningsnorm kommunale barnehager
5 760
6 100
6 100
Felles barnehager
Vekst i barnetall
1 000
1 000
1 000
Felles barnehager
Bemanningsnorm private barnehager
0
4 000
6 500
Kultur- og fritidsenheten
Vekst i elevtall kulturskolen og DKS
70
180
310
Kultur- og fritidsenheten
Økt aktivitet bibliotek, 2 årsverk fra 2021
250
800
1 100
Enhet familie og helse
Styrking barnevern
1 000
1 000
1 000
Hjemmebaserte tjenester
Aktivitetsøkning hjemmesykepleien og styrking avdeling
3 000
psykisk 3helse
000 og avhengighet
3 000
Hjemmebaserte tjenester
Opptrapping døgnbemannede boliger i Longsdalen
300
300
300
Institusjonstjenester
Kjøp av institusjonsplasser
500
0
0
Tilrettelagte tjenester
Utvidelse Løvenstadvegen og Hauger boliger
930
930
930
Tilrettelagte tjenester
Aktivitetsøkning
1 000
1 000
1 000
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Boligsosiale tilskudd
80
80
80
Felles helse
Vekst i helse og omsorg
0
5 000
10 000
Kommunalteknikk
Økt tilskudd NRBR
660
1 230
1 630
Kommunalteknikk
Vekst i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
660
1 500
1 500
Kommunalteknikk
Vekst i antall km nye veier
700
700
700
Sum styrking
26 380
39 960
55 100

2022
700
0
9 300
1 500
2 000
-1 000
700
-500
11 700
2 000
350
6 100
1 000
6 500
440
1 100
1 000
3 000
300
0
930
1 000
80
20 000
2 180
1 500
700
72 580

Tekniske justeringer
Politisk virksomhet
Valg
Politisk virksomhet
Opplæring folkevalgte
Eiendomsenheten
Utsatt helsebygg, vedtatt 2. tertial 2018
Eiendomsenheten
Styrkinger, vedtatt 1. tertial 2018
Felles skoler
Ressurslærer skolemiljø
Hjemmebaserte tjenester
Kriteriemodell
Institusjonstjenester
Kriteriemodell
Tilrettelagte tjenester
Kjøp av dagplasser, vedtatt 1. tertial 2018
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Ergoterapeut 100 % - helårseffekt
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Saksbehandler 50 % - helårseffekt
Kommunalteknikk
Gang- og sykkelveg, vedtatt 2. tertial 2018
Kommunalteknikk, selvkost
Justerte selvkostrammer
Utbyggingsservice
Konsulentbistand til planprosesser
Sum tiltak
Fordelt gruppeliv og ulykke
Sum tekniske justeringer
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2019
570
0
760
3 700
450
940
970
-430
400
120
100
-2 500
0
5 080
300
5 380

2020
0
200
760
3 700
450
940
970
-430
400
120
100
-3 000
-200
4 010
300
4 310

2021
570
0
760
3 700
450
940
970
-430
400
120
100
-3 500
-200
3 880
300
4 180

2022
0
0
760
3 700
450
940
970
-430
400
120
100
-4 000
-200
2 810
300
3 110
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Lønns- og prisjustering
2019
2020
Politisk virksomhet
Økt tilskudd kontrollutvalg
10
10
Organisasjonsenheten
Prisøkning kontingenter og lisenser
50
50
Økonomienheten
Prisøkning kjøp av tjenester
120
120
Øyeren IKT
Kompensert lønnsoppgjør
250
250
Felles barnehager
Prisøkning tilskudd ikke-kommunale bhg
4 000
4 000
Felles barnehager
Netto økning maksimalsats brukerbetaling og moderasjonsordninger
-300
-300
Enhet familie og helse
Økte KS-satser barnevern
400
400
Enhet familie og helse
Økt tilskudd legevaktsamarbeid
80
80
Nav
Prisøkning veiledende satser for sosialhjelp og KVP 330
330
Nav
Økt tilskudd Romerike krisesenter
30
30
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Prisøkning kjøp fra private leverandører
160
160
Kommunalteknikk
Økt tilskudd NRBR
440
440
Sum tiltak
5 570
5 570
Lønnsoppgjør 2018
18 870
18 870
Sum lønns- og prisjustering
24 440
24 440

2021
10
50
120
250
4 000
-300
400
80
330
30
160
440
5 570
18 870
24 440

2022
10
50
120
250
4 000
-300
400
80
330
30
160
440
5 570
18 870
24 440

2019
2020
Felles helse
Innsparing heldøgns pleie og omsorg
-10 430
-10 430
Tilrettelagte tjenester
Håndtert vekst heldøgns pleie og omsorg
-1 270
-1 270
Institusjonstjenester
Vikarpool
-500
-500
Heldøgns pleie og omsorg
-12 200
-12 200
Økonomienheten
Nedbemanning støtteenheter 2 årsverk (vedtatt i HP 17-20)
-290
-870
Økonomienheten
Driftskostnader rekrutteringssystem
-140
-140
Rådmannskontoret
Oppbemanning avd. digitalisering 2 årsverk (vedtatt i HP
1 000
18-21) 1 000
Rådmannskontoret
Reduserte kostnader som følge av gevinstrealisering-3 360
-7 360
Gevinstrealisering og digitalisering
-2 790
-7 370
Prosentvis innsparing
-4 000
-4 000
Rådmannskontoret
Innsparingsbehov, uplassert
-10 000
Uspesifisert innsparing
-4 000
-14 000

2021
-10 430
-1 270
-500
-12 200
-1 160
-140
1 000
-10 360
-10 660
-4 000
-15 000
-19 000

2022
-10 430
-1 270
-500
-12 200
-1 160
-140
1 000
-10 360
-10 660
-4 000
-15 000
-19 000

Sum innsparing

-41 860

-41 860

Innsparing

-18 990

-33 570
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Styrking
Rådmannskontoret – Lønnsmidler
Lønnsmidler stilling som plan- og miljørådgiver.
Øyeren IKT – Omstillingskostnader
Engangskostnader knyttet til å etablere ny IKT
DRIFT. Dette gjelder kostnader til etablering og drift
av ny server/lagrings/datarom løsning,
engasjement for å sikre totalkapasitet,
sikkerhetsprodukter og IDM kostnader.
Eiendomsenheten – Driftskonsekvenser nye bygg
Det er tatt utgangspunkt i Norsk prisbok 2015 for
beregning av livssykluskostnader (LCC).
Eiendomsenheten – Økt husleie Dovrebygget
Økningen skyldes både ønske om økte lokaler og
tilpasning av lokaler som leies i dag. Det et er lagt
inn helårsvirkning fra 2019. Det er ikke undertegnet
noen avtale enda, slik at det er usikkerhet knyttet til
endelig beløp.
Eiendomsenheten – Generell styrking
Styrking av rammen til eiendom for å rette opp
ubalanse i energibudsjjetet på enheten samt
generell styrking.
Eiendomsenheten – Nedtrapping paviljonger
Paviljongen på Fjerdingby tas ned da ny skole står
ferdig.
Eiendomsenheten – Paviljong Rud skole
Økte driftskostander som følge av etablering av
paviljonger på Rud skole.
Eiendomsenheten – Inntekt nærvarmeanlegg
Nærvarmeanlegget vil gi en inntekt da det kommer i
drift. Størrelsen er foreløpig usikker.

Skolene – Utvikling elevtall
Det er lagt inn vekst i planperioden i henhold til
lokale befolkningsprognoser. Det legges inn
helårsvirkning av forventet innbyggertall i
aldersgruppen ved inngangen av året og
halvårsvirkning av forventet innbyggertall ved
utgangen av året. For 2018 ble veksten noe lavere
enn det som ble lagt til grunn i HP 2018-2021.
Kompensasjonen er for å opprettholde dagens drift.
Skolene – Tidlig innsats/lærernorm
Det er satt av halvårsvirkning for usikkerhet knyttet
til konsekvenser av opptrapping lærernorm fra
høsten 2019.
Barnehagene –Bemaningsnorm
Det innføres bemanningsnorm i barnehagene med
virkning fra 1.8.2019. I henhold til
bemanningsnormen skal det være en ansatt per 6
barn (3-5 år) og 3 barn (0-2 år). For de kommunale
barnehagene utgjør dette en samlet økning på
omtrent 10 årsverk, sammenlignet med 2018.
I henhold til gjeldende finansieringsordning for de
private barnehagene, forventes det en økning i det
kommunale tilskuddet fra 2020 og med en videre
opptrapping i 2021. Det er ikke lagt inn noen
styrking utover dette i 2019.
Sannum barnehage – Avdelingsleder
Sannum er en stor barnehage og det er behov for å
styrke personaloppfølging, dette gjennom en 50%
stilling som avdelingsleder.
Barnehagene – Utvikling barnetall
Forventer ingen økning i barnetallet, men i 2019
har vi hatt en forskyvning mellom andel små og
store barn, samt en økt andel barn i private
barnehager. Noe som fører til noe høyere
kommunalt tilskudd, sammenlignet med 2018.
Barnetallet i aldersgruppen 1-5 år forventes å være
omtrent uendret frem til 2022 for deretter å øke
videre i planperioden.
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Kultur – Elevtallsvekst kulturskolen og den
kulturelle skolesekken
Det er lagt inn samme vekstberegning som på
skolesektoren.
Kultur – Økt aktivitet bibliotek
Økte årsverk til bibliotekar, formidler og assistent
for å bringe kommunen opp på nivå som
gjennomsnittet i Akershus frem mot åpning av nytt
bibliotek.
Enhet familie og helse – Styrking barnevern
Økte utgifter til ettervern i barnevernet, samt
reversering av tidligere prosentvise innsparing for å
unngå kutt i enhetens forebyggende arbeid.
Institusjonstjenesten – Kjøp av plasser
I 2018 har det vært behov for å kjøpe to
langtidsplasser, noe som ser ut til å fortsette inn i
2019 også. Det er derfor lagt inn en styrking for
deler av året.
Hjemmebaserte tjenester – Aktivitetsøkning
Aktivitetsøkning medfører behov for en styrking av
hjemmesykepleien, dagaktivitetstilbudet for
mennesker med psykiske lidelser og
rusavhengighet, samt en generell styrking av
tjenesten psykisk helse og avhengighet

Felles helse – Vekst i helse og omsorg
På bagrunn av lokale befolkningsprognoser og
forventet økning i tjenestebehovet er det avsatt et
beløp til generell vekst i planperioden. Avsatt
ramme til vekst forutsetter også nye måter å gi
tjenestetilbudet på, bl.a. gjennom å ta i bruk
velferdsteknologi.
Kommunalteknikk – Økt tilskudd NRBR
Rælingens tilskudd til brannvesenet øker som følge
av at overgangsperioden på 10 år gradvis slår
dårligere ut for kommunen.
Kommunalteknikk – Idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv
Det er svært stor aktivitet på nye anlegg som er
spillemiddelfinansiert. IFF fungerer som rådgiver
ovenfor alle spillemiddelsøknader i Rælingen, i
tillegg til kommunens egne prosjekter. I forbindelse
med utvikling av Marikollen er det behov for en
gjennomgang av organisering av hele
idrettsparken, samt nye avtaler.
Kommunalteknikk – Vedlikehold av nye veger
Kommunen har overtatt i overkant av 4 km med
nye veier i utbyggingsområder i henhold til
reguleringsplan. For å kunne drifte disse er det
behov for driftsmidler.

Hjemmebaserte tjenester – Døgnbemannede
boliger i Lognsdalen
Opptrapping til full drift.
Tiltettelagte tjenester – Utvidelse Løvenstadvegen
og Hauger
Helårsvirkning i forbindelse med oppstart drift av
nye leiligheter ved de samlokaliserte boligene i
enhet tilrettelagte tjenester.
Tiltettelagte tjenester – Aktivitetsøkning
Økt bistandsbehov, og nye brukere tilknyttet
avlastnings- og bo – og miljøarbeidertjenesten.
Tjenestekontoret – Boligsosiale tilskudd
Innlemming av boligsosiale tilskudd i
rammetilskuddet til kommunene.
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Tekniske justeringer

Lønns- og prisjustering

Politisk virksomhet – Valg og opplæring folkevalgte
Annenhvert år er valgår og enheten kompenseres
for forventede kostnader. De folkevalgte
gjennomgår et kursopplegg i etterkant av
lokalvalgene for de nyvalgte kommunestyrene.

Politisk virksomhet – Økt tilskudd kontrollutvalg
Økt tilskudd til kontrollutvalget i henhold til
særutskrift med budsjettforslag for 2019

Eiendomsenheten - Utsatt helsebygg og styrkinger
Enheten er i 2018 kompensert for konsekvenser av
utsatt helsebygg, driftkonsekvenser av nye
bygg/anlegg samt generell styring til etterslep
vedlikehold. Dette er videreført med helårsvirkning.
Felles skoler – Ressurslærer skolemiljø
Helårsvirkning av vedtatt styrking knyttet til
ressurslærer skolemiljø.
Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester –
Kriteriemodell
Det benyttes en budsjetteringsmodell for
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten.
Økningen skyldes lønnsglidning utover ordinært
lønnsoppgjør og økte lønnskostnader til vikar.
Tilrettelagte tjenester – Kjøp av dagplasser
Helårsvirkning avsluttet tiltak.
Tjenestekontoret – Helårseffekt stillinger
I budsjettet for 2018 ble det vedtatt en styrking på
1 årsverk ergoterapaut og 0,5 årverk
saksbehandler. Beløpene oppjusteres til
helårsvirkning.
Kommunalteknikk – Gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen
Oppfølging av vedtak i Kommunestyret 13.06.18
PS 18/56. Dekker i første omgang utgifter til
regulering, deretter økte utgifter til drift og
vedlikehold av den nye strekningen.
Kommunalteknikk – Justerte selvkostrammer
Rammen er justert i forhold til forventet nivå på
indirekte driftsutgifter i 2019, investeringer i 2018
og 2019, rentenivå i 2019 og fond ved utgangen av
2018.
Utbyggingsservice – Konsulentbistand til
planprosesser
Økt omfang av plansaker utløser behov for å kjøpe
eksterne tjenester.
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Organisasjonsenheten – Prisøkning kontingenter
og lisenser
Prisøkningene gjelder i hovedsak KS-kontigenten,
bedriftshelsetjeneste med Solheim HMS reguleres
for lønnsoppgjør, Kvalitetslosen samt noen mindre
systemer.
Økonomienheten – Prisøkning kjøp av tjenester
Økte driftskostnader ved lønns- og prisjusteringer
knyttet til Visma og tilskudd til Nedre Romerike
kemnerkontor og Romerike Revisjon.
Felles barnehager – Prisøkning tilskudd private
barnehager og økt makspris
Økning i tilskuddssatser til private barnehager fra
2018 til 2019 på 5 %. Tilskudssatsene fastsettes ut
i fra hva kommunen selv benytter per barn i
kommunale barnehager i 2017, justert med deflator
og gjeldende maksimalssats for foreldrebetaling i
2019. Kapitalsatsen og sats til pedagogisk
bemanning fastsettes av staten.
Enhet familie og helse – Økte KS-satser barnevern
og økt tilskudd legevaktsamarbeid
Prisøkning kommunale egenandeler ved
plasseringtiltak barnevern, og prisøkning legevakt.
Nav – Prisøkning sosialhjelpssatser og økt tilskudd
Romerike krisesenter
Prisjustering av grunnlaget for lønn til deltakere i
kvalifiseringsprogrammet, samt justering av
veiledende satser sosialhjelp i hehold til statens
satser. Tilskudd romerike krisesenter justert i
forhold til lønns- og prisvekst.
Tjenestekontoret – Prisøkning kjøp fra private
leverandører
Prisøkning brukerstyrt personlig assistanse kjøpt
fra privat leverandør.
Kommunalteknikk – Økt tilskudd NRBR
NRBR kompenseres for ordinær lønns- og
prisstigning tilsvarende deflator.
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Innsparing
Kostnadsreduksjon heldøgns pleie og omsorg
Det er etablert et eget prosjekt for gjennomgang og
utvikling av tjenesteområdene med hensikt å
redusere kostnadene innen heldøgns pleie og
omsorg. I rådmannens forslag er det lagt til grunn
et innsparingsbeløp på 12,2 mill knyttet til dette
oppdraget i planperioden. Det er knyttet stor
usikkerhet til anslagene og når innsparingen kan
tas ut i perioden.
Endringer og effektivisering pågår i flere delprosjekt
som gir effekt ut over i perioden,
effektiviseringsgevinster fører bare delvis til
rammereduksjon da mye handler om unngått vekst.
I enhet tilrettelagte tjenester har man som en
konsekvens av vedtaksendringer, innstramming i
administrasjonstid, god organisering og omlegging
av transport effektivisert driften med omtrent 5 mill
kroner, hvorav 1,27 mill kan tas som
rammereduksjon fra 2019.

Gevinstrealisering og digitalisering
Innovasjon og utvikling har oppbemannet for å
kunne gjennomføre gevinstrealiseringsprosjekter. I
2019 ligger det inne en forventning om at de skal
spare inn 5 mill, med ytterligere økning i
planperioden. Prosjekter som kan vise til gevinster
som kan hentes ut gjennom direkte kostnadskutt
eller gjennom unngåtte kostnadsøkninger vil
prioriteres av avdelingen. Enhetene som får
godkjent prosjekter vil måtte forplikte seg til å ta ut
gevinster. Det er pr i dag ikke laget noen slike
avtaler og det vil være krevende å ta ut den
budsjetterte virkningen i 2019.
Prosentvist kutt
Det er innarbeidet et prosentvist kutt på alle
enheter tilsvarende 4 mill.

Rådmannens forslag om å avslutte prøveordningen
for vikarpool er lagt inn som innsparing. I tillegg er
det forutsatt reduserte utgifter til variabel lønn
på ca.1 mill kroner som følge av arbeid med bedre
bemanningsstyring. Resterende beløp på 9,42 mill
er foreløpig uplassert.
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Investeringer
Rehabilitering kommunale bygg
Funksjonsendring kommunale bygg
Rehabilitering leiligheter
Kjøp av kommunale utleieboliger
IKT systemer
Velferdsteknologi
Øyeren IKT
Idrett og friluftsliv
Vann og avløp
Veg
Trafikksikkerhet
Rælingen Kirkelige fellesråd
Sum rammebevilgninger

2019
10 000
5 000
3 000
0
2 480
1 920
0
9 600
25 100
6 400
1 200
500
65 200

2020
10 000
5 000
3 000
5 000
2 480
1 920
1 000
9 600
24 500
6 000
1 200
500
70 200

2021
10 000
5 000
3 000
5 000
2 480
1 920
1 000
2 400
20 200
6 000
1 200
500
58 700

2022
10 000
5 000
3 000
5 000
2 480
1 920
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
56 700

2023
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
25 200
4 000
1 200
500
59 300

2024
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
25 200
4 000
1 200
500
59 300

2025
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

2026
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

2027
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

2028
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

2029
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

2030
10 000
5 000
3 000
5 000
1 600
400
1 000
2 400
20 200
4 000
1 200
500
54 300

Totalt
2019-2030
120 000
60 000
36 000
55 000
22 720
10 880
11 000
43 200
261 600
54 400
14 400
6 000
695 200

Smestad skole
Sum prosjekterte investeringer

30 400
30 400

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

30 400
30 400

Utfasing av oljefyring
Fjerdingby skole
Skolekapasitet
Fjerdingby helsebygg
Buholen
Omsorgsboliger
Kommunale bygg i sentrum
Sentrumsutvikling
Sandbekkhallen
Sum investeringsbehov

400
0
0
0
0 183 200 183 200 49 600
0 44 000
0 14 400
0
0
0
0
7 200 12 000
0
0
0
0
0
0
0 20 000 64 000 66 000
8 800
4 000
0
0
0
0
0
0
16 400 263 200 247 200 130 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 56 000 264 000 250 000
1 000 39 000 160 000
0
0
0
0
0
0
0
20 000 20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50 000 50 000
0
0
21 000 109 000 266 000 264 000 250 000

0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
50 000

400
416 000
678 400
200 000
19 200
40 000
150 000
12 800
100 000
1 616 800

Finansieringsbehov

112 000 333 400 305 900 186 700

59 300

59 300

75 300 163 300 320 300 318 300 304 300

104 300

2 342 400

Finansieringsbehov
Inntekt - Salg av eiendom
Inntekt - eiendomsskatt
Inntekt - Bruk av fond
Låneopptak

112 000 333 400 305 900 186 700 59 300 59 300 75 300 163 300 320 300 318 300 304 300
0
0 -80 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 000 333 400 205 900 156 700 29 300 29 300 45 300 133 300 290 300 288 300 274 300

104 300
0
-30 000
0
74 300

2 342 400
-80 000
-290 000
0
1 972 400

Investeringsporteføljen er inndelt i 3 kategorier:
Rammebevilgninger
Dette er løpende investeringer hvor prosjektlederne
står fritt til å disponere midlene til formålet innenfor
gitte rammer.
Prosjekterte investeringer
Dette er investeringer som er ferdig prosjektert og
prosjektleder kan iverksette bygging.
Investeringsbehov
Dette er forventede investeringer hvor omfanget er
mer uklar, men hvor det er gjort grove beregninger i
forhold til kostnader. Prosjektlederne kan sette i
gang med prosjektering, men må fremme egen sak
for kommunestyret før iverksetting av bygging.
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Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby
Besøksadresse:
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby
Telefon: 63 83 50 00
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no
www.ralingen.kommune.no
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